ZÁPIS
VI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016
DNE 7. 6. 2016 V PRAZE
ČAS OD 10:00 HOD DO

16:00 HOD

Přítomni: I. Plicka, P. Hnilička (do 14.00), V. Mencl, R. Kolařík, P. Martinek, M. Volf (do
15.30), D. Hlouch, M. Svoboda, P. Velička
Omluveni: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann
Hosté: P. Rada, D. Mateásko
Kancelář: M. Špačková, Z. Hošková, D. Rybková
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. HLAVNÍ BODY
IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
V. PROVOZNÍ AGENDA
VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VII. RŮZNÉ
U16/06/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann
Návrh byl přijat.
I.

ÚVOD

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 6. 6.
2016.
Informace I. Plicky o jednání Komor s premiérem.
Informace P. Hniličky o práci na změnách vyhlášky 499.(Příprava aktuální informace na web ve
spolupráci s tiskovým oddělením.)
Informace M. Špačkové o projednávání Novely Stavebního zákona, aktuálním stavu
projednávání prováděcích vyhlášek a Zákona 360.
Představenstvo vzalo informace na vědomí.
2. Nominace Cena MK – informace Z. Hoškové o odeslání nominace za ČKA.
Představenstvo vzalo informace na vědomí.
3. Porota Pocty ČKA a Přehlídky diplomních prací – informace Z. Hoškové o porotách.
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Představenstvo vzalo informace na vědomí.

II.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Představenstvo pověřuje Kancelář ve spolupráci s FA ČVUT připravit podklady pro možnost
získání grantů na celoživotní vzdělávání.
Úkol plněn průběžně.
Představenstvo pověřuje I. Plicku ve spolupráci s Kanceláří připravit na červnové zasedání
představenstva podklady pro hlavní bod celoživotní vzdělávání.
Úkol splněn – viz. Hlavní body.
Představenstvo pověřuje kancelář vypracováním podkladu pro stanovení postupu a nominací
na školitele CPD z grantu ACE na červnové zasedání představenstva.
Úkol splněn.
Diskuze o výběru kandidátů.
U16/06/02: Kancelář ve spolupráci s PS Vzdělávání – R. Kolaříkem připraví výběrové řízení
na školitele CPD z grantu ACE. Uzávěrka přihlášek konec června.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann
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 – smlouva musí být projednána i s NPÚ.
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).
Úkol splněn – viz. Hlavní body.
Představenstvo pověřuje Kancelář připravit tiskovou zprávu k novele stavebního zákona.
Úkol splněn.
Informace M. Špačkové o přípravě tiskové zprávy a situaci ohledně Novely Stavebního zákona.

III.
1.

HLAVNÍ BODY

Valná hromada 2016 – usnesení, týkající se představenstva

Diskuse o následujících usneseních VH 2016, které se týkají představenstva:
3 VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ
3.1 představenstvu, aby se zasazovalo o zrušení pozastavení Pražských stavebních předpisů.
Pražské stavební předpisy byly radou hlavního města schváleny s účinností od 1. 8. 2016.
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3.3 představenstvu, aby na VH 2017 připravilo hlasování o distančních volbách dle změny řádů
připravených na VH 2016 pod označením I. B
Představenstvo připraví podklady pro změnu řádů na VH 2017 tak, aby bylo možné uskutečnit
distanční volby. Rozprava také proběhla o aktuálním stavu projednávání novely zákona 360 /
1992 Sb. a o možnostech diskuse na intranetu ČKA.
3.2 představenstvu, aby posoudilo dosavadní postup MMR ve věci pořizování Metropolitního
plánu hl. m. Prahy
3.4 představenstvu, aby se Komora začala intenzivně zabývat stavem územního plánování,
především ve velkých městech, jako jsou Praha nebo Brno, které pravděpodobně do roku 2020
nestihnou vydat územní plán, což může mít fatální dopad na investiční činnost v těchto
městech. Komora se přitom začne zabývat možností změn stavebního zákona, které by tento
patový stav odblokovaly.
Představenstvo a pracovní skupiny se budou nadále věnovat tématům územního plánování a
legislativním a právním předpisům týkajícím se profese. Pracovní skupiny se zaměří i na
možnost přípravy nového stavebního zákona (formulace věcného záměru nového zákona).
Komora nabídne platformu pro diskusi o Metropolitním plánu Prahy.
2. Příspěvky
Podána základní statistická informace o jednotlivých sazbách členských příspěvků na základě
podkladu zpracovaného Kanceláří, vycházející ze skutečnosti v jednotlivých letech.
Diskuze o výši členských příspěvků a celkovém systému členských příspěvků.
Příprava usnesení na základě diskuze.
Na Valnou hromadu 2017 bude připraven nový komplexní návrh na úpravu ostatních členských
příspěvků, vycházející z analýzy skutečnosti.
U16/06/03: Představenstvo rozhoduje s účinností od 1. 1. 2017 ve věci členských příspěvků
takto:
a) souhlasí se zrušením sníženého členského příspěvku z důvodu věku s tím, že osoby
pobírající starobní důchod mají právo využít snížené sazby ve výši 50% základního
členského příspěvku na základě žádosti o pozastavení autorizace;
b) souhlasí se sníženou sazbou členského příspěvku z důvodu invalidity ve výši 25%
základního členského příspěvku;
c) souhlasí se zrušením paušálních pravidel pro žádost o využití sníženého členského
příspěvku z finančních důvodů s tím, že zůstává dle OJVŘ možnost požádat o snížení
individuálně.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann
Návrh byl přijat.
U16/06/04: Představenstvo si ukládá, že příští valné hromadě předloží komplexní návrh na
změnu struktury členských příspěvků.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann
Návrh byl přijat.
Dále představenstvo konstatuje zachování snížených sazeb členských příspěvků dle OJVŘ –
tzn. nulový příspěvek pro osoby trvale pečující o dítě do věku 4 let dítěte, 3.000,- Kč pro nové
členy v prvních třech letech, 1.500,- Kč pro pozastavené autorizace z disciplinárních důvodů a
3.000,- Kč pro pozastavené autorizace na vlastní žádost.
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3.

Celoživotní vzdělávání

Základní informace I. Plicky o aktuálním nastavení systému, na základě podkladů připravených
kanceláří.
Potřeba větší informovanosti o systému celoživotního vzdělávání a prezentace členské
základně o možnostech, nastavení a potřebnosti.
Potřeba propojení seznamu o realizovaném celoživotním vzdělávání formou bodů s databází
členů.
Diskuze o možnostech nastavení povinnosti se celoživotně vzdělávat.
Garantem celoživotního vzdělávání bude PS Vzdělávání – ve spolupráci se sekretářem Komory.
IV.

DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

1. DR 2015-09
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu byla pozastavena
autorizace na 1 rok
Podklady viz příloha
U16/06/05: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a
smírčího řádu rozsudek, kterým Stavovský soud v kauze uložil disciplinární opatření
pozastavení autorizace na dobu jednoho roku.
PRO:
8
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann, P. Hnilička
Návrh byl přijat.
2. DR 2015-04
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu byl o uloženo
disciplinární opatření – pokuta ve výši 25.000,- Kč
Podklady viz příloha
Nehlasováno – odloženo na příští jednání představenstva
3. DR 2015-04 –
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu byl o uloženo
disciplinární opatření – pokuta ve výši 15.000,- Kč
Podklady viz příloha
Nehlasováno – odloženo na příští jednání představenstva
4. DR 2015-04 –
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu byl o uloženo
disciplinární opatření – pokuta ve výši 10.000,- Kč
Podklady viz příloha
Nehlasováno – odloženo na příští jednání představenstva
5. DR 2014-21 – StS vynesl rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení
Rozhodnutí není dosud pravomocné.
Představenstvo vzalo na vědomí.
6. DR 2015-15 – StS vynesl rozsudek, kterým pozastavil autorizaci na jeden rok a
uložil písemnou důtku.
__________________________________________________________________________________________________4/7
Zapsala M. Špačková / Schválil: I. Plicka

Rozhodnutí není dosud pravomocné.
Představenstvo vzalo na vědomí.
V.

PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity
1.1.

Historické budovy a jejich energetická efektivnost 2016
Typ akce:

Konference

Termín konání:

16.6. 2016

Místo konání:

Novotného lávka 15, Praha 1

Organizátor:

AZ Promo, spol. s r.o.

U16/06/06: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Historické budovy a jejich
energetická efektivnost 2016“
PRO: 0
PROTI: 7
ZDRŽEL SE:0
Nepřítomen: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann, P. Hnilička, M. Volf
Návrh nebyl přijat.
2. Žádost M. Nytra
U16/06/07: Představenstvo schvaluje prominutí povinnosti úhrady dluhu ve výši 28 120,-Kč
ve smyslu ustanovení §7 ods.9 OJVŘ pozůstalé rodině.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann, P. Hnilička, M. Volf
Návrh byl přijat.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
1. Grémium ČCA – Česká cena za architekturu - informace
Aktuální informace I. Plicky o přípravě Nominačního večera a o spolupráci s agenturou MVP
zajišťující produkci ve spolupráci s Kanceláří ČKA
3. Zpráva sekretáře ČKA o činnosti PS ČKA
Standardy a honoráře
- Finalizace Manuálu a posledních částí Kalkulačky – rozšíření o část Městský architekt
- Termín koordinační schůzky ČKA a MMR v jednání (předběžně 2. polovina června)
- Příprava seminářů k manuálu v krajích koordinace a spolupráce s PS Soutěže
- Příprava vydání Standardů – harmonogram vydání v tištěné podobě
Památková péče
- Revize návrhu smlouvy o spolupráci s NPÚ (fáze připomínky PS PP)
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-

Jednání s NPÚ a MK (podpis smlouvy o spolupráci, naplňování Politiky architektury)
Pracovní schůzka s ministrem kultury – spolupráce a partnerství ČCA, Politika
architektury, Památkový zákon
Pracovní schůzka s poradcem ministra kultury – možnosti rozšíření spolupráce
v návaznosti na projekt Česká ceny za architekturu

Legislativa
- Stavební zákon – příprava tiskové zprávy – koordinace s aktuálním stavem přípravy
Novely stavebního zákona
- vyhlášky 499 – MMR ukončilo práci na úpravách a předalo nové znění návrhu vyhlášky
Legislativní radě vlády – pracovní dokument – bude probíhat připomínkové řízení
- probíhají jednání o vyhlášce s HK, SPD a ČKAIT – finalizace společného návrhu pro další
jednání s MMR a pro připomínkové řízení
- Zákon 360 – jednání o pozměňovacím návrhu – legislativní podpora Honorářů
- Honoráře – ve spolupráci s V4 a ACE – příprava dokumentu na podporu pro Vládu a
resorty
- Připomínkové řízení pro normy – Střechy – aktivní účast – norma návrhová
- Proběhlo připomínkování Zákona o znalcích – zásadní připomínky (respektování oborů
autorizací, výše znalečného)
- Proběhl odborný seminář Odstraňování staveb ve spolupráci s Kanceláří Veřejného
ochránce práv – součást programu celoživotního vzdělávání (součást série odborných
seminářů a konferencí pořádaných Kanceláří ČKA)
Urbanismus
- Příprava připomínkování a textové části na téma městský architekt – součást manuálu
– hlavní náplň pracovní schůzky PS
- Hodnocení naplňování Politiky architektury – aktivní spolupráce s MMR
- Další schůzka bude 22.6 – hostem bude arch. Morkus za MMR v návaznosti na
naplňování cílů Vládou přijaté Politiky architektury
Krajinářská architektura
- Aktivní spolupráce s MŽP a MMR
- Pracovní schůzka se zástupci MŽP
- Další schůzka bude 14.6 – hostem bude arch. Morkus za MMR v návaznosti na
naplňování cílů Vládou přijaté Politiky architektury
Zahraniční aktivity
- Proběhla pracovní schůzka pracovní skupiny
- Jednání ACE WG SoS v Praze – září 2016
- Pozvání Polské komory do Polska (K. Cieslar, P. Martinek)
- Jednání Horizontálního meetingu ACE Lisabon – za ČKA se účastnil P. Martinek
- koordinace v návaznosti na výkon vlastní profese architekta a transpozice evropské
směrnice – vyplňování dotazníku ACE ve spolupráci s MŠMT a MMR a Autorizační radou
a Akreditačním úřadem – realizace a koordinace Kancelář ČKA
Soutěže
- Aktivní spolupráce na finalizaci Manuálu pro obce s pracovní skupinou Standardy a
honoráře a příprava části semináře v návaznosti na soutěže pro kraje, města a obce
- konzultace aktuálních možných soutěží členy PS Soutěže
Vzdělávání
- Proběhla koordinační schůzka pracovní skupiny
- Proběhla OTTA na téma vzdělávání – aktivní účast členů PS v diskuzi
- Aktuální informace dopad vzniku Akreditačního úřadu a akreditace studijních programů
(aktuální dopady na rušení oborů a zavedení programů)
- Spolupráce s koordinátorkami MŠMT v návaznosti na jednání v Bruselu v návaznosti na
výkon profese – koordinace v návaznosti na výkon vlastní profese architekta a
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-

transpozice evropské směrnice – vyplňování dotazníku ACE ve spolupráci s MŠMT a
MMR a Autorizační radou – koordinace Kancelář ČKA
Spolupráce s Úřadem vlády – granty, dotační výzvy, podpora vzdělávání (všechny
stupně)
Téma vzdělávání v architektuře na všechny stupně škol – koordinace s Národním
ústavem pro vzdělávání a MŠMT
Spolupráce s Morkusem (MMR) a šéfem poradců ministryně Valachové Pavlíkem
(MŠMT) – pozvání na pracovní schůzku PS – návaznost na body kde garantem jsou
jednotlivé resorty ve spolupráci s ČKA a školy

4. Doplnění členů pracovní skupinu PS Urbanismus a PS Soutěže
U16/06/08: Představenstvo schvaluje za člena pracovní skupiny Soutěže Vojtěcha Mencla.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann, P. Hnilička, M. Volf
Návrh byl přijat.
U16/06/09: Představenstvo schvaluje za člena pracovní skupiny Urbanismus Vojtěcha
Mencla.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: J. Šafer, K. Cieslar, K. Salzmann, P. Hnilička, M. Volf
Návrh byl přijat.
4. Manuál zadávání veřejných zakázek - publikace
Informace I. Plicky v návaznosti na práci PS Standardy a Honoráře.
Vydání edice ČKA – realizace podzim 2016.
Návaznost na přípravu seminářů.
5. Standardy služeb – publikace
Příprava vydání v rámci edice ČKA – podzim 2016 – koordinace v rámci práce všech pracovní
skupin zajistí sekretář M. Špačková.
6. Text ČKA ke krajským volbám
Informace I. Plicky o textu za ČKA k připravovaným podzimním volbám.
Text bude projednán na příštím zasedání představenstva.

VII.

RŮZNÉ
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