ZÁPIS ZE
VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016
DNE 19. 7. 2016 V PRAZE
ČAS OD 10H - DO 15H
Přítomni: I. Plicka, P. Hnilička, P. Velička, K. Salzmann, R. Kolařík, K. Cieślar, P. Martinek,
D. Hlouch, J. Šafer (od 10.30)
Omluveni: M. Svoboda, V. Mencl, M. Volf
Kancelář: M. Špačková, Z. Hošková, D. Rybková
Hosté: T. Sklenář, P. Rada, J. Šebek
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. HLAVNÍ BODY
IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
V. PROVOZNÍ AGENDA
VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VII. RŮZNÉ
Úvodní informace I. Plicky o navrženém programu.
V rámci hlavního bodu bude hostem představenstva ředitel OÚP MMM ing. Tomáš Sklenář.
Informace o hlavním bodu představenstva v říjnu – téma Autorizace – jako host představenstva
bude pozván předseda Autorizační rady L. Lábus a dále J. Plos.
U16/07/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Velička, J. Šafer, M. Svoboda, V. Mencl, M. Volf
Návrh byl přijat.
I.

ÚVOD

1. Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 19.7.2016
Informace I. Plicky o akcích a jednáních.
Zpráva o průběhu Nominačního večera ČCA a akci Architekti na jedné lodi – panelová diskuze
za účasti starostů, městské architektky a dalších hostů Komory.
Informace I. Plicky o schůzce s ředitelem V. Fidlerem z MMR v návaznosti na metodiky k ZVZ,
informace o schůzce s předsedou ČKAIT P. Křečkem v návaznosti na projednávání zákona 360.
Informace M. Špačkové o účasti na jednání Legislativní rady vlády ohledně projednávání Novely
Stavebního zákona a aktuální informace o projednávání Zákona 360.
Představenstvo vzalo informace na vědomí.
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II.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Představenstvo pověřuje Kancelář ve spolupráci s FA ČVUT připravit podklady pro možnost
získání grantů na celoživotní vzdělávání.
Úkol plněn průběžně – spolupráce s PS Vzdělávání a fakultou.
Kancelář ve spolupráci s PS Vzdělávání – R. Kolaříkem připraví výběrové řízení na školitele CPD
z grantu ACE. Uzávěrka přihlášek konec června.
Úkol splněn.
Informace M. Špačkové o průběhu výběrového řízení a doporučení pracovní skupiny Vzdělávání
ve věci účastníků za ČKA.
Diskuze v návaznosti na text usnesení o výběru zástupců ČKA. Bude připraven návrh smlouvy
pro účastníky školení ohledně závazku o následné spolupráce s ČKA v rámci programu
celoživotního profesního vzdělávání.
U16/07/02: Představenstvo schvaluje na doporučení PS Vzdělávání jako školitele arch. Boráka
a arch. Vrábelovou. Představenstvo ukládá Kanceláři, aby připravila dopisy oběma vybraným
školitelům s informací o výběru. Přílohou dopisu bude návrh smlouvy o spolupráci se závazkem
školitelů spolupracovat s Komorou v rámci CPV.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, V. Mencl, M. Volf
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 splněn – připraven návrh textu Smlouvy o spolupráci ČKA a NPÚ za Komoru a návrh bude
odeslán na NPÚ s dopisem předsedy.
Představenstvo si ukládá, že příští valné hromadě v roce 2017 předloží komplexní návrh na
změnu struktury členských příspěvků.
Úkol plněn průběžně.
Příprava Manuálu zadávání veřejných zakázek- vydání v edici ČKA – realizace podzim 2016.
Koordinace v rámci všech pracovních skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně.
Informace sekretáře ČKA o průběžném plnění úkolu a práci členů pracovních skupin na
jednotlivých částech – více informací ve zprávě sekretáře Komory o činnosti pracovních skupin.
Příprava publikace Standardy služeb - vydání v edici ČKA – realizace podzim 2016. Koordinace
v rámci práce všech pracovní skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně.
Informace sekretáře ČKA o průběžném plnění úkolu a práci členů jednotlivých pracovních skupin
na jednotlivých částech – více informací ve zprávě sekretáře Komory o činnosti pracovních
skupin.
III.
1.

HLAVNÍ BODY

Host představenstva ředitel OÚP MMR Ing. Tomáš Sklenář
- územní plánování – aktuální stav, MPP
- podpora architektonických a urbanistických soutěží
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Informace T. Sklenáře o aktuálním stavu projednávání Novely stavebního zákona ve vztahu
k územnímu plánování.
Diskuze o aktuálním stavu Metropolitního plánu hlavního města Prahy a situace kolem PSP.
Diskuze o aktuálním stavu územního plánu města Brna.
Diskuze o aktuálním stavu územního plánování ve vztahu na závěry Valné hromady ČKA 2016.
Diskuze o pozici městského architekta a důležitosti jeho působení ve městech a obcích.
Diskuze o práci pracovních skupin na Manuálu metodik a příkladů dobré praxe v návaznosti na
ZVZ a možnostech další spolupráce ČKA a MMR nejen na metodikách a připomínkování
dokumentů, ale i ve vztahu plnění úkolů a cílů Politiky architektury a na možnostech účasti
Komory na přípravě výzkumných projektů.
Diskuze o připravovaném programu na podporu architektonických a urbanistických soutěží.
IV.

DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

1. 1. DR 2015-04
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu byl o uloženo
disciplinární opatření – pokuta ve výši 25.000,- Kč
U16/07/03: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího
řádu rozsudek, kterým Stavovský soud v kauze uložil disciplinární opatření pokutu ve výši
25.000,- Kč.
PRO:
7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Volf, V. Mencl, M. Svoboda
Návrh nebyl přijat (k přijetí je potřeba kvalifikovaná většina 8 hlasů).
2. DR 2015-04
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu byl o uloženo
disciplinární opatření – pokuta ve výši 15.000,- Kč
U16/07/04: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího
řádu rozsudek, kterým Stavovský soud v kauze uložil disciplinární opatření pokutu ve výši
15.000,- Kč.
PRO:
7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Volf, V. Mencl, M. Svoboda
Návrh nebyl přijat (k přijetí je potřeba kvalifikovaná většina 8 hlasů).

3. DR 2015-04
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu byl o uloženo
disciplinární opatření – pokuta ve výši 10.000,- Kč
U16/07/05: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího
řádu rozsudek, kterým Stavovský soud v kauze uložil disciplinární opatření pokutu ve výši
10.000,- Kč.
PRO:
7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Volf, V. Mencl, M. Svoboda
Návrh nebyl přijat (k přijetí je potřeba kvalifikovaná většina 8 hlasů).
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4. DR 2015-10,12
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu byl o uloženo
disciplinární opatření – písemná důtka
U16/07/06: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího
řádu rozsudek, kterým Stavovský soud v kauze uložil disciplinární opatření písemnou důtku.
PRO:
9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Volf, V. Mencl, M. Svoboda
Návrh byl přijat.
5. DR 2014-21 „Stížnost na autorizovaného architekta“
Předseda Sts dne 8. 6. 2016 postoupil představenstvu stížnost dozorčí rady proti usnesení
senátu Sts ze dne 3. 5. 2016 o zastavení disc. řízení.
Předkládá se odvolacímu senátu představenstva ČKA.
6. DR 2015-15 „Stížnost na autorizované architekty“
Předseda Sts dne 8. 6. 2016 postoupil představenstvu odvolání dozorčí rady proti rozsudku
senátu ze dne 26. 4. 2016, kterým byla za porušení ustanovení PEŘ ČKA nepravomocně
uložena písemná důtka a pozastavení autorizace na dobu jednoho roku.
Předkládá se odvolacímu senátu představenstva ČKA.
7. DR 2015-24 „Stížnost na autorizované architekty“
Předseda Sts dne 28. 6. 2016 postoupil představenstvu zprošťující rozsudek a usnesení
vynesené ve sloučeném disciplinárním řízení dne 9. 6. 2016.
Představenstvo vzalo na vědomí.
V.

PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity
1.1.

Přestavba a regenerace sídel a krajiny
Akce:

Konference, 6.-7.10. 2016, Litoměřice

Organizátor:

Asociace pro urbanismus a územní plánování, z.s.

U16/07/07: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Přestavba a regenerace sídel
a krajiny“.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, V. Mencl, M. Volf
Návrh byl přijat.
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2. Vzdání se autorizace
1) Žadatel: Ing. arch. Daneš Dvořák, Lužická 19, 120 00 Praha 2, číslo autorizace 00
583
Žádost: doručena na ČKA dne 8. 6. 2016/956
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015
2) Žadatel: Ing. arch. Rudolf Mach, Bubenečská 51, 160 00 Praha 6, číslo autorizace 00
416
Žádost: doručena na ČKA dne 10. 6. 2016/967
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015
3) Žadatel: Ing. Jaroslav Šubr, K. Želenského 133, 664 81 Ostrovačice u Brna, číslo
autorizace 00 035
Žádost: doručena na ČKA dne 14. 6. 2016/981
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015
4) Žadatelka: Ing. arch. Marie Švábová, Vraštilova 184, 252 63 Roztoky, číslo
autorizace 00 433
Žádost: doručena na ČKA dne 14. 6. 2016/986
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 5. 2016
5) Žadatel: Ing. arch. Daniel Špička, U Mrázovky 7, 150 00 Praha 5, číslo autorizace 02
815
Žádost: doručena na ČKA dne 14. 6. 2016/978
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015
6) Žadatelka: Ing. Veronika Slavíková, M. Majerové 1844/19, 412 01 Litoměřice, číslo
autorizace 03 507
Žádost: doručena na ČKA dne 16. 6. 2016/993
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015
7) Žadatel: Ing. arch. Alexandr Špáta, Zahradní 446, 281 01 Velim, číslo autorizace 01
148
Žádost: doručena na ČKA dne 27. 6. 2016/1041
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 30. 06. 2016
8) Žadatel: Ing. arch. František Vondráček, Čapkova 12, 360 01 Karlovy Vary, číslo
autorizace 01 920
Žádost: doručena na ČKA dne 28. 6. 2016/1051
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 30. 06. 2016
9) Žadatel: Ing. arch. Michal Karas, Na kopanině 2, 182 00 Praha 8, číslo autorizace 02
819
Žádost: doručena na ČKA dne 30. 6. 2016/1070
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2015
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U16/07/08: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace na vlastní žádost:
Ing. arch. Daneš Dvořák,
Ing. arch. Rudolf Mach,
Ing. Jaroslav Šubr,
Ing. arch. Marie Švábová,
Ing. arch. Daniel Špička,
Ing. Veronika Slavíková,
Ing. arch. Alexandr Špáta,
Ing. arch. František Vondráček
a Ing. arch. Michal Karas.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, V. Mencl, M. Volf
Návrh byl přijat.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY A AGENDA ČKA
1. Grémium ČCA – Česká cena za architekturu
Informace I. Plicky o práci Grémia ČCA a aktuálním dění v návaznosti na ČCA
2. Program architektura pro krajské volby
Diskuze o předloženém textu a jeho významu pro nadcházející krajské volby.
U16/07/09: Představenstvo schvaluje dokument Program architektury pro krajské volby.
PRO:
9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Volf, V. Mencl, M. Svoboda
Návrh byl přijat.
3. Společenství Svatovítské katedrály
Informace I. Plicky o účasti zástupce ČKA ve Společenství a diskuze o možnostech
zapojení ČKA do aktivity Společenství.
4. Zpráva sekretáře ČKA M. Špačkové o činnosti PS ČKA
Standardy a honoráře
- Finalizace Manuálu pro zadávání práce architekta
- Proběhla schůzka s ředitelem Fidlerem z MMR v návaznosti na postup tvorby
metodických pokynů MMR k ZVZ
- Proběhla pracovní schůzka PS ohledně finalizace Manuálu ČKA a domluvena další
koordinace se ČKAIT
- Proběhne koordinační schůzka ČKA a ČKAIT dne 2. 8. 2016
- Aktivní příprava seminářů - spolupráce s PS Soutěže a právním oddělením
Památková péče
- Proběhla pracovní schůzka pracovní skupiny
- Návrh smlouvy o spolupráci s NPÚ připraven Kanceláří ČKA a pracovní skupinou, návrh
bude s dopisem předsedy odeslán na NPÚ
- Příprava diskuze v návaznosti na nominace České ceny za architekturu s ohledem na
památkovou péči
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-

Proběhlo setkání předsedy PS s ministrem kultury – spolupráce a partnerství ČKA,
Politika architektury, Památkový zákon

Legislativa
- Stavební zákon – Legislativní rada vlády vrátila opět Novelu zákona MMR k
přepracování – MMR bude předkládat přepracovanou verzi cca na konci srpna – LRV
vytýkala Novele, že nesplnila základní cíle a to je zjednodušení procesu povolování
staveb a zkrácení řízení, dále vytýkala nekoncepčnost v navrhovaných úpravách
struktury stavebních úřadů a velkou administrativní zátěž n žadatele i vlastní úřady,
dále zpochybnila přenášení původních pravomocí stavebních úřadů do závazných
stanovisek dotčených orgánů
- vyhlášky 499 – budou následně opět přepracovány v návaznosti na znění Novely
stavebního zákona, které bude schváleno LRV
- Zákon 360 – bude na programu schůze PS po prázdninách, informace o probíhajících
jednáních ohledně finální podoby
- Příprava jednání s úřadem vlády v návaznosti na problematiku bezbariérových staveb a
akce v systému celoživotního vzdělávání ČKA
- Připraveno jednání na úřadu vlády - Zákon o znalcích – zásadní připomínky
(respektování oborů autorizací, výše znalečného)
- Připravena série seminářů týkajících se legislativy na podzim 2016
Urbanismus
- Proběhla pracovní schůzka pracovní skupiny, které se jako host účastnil i J. Morkus za
MMR v návaznosti na plnění cílů Politiky architektury a proběhla diskuze o aktuálních
otázkách v návaznosti na vypsané dotační výzvy v oblasti územního plánování
- Otevřena možnost aktivní spolupráce s MMR a ÚÚR v oblasti metodik a koncepce změn
ÚAP
- Finalizace textové části na téma městský architekt – součást manuálu a aktualizace
dokumentu na webu ČKA v návaznosti na tuto pozici
Krajinářská architektura
- Proběhla pracovní schůzka pracovní skupiny, které se účastnil za MMR J. Morkus
v návaznosti na naplňování cílů Politiky architektury v oblasti tvorby krajiny
- Aktivní osvěta v návaznosti na práci a kompetence autorizovaných osob pro obor
krajinářská architektura v návaznosti na vypisování dotačních výzev a programů
souvisejících s oborem
- Práce na finální podobě části Standardů do připravovaného finálního dokumentu ČKA
- Spolupráce na akcích celoživotního vzdělávání týkajících se témat krajinářské
architektury
Zahraniční aktivity
- Účast na jednání v Polku (K. Cieslar, P. Martinek)
- Jednání ACE WG SoS v Praze – září 2016
- Pozvání Polské komory do Polska (K. Cieslar, P. Martinek)
- Jednání ENACA Praha – říjen 2016
- koordinace dotazníků ACE připravených pro členy ČKA – informace bude rozeslána
všem členům 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
- Rekapitulace soutěží za období 1. – 6. 2016: uděleno 24 doložek regulérnosti soutěže,
vydána 2 stanoviska ke studentským soutěžím, 4 neregulérní soutěže
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-

činnost ukončili M. Janatka a P. Všetečka, PS posílili P. Pannová a V. Mencl
Připomínkován pracovní návrhu programu na podporu architektonických a
urbanistických soutěží MMR ČR

Vzdělávání
- Proběhlo vyhodnocení výběrového řízení na účastníky PROF/TRAC z došlých přihlášek a
předloženo doporučení za PS V představenstvu
- Spolupráce a koordinace s MŠMT A MMR – naplňování Politiky architektury – spolupráce
s Morkusem (MMR) a šéfem poradců ministryně Valachové Pavlíkem (MŠMT) –
v jednání společná pracovní schůzka – návaznost na body kde garantem jsou jednotlivé
resorty ve spolupráci s ČKA a školami
- Spolupráce pracovní skupiny v návaznosti na Českou cenu za architekturu se středními
školami v regionech – osvětové a vzdělávací akce v návaznosti na nominované stavby
individuálně v konkrétních regionech

VII.

RŮZNÉ

U16/07/10:
Představenstvo souhlasí se změnou termínu
představenstvo se bude namísto 4. 10. konat 11. 10. 2016
PRO:
9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Volf, V. Mencl, M. Svoboda
Návrh byl přijat.

zasedání

–

říjnové
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