ZÁPIS
V. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016
DNE 3. 5. 2016 V PRAZE
ČAS OD 10 DO 15 HODIN
Přítomni: R. Kolařík, P. Martinek, V. Mencl, I. Plicka, K. Salzmann, J. Šafer, P. Velička, M. Volf,
D. Hlouch, P. Hnilička, K. Cieslar
Hosté: P. Rada, D. Mateásko
Za Kancelář: M. Špačková, Z. Hošková, D. Rybková
1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu V. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu
Program:
I. VOLBY PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ
II. ÚVOD
III. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
IV. HLAVNÍ BODY
V. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
VI. PROVOZNÍ AGENDA
VII. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VIII. RŮZNÉ
Představenstvo zahájil J. Šafer.
U16/05/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO: 11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh byl přijat.
I.

VOLBY PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ

U16/05/02: Představenstvo souhlasí s volbou dvou druhých místopředsedů.
PRO: 11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh byl přijat.
Byla ustanovena volební komise ve složení M. Volf, D. Hlouch, V. Mencl
Předsedou ČKA byl zvolen v 1. kole I. Plicka, dále v 1. kole 1. místopředsedou P. Hnilička, v 2.
kole prvním 2. místopředsedou J. Šafer a v 1. kole druhým 2. místopředsedou P. Martinek.
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II. ÚVOD
1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 3. 5.
2016.
Představenstvo vzalo informace na vědomí.
2. Informace o volbě předsedy a místopředsedy Stavovského soudu ČKA.
Na volebním zasedání Stavovského soudu dne 21. 4. 2016 byl předsedou Stavovského soudu
zvolen Ing. arch. MgA. David Mateásko, místopředsedou Ing. arch. Václav Šebek.
Představenstvo vzalo informace na vědomí.
4. Informace o volbě předsedy a místopředsedy Dozorčí rady ČKA.
Předsedou Dozorčí rady byl zvolen P. Rada a místopředsedy jsou M. Holubec a M. Rusina.
Představenstvo vzalo informace na vědomí.
4. Porota Pocty ČKA a Přehlídky diplomních prací
Informace Z. Hoškové o přípravě obou akcí.

III.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Představenstvo ukládá Kanceláři připravit jako podklad na valnou hromadu rozbor snížených
sazeb členských příspěvků (pozastavení autorizace na vlastní žádost bez uvedení důvodu,
pozastavení autorizace jako důsledek disciplinárního opatření, osoby důchodového věku,
architekti v prvních třech letech praxe, finanční nouze, mateřská dovolená).
Úkol splněn.
Představenstvo pověřuje Kancelář ve spolupráci s FA ČVUT připravit podklady pro možnost
získání grantů na celoživotní vzdělávání.
Úkol plněn průběžně – podání informace.
Představenstvo pověřuje I. Plicku ve spolupráci s Kanceláří připravit na červnové zasedání
představenstva podklady pro hlavní bod celoživotní vzdělávání.
Úkol plněn průběžně.
Představenstvo pověřuje Kancelář připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na školitele
CPD z grantu ACE a předložit je na příští zasedání představenstva.
Úkol splněn.
U16/05/03: Představenstvo pověřuje kancelář vypracováním podkladu pro stanovení postupu
a nominací na školitele CPD z grantu ACE na červnové zasedání představenstva.
PRO: 11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh byl přijat.
Představenstvo pověřuje Kancelář dokončením přípravy smlouvy o spolupráci s NPÚ, po diskusi
v pracovní skupině Památková péče bude návrh předložen ke schválení na květnovém
představenstvu ČKA.
Úkol plněn průběžně – podání informace.
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IV.
1.

HLAVNÍ BODY
Členské příspěvky

Diskuze o výši členských příspěvků a snížených sazbách v návaznosti na Valnou hromadu
2016.
U16/05/04: Představenstvo ukládá Kanceláři zpracovat podklady k vývoji snížených sazeb
(vztah k průměrné mzdě a minimální mzdě, inflace od roku 2005). Předpokládá se rozhodování
o (i) zrušení snížených příspěvků vázaných na věk a invaliditu; (ii) zavedení pouze jedné
snížené hranice z finančních důvodů, která bude vázaná na výši hrubého příjmu z výkonu
činnosti dle daňového přiznání. Jedná se o rozhodnutí, která jsou v kompetenci představenstva
(není k nim zapotřebí měnit OJVŘ).
PRO: 11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh byl přijat.

V.

DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

1.

DR 2015-24 „Stížnost na autorizované architekty – M.Ch., A.V.“
Předseda Sts oznamuje představenstvu zahájení disciplinárního řízení spis. značky DR 2015-24
s autorizovanými architekty Ing. arch. M. Ch. a Ing. arch. A. V. pro důvodné podezření z porušení § 26
odst. 1 a 5 PEŘ ČKA.

Představenstvo bere na vědomí.
2.

DR 2015-25 „DR proti neplatičům“

U16/05/05: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího řádu
rozsudek Stavovského soudu, kterým bylo uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace.
Pro:
11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh byl přijat.

3.

DR 2015-25 „DR proti neplatičům“

U16/05/06: Představenstvo zrušuje dle § 59 odst. 4 písm. b) Disciplinárního a smírčího řádu výrok,
kterým Stavovský soud uložil disciplinární opatření pozastavení autorizace na dobu jednoho roku, a věc
vrací Stavovskému soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Pro:
8
Proti: 1
Zdržel se: 2
Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh byl přijat.

4.

Žádost Ing. arch. P.M. o poskytnutí splátkového kalendáře
Arch. P.M. StS uložil pokutu za neplacení členských příspěvků ve výši 5.000,- Kč. Požádal o stanovení
splátkového kalendáře pro úhradu pokuty i dlužné částky příspěvků.

U16/05/07: Představenstvo souhlasí se stanovením splátkového kalendáře tak, že dlužná částka bude
uhrazena nejpozději do konce roku 2016. Představenstvo zároveň pověřuje Kancelář uzavřením dohody o
splátkovém kalendáři se stanovením konkrétní výše splátek na období do konce roku 2016.

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0
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Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh byl přijat

VI.

PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity
Informace I. Plicky k žádostem o záštity.
Diskuze o předložených žádostech.
1.1.

Dřevostavby 2017
Typ akce:

12. ročník největší přehlídky dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů
v ČR. Většina firem se zabývá výstavbou nízkoenergetických i pasivních
dřevostaveb, projekční a architektonickou činností.
Hlavním partnerem doprovodného programu je ADMD. Každoročně
probíhá největší nesoutěžní přehlídka dřevěné architektury v ČR a na
Slovensku – Salon dřevostaveb a jeho tradiční součást Mozaika
dřevostaveb. Vyhlášení vítěze soutěže Dřevostavba roku – magazín
DŘEVO a stavby.

Termín konání:

2.- 5. 2. 2017

Místo konání:

Výstaviště Praha Holešovice

Organizátor:

TERINVEST, spol. s r.o.

U16/05/08: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Dřevostavby 2017“
PRO: 0
PROTI:
10
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh nebyl přijat.

1.2.

Pojďme dělat město
Typ akce:

Konference zaměřená na tvorbu zadání strategických dokumentů
s dopadem na veřejný prostor. Konference je určená pro architekty,
úředníky stavebních odborů a odborů rozvoje městských úřadů, aktivním
občanům a politikům.
Konference se skládá ze tří bloků: 1) společné přednášky zaměřené na
obecná témata potřeby vize, strategie a předpoklady dobrého zadání a
psychologie veřejného prostoru. 2) následují workshopy zaměřené na
participaci a roli jednotlivých stran v průběhu tvorby zadání. 3) Účastníci
absolvují dílny, kde pracují na strategii tvorby zadání konkrétních prostor
vybraných měst.

Termín konání:

20.-21.10. 2016

Místo konání:

Žďár nad Sázavou

Organizátor:

Roman Bukáček

U16/05/09: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Pojďme dělat město“
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Nepřítomen:
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Nehlasováno – přesunuto na červnové zasedání, Kancelář vyžádá doplnění podkladů.

VII.

PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

1. Grémium ČCA – Česká cena za architekturu - informace
2. Zpráva sekretáře ČKA o činnosti PS ČKA
Standardy a honoráře
- Aktivní spolupráce s MMR - manuál
- Finalizace Manuálu a posledních částí Kalkulačky
- Domlouvám s MMR termín pro jednání ohledně uplatnění částí manuálu v metodikách
k ZVZ
- Příprava seminářů k manuálu v krajích
Památková péče
- Příprava dohody o spolupráci s NPÚ – pracovní podoba
- Příprava schůzky s NPÚ
Legislativa
- Stavební zákon – MMR pracuje na úpravách doporučených legislativní radou vlády
- pracovní skupinu MMR pro úpravu vyhlášky 499 – ČKA se aktivně účastní – probíhají
koordinační schůzky se ČKAIT a HK
- Zákon 360 – informace o jednání v Poslanecké sněmovně – informace o jednání
ohledně Honorářů
- Účast na jednání výborů Poslanecké sněmovny
- Nový ZVZ schválen – práce na metodikách – aktivní účast ČKA a příprava semináře
s PS Standardy a Honoráře
Urbanismus
- Aktualizace dokumentů týkající se městského architekta na webu
- Proběhla schůzka pracovní skupiny – hlavní téma schůzky: Městský architekt
- Problematika tématiky městský architekt – příprava části pro vznikající Manuál
Krajinářská architektura
- Proběhla schůzka PS KA
- Příprava schůzky se zástupci MŽP
Zahraniční aktivity
- Proběhla ENACA v Mnichově – za ČKA se účastnila M. Špačková - návaznosti na práci
koordinátorů z MŠMT – příprava na jednání proběhla ve spolupráci s PS vzdělávání a ve
spolupráci s koordinátorkami MŠMT
- V říjnu proběhne ENACA v Praze
- Jednání ACE Berlín – za ČKA se účastnil J. Smutný
Soutěže
- Aktivní spolupráce na finalizaci Manuálu pro obce s pracovní skupinou Standardy a
honoráře
- konzultace aktuálních možných soutěží členy PS Soutěže
Vzdělávání
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-

Účast na spolupráci s národními koordinátorkami ohledně uznání kvalifikací, aktuálně
probíhají jednání s Kanadou a USA a Jižní Koreou
Spolupráce s koordinátorkami MŠMT v návaznosti na jednání v Bruselu v návaznosti na
výkon profese – koordinace v návaznosti na výkon vlastní profese architekta a
transpozice evropské směrnice
Informace o vzniku Akreditačního úřadu v návaznosti na novelu zákona č. 111/1998 Sb.
– nominace zástupce ČKA do Akreditačního úřadu (návrh do 30. 4. 2016) – za člena
Akreditačního úřadu byl za ČKA nominován P. Pelčák

Diskuze o aktuálním dění ohledně Stavebního zákona.
U16/05/10: Představenstvo pověřuje Kancelář připravit tiskovou zprávu k novele stavebního
zákona.
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:0
Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh byl přijat.
VIII. RŮZNÉ
1. Termíny zasedání představenstva na rok 2016: 7.6., 19.7., 6.9., 4.10., 1.11. a 6.12.
U16/05/11: Představenstvo mění usnesení č. 15/12/01/02 o termínech zasedání
představenstva na rok 2016. Nově schvaluje následující termíny zasedání do konce roku: 7.6.,
19.7., 6.9., 4.10., 1.11. a 6.12.
PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda
Návrh byl přijat.
2. Hodnocení valné hromady
Bude zařazeno jako hlavní bod na příští jednání představenstva.
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