ZÁPIS
X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016
DNE 1. 11. 2016 V PRAZE
ČAS OD 10H DO

Přítomni: I. Plicka, J. Šafer, P. Hnilička, P. Martine, K. Cieślar, D. Hlouch, R. Kolařík, V.
Mencl, K. Salzmann, M. Svoboda, P. Velička, M. Volf
Nepřítomni: Hosté: D. Mateásko, M. Rusina
Kancelář: M. Špačková, Z. Hošková, D. Rybková
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. TÉMATA
IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
V. PROVOZNÍ AGENDA
VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VII. RŮZNÉ

U16/11/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: D. Hlouch, K. Cieslar, P. Hnilička
Návrh byl přijat.
I.

ÚVOD
1.

Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva
1.11.2016
Aktuální informace I.Plicky o proběhlých jednáních.

2.

Informace o Přehlídce diplomových prací 2016.
Informace Z. Hoškové o Přehlídce diplomových prací.

3.

Informace o ceně Ministerstva kultury za architekturu.
Informace I. Plicky o ocenění Z. Vydrové, kterou navrhla ČKA.

II.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
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Představenstvo pověřuje Kancelář ve spolupráci s FA ČVUT připravit podklady pro
možnost získání grantů na celoživotní vzdělávání.
Úkol plněn průběžně – návaznost na PS Vzdělávání.
Představenstvo si ukládá, že příští valné hromadě v roce 2017 předloží komplexní návrh
na změnu struktury členských příspěvků.
Úkol splněn.
Příprava Manuálu zadávání veřejných zakázek- vydání v edici ČKA – realizace podzim
2016. Koordinace v rámci všech pracovních skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně – informace o přípravě manuálu doplněná M. Svobodou.
Příprava publikace Standardy služeb - vydání v edici ČKA – realizace podzim 2016.
Koordinace v rámci práce všech pracovní skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně – informace I. Plicky o práci na Standardech a kalkulačkách.
Informace o koordinačních schůzkách se ČKAIT.
Kompatibilita připravovaných standardů ČKA a ČKAIT.
Podněty, informace a návrhy úprav informace se shromáždí u D. Rybkové, následně
Kancelář připraví koncept a návrh struktury nového materiálu pro příští představenstvo.
Úkol splněn. Viz. Bod různé.
Představenstvo
pověřuje
předsedu
autorizační
rady
ve
spolupráci
s
Kanceláří odstraněním materiálu „Základní informace o průběhu zkoušek odborné
způsobilosti“ z webu komory.
Úkol splněn.
Představenstvo souhlasí s přípravou pozičního dokumentu k udělování autorizace a
výkonu profese a pověřuje autorizační radu ve spolupráci s pracovními skupinami pro
legislativu a pro vzdělávání a s právním oddělením Komory přípravou dokumentu tak,
aby mohl být rozeslán představenstvu k odsouhlasení hlasováním per rollam do
25.10.2016.
Úkol splněn – informace I. Plicky o hlasování per rollam.
Poziční dokument bude zveřejněn na webu ČKA.
Společné zasedání orgánů bude v lednu 2017.
Úkol plněn průběžně. Informace o termínech představenstva v roce 2017.
Společné zasedání orgánů bude 10.1.2017.

III.

TÉMATA

1. Příspěvky – podklad pro VH 2017
Obecný úvod I. Plicky k tématu.
Informace D. Rybkové k připraveným podkladům.
Diskuze o podobě materiálu připravovaného pro VH 2017
Finální dokument bude předložen Kanceláří na prosincové představenstvo
Závěr diskuze: návrhy možnosti skladby příspěvků budou členy představenstva
zaslány Kanceláři k přípravě podkladu na příští představenstvo.
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IV.

KAUZY

V.

PROVOZNÍ AGENDA

-

1. Záštity
1. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
Typ akce:

21. ročník konference Dny zahradní a krajinářské tvorby
s tématem „Zelená infrastruktura“.

Termín konání:

30.11. – 2.12. 2016

Místo konání:

Luhačovice

Organizátor:

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

Záštita ČKA:

ANO (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

U16/11/02: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Dny zahradní a
krajinářské tvorby – Zelená infrastruktura“.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Hnilička
Návrh byl přijat.
2. Inventura urbanismu 2016
Typ akce:

Konference

Termín konání:

2.12. 2016

Místo konání:

ČVUT v Praze – Fakulta architektury, Praha 6

Organizátor:

Ústav urbanismu, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Záštita ČKA:

ANO

Jiné záštity:

NE

U16/11/03: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Inventura urbanismu
2016„
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Hnilička
Návrh byl přijat.
2. Vzdání se autorizace
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1) Žadatel: Ing. arch. Lubomír Olešovský, Vinařská 13, 603 00 Brno, číslo
registrace 00 028/R
Žádost: doručena na ČKA dne 19. 10. 2016/1479
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2016

2) Žadatelka: Ing. arch. Vendulka Růžičková, Nová 546, 530 09 Brno, číslo
autorizace 01 807
Žádost: doručena na ČKA dne 5. 10. 2016/1414
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost k datu 31. 12. 2016

U16/11/04: Představenstvo usnesením schválilo odnětí autorizace na vlastní žádost:
Ing. arch. Lubomír Olešovský a Ing. arch. Vendulka Růžičková.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: P. Hnilička
Návrh byl přijat.

VI. PRACOVNÍ SKUPINY A AGENDA ČKA
1. Grémium ČCA – Česká cena za architekturu
Informace I. Plicky o průběhu příprav galavečera, výstavu a dalších doprovodných
akcí ČCA
2. Zpráva sekretáře ČKA M. Špačkové o činnosti PS ČK
Standardy a honoráře
- Finalizace Manuálu pro zadávání práce architekta – koordinace s MMR – finalizace
prací
- Proběhla pracovní schůzka PS ohledně finalizace Manuálu ČKA a proběhla pracovní
schůzka ohledně koordinace se ČKAIT a vydání Standardů a aktualizace a úprav
kalkulačky
- Příprava seminářů k manuálu v krajích koordinace a spolupráce s PS Soutěže a
právním oddělením, koordinace s kraji
Památková péče
- Smlouva o spolupráci s NPÚ se zapracovanými připomínkami NPÚ je připravena
k podpisu, připomínky nejsou zásadního charakteru, spíše upřesňující a doplňující
- Příprava obsahu konference s tématem Památková péče v návaznosti na
přihlášené stavby v České ceně za architekturu – návaznost na putovní výstavu 1.
ročníku ČCA – jaro 2017 – návaznost na jednu z doprovodných výstav
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-

Příprava schůzky pracovní skupiny

Legislativa
- Vydání Stanoviska ČKA k aktuální situaci týkající se územního plánování v Praze
- Příprava kulatého stolu k aktuální situaci týkající se potřeby stabilizace prostředí
pro dokončení Metropolitního plánu (kulatý stůl je svolán ČKA)
- Doplnění informací I. Plickou ke kulatému stolu a ohledně situace kolem územního
plánování v Praze
- Kulatý stůl nemá být o personáliích, ale věcně o situaci
- Info o neúčast MMR z důvodu možné podjatosti
- Stavební zákon – novela – aktuálně v Poslanecké sněmovně
- úplně nový Stavební zákon – práce na tezích a definování hlavních zásad a bodů
důležitých pro ČKA – bude na programu pracovní schůzky pracovní skupiny
- Zákon EIA s úpravami po připomínkovém řízení rozeslán v upravené podobě - Zákon 360 – v jednání podpora Honorářů v senátu – jednání se senátory – otázka
uplatnění pozměňovacích návrhů senátorů – koordinace se ČKAIT
- Probíhají jednání s úřadem vlády v návaznosti na problematiku bezbariérových
staveb a akce v systému celoživotního vzdělávání ČKA – účast na koordinačním
jednání výboru Úřadu vlády
- Realizace série seminářů a dalších akcí týkajících se legislativy (spolupráce
Kancelář Veřejného ochránce, krajské úřady, MMR) – PSP, ZVZ, Stavební zákon,
problematika povolování staveb, problematika územního plánování – aktuálně
proběhl seminář PSP a je připraven další
- Příprava jednání pracovní skupiny
Urbanismus
- Probíhají pracovní schůzky pracovní skupiny – hlavní téma příprava celodenní
konference na téma Městský architekt dne 13.12 v Národním technickém muzeu
- Definování obsahu, jednotlivých bloků a skladba přednášejících a panelistů
- Velký zájem o materiál Městský architekt – 1. tisk nové edice ČKA – řada Manuály
- Spolupráce s MMR na tvorbě dotazníků k ÚAP – zaslána finální podoba z MMR
zasláno členům PS a probíhá rozesílání členům ČKA, kteří se věnují územnímu
plánování
- Spolupráce na Standardech týkajících se územních plánů a regulačních plánů
Krajinářská architektura
- Proběhla pracovní schůzka pracovní skupiny – aktuální podoba práce na
Standardech v návaznosti na Kalkulačku a vydání nové podoby Standardů a
Honorářů – návaznost na práci pracovní skupiny PS Standardy a Honoráře
- 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
Zahraniční aktivity
- Jednání ENACA proběhne v pátek 4.11.2016 v Praze – příprava jednání –
hostitelem ČKA
- Školení ACE v rámci PROF/TRA - za ČKA se účastnili D. Borák a R. Vrábelová –
aktuálně příprava navazujících školení vyplývajících z grantu
- Probíhá zaúčtování grantu, ACE zaslány kompletní podklady
- Příprava schůzky PS
Soutěže
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-

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
příprava jednání PS, které proběhne v Brně v návaznosti na školení vyhlašovatelů
příprava školení porotců a školení vyhlašovatelů soutěží (aktuálně listopad Brno) a
příprava školení cca únor 2017 v Praze

Vzdělávání
- Příprava témat a obsahu celodenní akce na téma architektura ve vzdělávání –
spolupráce se subjekty zabývající se touto tématikou – spolupráce MŠMT a
spolupracující nadace – začlenění do kalendáře 2017
- 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 – probíhá vyhodnocení
- Spolupráce pracovní skupiny v návaznosti na Českou cenu za architekturu se
středními školami v regionech – osvětové a vzdělávací akce v návaznosti na
výsledky 1.ročníku ČCA v konkrétních regionech – koordinace s jednotlivými kraji
a středními školami – realizace jaro 2017 – návaznost také na přípravu celodenní
akce
- Proběhla schůzka pracovní skupiny – diskuze o aktuální otázce vztahu uznaného
vzdělání a prokazování praxe při autorizačních zkouškách, diskuze o práci
jednotlivých členů pracovních skupin v návaznosti na jednotlivé stupně
vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání
- Proběhlo Grémium rektoru a děkanů vysokých škol architektury a stavebních účast zástupců vysokých škol také na vyhlášení přehlídky diplomových prací –
hlavním tématem bylo promítnutí aktuálních změn legislativy do činnosti vysokých
škol a byla diskutována otázka prokazování praxe v návaznosti na jednotlivé
studijní programy vysokých škol s uznaným nebo příbuzným vzděláním
Diskuze o cestě P. Veličky na Slovensko v návaznosti na účast v soutěži.
U16/11/05: Představenstvo bere na vědomí účast člena představenstva P. Veličky na
pracovní schůzce výboru pre súťaže SKA dne 15. 11. 2016 v Bratislavě a očekává
písemnou informaci o jednání.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: K. Salzmann, P. Hnilička
Návrh byl přijat.
Představenstvo pověřuje PS Soutěže přípravou OTTA s tématem přístupu
autorizovaných osob do soutěží.
VII.

RŮZNÉ

1. Návrh termínu představenstva v roce 2017
U16/11/06: Představenstvo schvaluje tyto termíny pro zasedání představenstva v roce
2017:
10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11. a 5.12.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Nepřítomen: K. Salzmann, P. Hnilička
Návrh byl přijat.
2. Informace o čerpání rozpočtu 2016 a přípravě rozpočtu na rok 2017
Informace M. Špačkové o aktuálním čerpání rozpočtu a přípravě rozpočtu na rok
2017.
Diskuze na téma činnosti pracovních skupin.
Hlavním tématem na prosincovém představenstvu bude aktuální program činnosti
na rok 2017.
3. Manuál představenstva.
Informace o vzniku neformálního dokumentu týkajícího se práce členů
představenstva.
Na úložišti bude vytvořena nová složka, kde budou ukládány aktuální materiály.
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