ZÁPIS
VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016
DNE 6. 9. 2016 V PRAZE
ČAS OD 10H

DO 14H30

Přítomni: I. Plicka, J. Šafer (do 10.45 a od 13.45), P. Martinek, V. Mencl, R. Kolařík, D. Hlouch,
M. Volf, P. Hnilička (od 10.15), K. Cieslar (od 10.45)
Omluveni: K. Salzmann, P. Velička
Hosté: D. Mateásko
Kancelář: M. Špačková, D. Rybková
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. TÉMATA
IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
V. PROVOZNÍ AGENDA
VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VII. RŮZNÉ
Diskuze o navrženém programu.
Michal Volf navrhuje zařadit do programu diskuzi o vyhlášené soutěži na areál Petynka.
NÁVRH
U16/09/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání s doplněným bodem v části
Různé – soutěž areál Petynka.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
Nepřítomni: K. Salzmann, P. Velička, M. Svoboda, P. Hnilička, K. Cieslar
I.

ÚVOD
1.

Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva 6. 9.
2016
Aktuální informace I. Plicky o aktuálních uskutečněných jednáních a schůzkách doplněné
aktuálními informacemi sekretáře M. Špačkové.
Informace o snídani s novináři, která se uskuteční 14. 9. 2016 s hlavním tématem
architektonické soutěže a které se bude účastnit předseda PS Soutěže M. Svoboda.

2.

Informace o jednání poroty ČCA v ČR
Informace I. Plicky o návštěvě a jednání mezinárodní poroty v ČR.
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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.
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.
Úkol splněn.
Informace M. Špačkové o chystaných akcích a školeních na téma Udržitelnost v návaznosti na
účast zástupců ČKA na školení.
Představenstvo si ukládá, že příští valné hromadě v roce 2017 předloží komplexní návrh na
změnu struktury členských příspěvků.
Úkol plněn průběžně.
Kancelář připravuje podklad pro zasedání představenstva.
Příprava Manuálu zadávání veřejných zakázek- vydání v edici ČKA – realizace podzim 2016.
Koordinace v rámci všech pracovních skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně.
Informace M. Špačkové a I. Plicky o průběhu jednání na MMR ohledně metodik k ZVZ, které
vychází z připravovaného Manuálu pro veřejné zadavatele.
Příprava publikace Standardy služeb - vydání v edici ČKA – realizace podzim 2016. Koordinace
v rámci práce všech pracovní skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně.
Informace o přípravě koordinační schůzky na ČKAIT a o práci na Standardech.
Téma Autorizace – jako host představenstva bude pozván předseda Autorizační rady L. Lábus a
dále J. Plos.
Úkol splněn.
Tématy představenstva 11.10.2016 budou autorizace a vzdělávání.
Informace o pozvání Z. Zavřela na představenstvo v říjnu, kde mu bude oficiálně předán diplom
čestného člena ČKA.
III.

TÉMATA

1. Manuál představenstva ČKA.
Informace J. Šafera o konceptu a schématu navrženého materiálu.
Diskuze o principu a podobě dokumentu.
Shoda na potřebě a podpoře vznikajícího dokumentu.
Kancelář i představenstvo udělá doplnění a revizi jednotlivých částí.
Podněty, informace a návrhy úprav informace se shromáždí u D. Rybkové,
následně Kancelář připraví koncept a návrh struktury nového materiálu pro příští
představenstvo.
Diskuze – shoda na potřebě podobného materiálu.
2. Prohlášení ČKA k instalaci pamětní desky Pavla Švandy
Informace V. Mencla o okolnostech vzniku iniciativy.
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U16/09/02: Představenstvo souhlasí s textem prohlášení, které bude datováno k 17. 11. 2016
a proneseno při slavnostním odhalení pamětní desky.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, J. Šafer
Návrh byl přijat.
IV.

DISCIPLINÁRNÍ KAUZY

1. DR 2015-24 –
Předseda StS postoupil dne 19. 7. 2016 představenstvu odvolání dozorčí rady proti rozsudku
Sts.
– předává se odvolacímu senátu představenstva
2. DR 2015-25 –
Předseda StS postoupil dne 9. 8. 2016 představenstvu rozsudek Sts,
– představenstvo vzalo na vědomí
3. DR 2016-02 –
Předseda StS oznamuje zahájení disciplinárního řízení.
– představenstvo vzalo na vědomí
4. DR 2016-03 –
Předseda StS oznamuje zahájení disciplinárního řízení.
– představenstvo vzalo na vědomí
5. DR 2015-04 –
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu bylo uloženo disciplinární
opatření – pokuta ve výši 25.000,- Kč
U16/09/03: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího řádu
rozsudek, kterým Stavovský soud uložil disciplinární opatření pokutu ve výši 25.000,- Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, J. Šafer
Návrh byl přijat.
6. DR 2015-04 –
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu bylo uloženo disciplinární
opatření – pokuta ve výši 15.000,- Kč
U16/09/04: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího řádu
rozsudek, kterým Stavovský soud uložil disciplinární opatření pokutu ve výši 15.000,- Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, J. Šafer
Návrh byl přijat.
7. DR 2015-04 –
Disciplinárně obviněný podal odvolání proti rozsudku StS, kterým mu bylo uloženo disciplinární
opatření – pokuta ve výši 10.000,- Kč
U16/09/05: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího řádu
rozsudek, kterým Stavovský soud uložil disciplinární opatření pokutu ve výši 10.000,- Kč.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, J. Šafer
Návrh byl přijat.
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8. DR 2015-15 –
Dozorčí rada podala odvolání proti rozsudku Sts, kterým byla uložena písemná důtka a
pozastavení autorizace na 1 rok.
U16/09/06: Představenstvo potvrzuje dle § 59 odst. 4 písm. d) Disciplinárního a smírčího řádu
rozsudek, kterým Stavovský soud uložil disciplinární opatření pozastavení autorizace na dobu
jednoho roku a disciplinární opatření písemnou důtku.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, J. Šafer
Návrh byl přijat.

V.

PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity
1.1.

Architektonický průvodce po Jihočeském kraji a Horním Rakousku
Typ akce:

vydání tištěného průvodce – dvou knih, které mapují současné
stavby financované z veřejných prostředků s důrazem na realizace
vzešlé z architektonických soutěží.

Termín konání:

podzim 2016

Organizátor:

spolek CBArchitektura

Informace I. Plicky o žádosti o záštitu.
U16/09/07: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Architektonický průvodce po
jihočeském kraji a Horním Rakousku“.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, J. Šafer
Návrh byl přijat.

2. Vzdání se autorizace
VI. PRACOVNÍ SKUPINY A AGENDA ČKA
1. Grémium ČCA – Česká cena za architekturu
Informace I. Plicky o práci Grémia a pokračujících přípravách ČCA.

2. Zpráva sekretáře ČKA M. Špačkové o činnosti PS ČKA
Standardy a honoráře
- Finalizace Manuálu pro zadávání práce architekta
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-

Proběhla schůzka na MMR ohledně dopracování metodik pro ZVZ s termínem dokončení
obecné části do 1. 10. 2016 v návaznosti na platnost nového ZVZ
Proběhla pracovní schůzka PS ohledně finalizace Manuálu ČKA a domluvena další
koordinace se ČKAIT na 8. 9. 2016
Příprava seminářů k manuálu v krajích koordinace a spolupráce s PS Soutěže a právním
oddělením - koordinace s kraji

Památková péče
- Proběhla pracovní schůzka pracovní skupiny
- Návrh smlouvy o spolupráci s NPÚ byl předán k vyjádření a připomínkám na NPÚ
- Příprava obsahu konference s tématem Památková péče v návaznosti na přihlášené
stavby v České ceně za architekturu – v jednání prostory, návaznost na regionální akce
Legislativa
- Stavební zákon – Legislativní rada vlády projednávala přepracovanou podobu Novely
Stavebního zákona (zásadní změny – vypuštěno koordinované řízení, vrácení se
k původním pojmům, vypuštění částí v návaznosti na nový projednávaný zákon EIA) –
informace o přípravě tezí úplně nového stavebního zákona
- Zákon EIA – probíhá připomínkové řízení, ČKA uplatnila zásadní koncepční i konkrétní
připomínky – 12. 9 bude probíhat konferenční vypořádání uplatněných připomínek
- vyhlášky 499 – budou následně opět přepracovány v návaznosti na znění Novely
stavebního zákona, které bude schváleno LRV – MMR čeká na podobu novely
Stavebního zákona
- Zákon 360 – v jednání snaha o podporu Honorářů – koordinace se ČKAIT
- 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) – proběhlo vypořádávání připomínek
za účasti ministra spravedlnosti
- Připravena série seminářů týkajících se legislativy na podzim 2016 (spolupráce Kancelář
Veřejného ochránce, krajské úřady, MMR) – ZVZ, Stavební zákon, problematika
povolování staveb, problematika územního plánování
Urbanismus
- Proběhla pracovní schůzka pracovní skupiny – finalizace materiálu na téma Městský
architekt a příprava obsahu celodenní konference na toto téma – listopad nebo prosinec
– v jednání prostory NTM
- Spolupráce s MMR na tvorbě dotazníků k ÚAP – připomínkování pracovních textů
- Finalizace textové části na téma městský architekt – součást manuálu a aktualizace
dokumentu na webu ČKA v návaznosti na tuto pozici, proběhla kompletní aktualizace
databáze městských architektů Kanceláří ČKA – práce na doplnění doporučení pro malé
obce
- Doplnění části pro malé obce – následně bude připravena grafická podoba dokumentu a
bude připraven k distribuci v tištěné podobě
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
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Zahraniční aktivity
- Jednání ACE WG SoS v Praze – září 2016
- Jednání ENACA Praha – podzim 2016
- Aktuální informace z ACE na téma Udržitelnosti
- Školení ACE v rámci PROF/TRAC – realizace – za ČKA se účastní 2 zástupci – uzavřena
dohoda o následných školeních pro členy Komory a informace budou využity ve
spolupráci s účastníky za ČKA i v přípravě programu konference s tématem udržitelnost
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
- počet doložek regulérnosti soutěže vzrostl na 36 (v roce 2015 bylo za celý rok 25
regulérností, v roce 2014 celkem 42 a v roce 2013 dohromady 39)
- řešena soutěž pro studenty na plavecký areál Petynka v Praze 6 – informace o dopisech
ČKA
- informace o přípravě schůzky PS

Vzdělávání
- Příprava témat a obsahu celodenní akce na téma architektura ve vzdělávání –
spolupráce se subjekty zabývající se touto tématikou – spolupráce MŠMT
- Spolupráce a koordinace s MŠMT A MMR ohledně naplňování Politiky architektury,
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
v konkrétních regionech – koordinace s jednotlivými kraji a středními školami
- Proběhne schůzka pracovní skupiny v návaznosti na vyhlášení výsledků Přehlídky
diplomových prací
Svolání Grémia rektoru a děkanů vysokých škol architektury a stavebních - následně
účast zástupců vysokých škol na vyhlášení přehlídky diplomových prací

VII.

RŮZNÉ

1. Žádost o navýšení rozpočtu Stavovského soudu
Informace předsedy Stavovského soudu k zařazenému bodu.
Informace o nákladech na složitější kauzy.
Diskuze ohledně anonymních podání, nákladech na jednotlivá řízení a dalších otázkách
ohledně vymahatelnosti některých rozsudků.
Společné zasedání orgánů bude v prosinci – potřeba připravit informace do podkladů
Valné hromady.
U16/09/08: Představenstvo schvaluje navýšení rozpočtu Stavovského soudu o
200 000,-Kč z kapitoly Rezerva v rozpočtu pro rok 2016 a pověřuje Kancelář realizací
rozpočtového opatření.
PRO:
8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, J. Šafer
Návrh byl přijat.
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2. Mies van der Rohe Award 2017 – nominace
Informace I. Plicky o nominacích na Mies van der Rohe Award 2017.
Pověření kanceláře na oslovení akademiků a kritiků v celkovém počtu 3 - 5 osob.
Z. Hošková je pověřena představenstvem ohledně oslovení a sestavení poroty
v návaznosti na zaslaný termín odeslání nominací. Následně pošle informace o sestavené
porotě v návaznosti na oslovení a potvrzení porotců představenstvu a pošle odborné
porotě seznam děl, která jsou přihlášená v Ceně a splňují kritéria ceny Mies van der Rohe
Award.
3. Termín a místo Valné hromady – 22. 4. 2017 Praha
Informace M. Špačkové o návrhu termínu a místa Valné hromady 2017 v návaznosti na
její přípravu Kanceláří ČKA.
U16/09/09: Představenstvo souhlasí s termínem a místem konání valné hromady pro
rok 2017 – 22. 4. v Praze.
PRO:
9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, J. Šafer
Návrh byl přijat.
4. Petynka
Nesouhlas představenstva s podobu vypsané studentské soutěže.
Diskuze o situaci v návaznosti na dopisy ČKA, které byli zaslány vypisovateli i starostovi
Prahy 6.
U16/09/10: Představenstvo ukládá PS soutěže připravit dopis adresovaný MČ Praha 6,
společnosti SNEO, a.s., děkance Fakulty stavební ČVUT a rektorovi ČVUT – (i) shrnutí
výhrad proti studentské soutěži a postupu vyhlašovatele; (ii) odmítáme spojení jména
ČKA s probíhající soutěží/veřejnou zakázkou, která je v rozporu se Soutěžním řádem, na
což Komora vyhlašovatele již opakovaně upozorňovala, žádáme dementi a omluvu; (iii)
doporučení institutu řádné architektonické soutěže. Dále na této konkrétní kauze
upozornit na nesprávné postupy veřejných zadavatelů a věc medializovat. Následně bude
připravena tisková zpráva.
PRO:
9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Velička, P. Hnilička
Návrh byl přijat.
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