ZÁPIS
XI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2016
DNE 6. 12. 2016 V PRAZE
ČAS OD 10H DO 17H
Přítomni: K. Salzmann, P. Hnilička, J. Šafer, R. Kolařík, M. Volf, I. Plicka, P. Velička (do
15.00), D. Hlouch (do 15.20), K. Cieslar (od 10.25 do 16.10), P. Martinek (od 10.40),
M. Svoboda (od 11.10)
Omluveni: V. Mencl
Hosté: P. Rada, D. Mateásko
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 A AGENDA ČKA
VII. RŮZNÉ
U16/12/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: V. Mencl, P. Martinek, M. Svoboda, K. Cieslar
Návrh byl přijat.
I.

ÚVOD
1.

Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva
6.12.2016
Shrnutí proběhlých jednání I. Plickou, doplněné informacemi M. Špačkové.
Představenstvo vzalo na vědomí.

2.

Informace o akcích ČCA
Shrnutí M. Špačkové realizovaných akcí a aktivit spojených s ČCA 2016
v návaznosti na propojení s ostatními akcemi ČKA v roce 2016 a harmonogram
navazujících akcí v roce 2017.
Představenstvo vzalo na vědomí.

3.

Mies van der Rohe Award 2017
Informace Z. Hoškové o nominacích 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 – návaznost na PS Vzdělávání – informace o přípravě propojení
s databází vedenou ČKA.
Příprava Manuálu zadávání veřejných zakázek - vydání v edici ČKA – realizace podzim 2016.
Koordinace v rámci všech pracovních skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně – informace a shrnutí I. Plicky.
Příprava publikace Standardy služeb - vydání v edici ČKA – realizace podzim 2016.
Koordinace v rámci práce všech pracovní skupin - sekretář ČKA.
Úkol plněn průběžně – informace a shrnutí I. Plicky.
Společné zasedání orgánů bude v lednu 2017.
Úkol splněn. Zasedání připraveno na 10.1.2017.
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.
Úkol splněn – informace P. Veličky o situaci na Slovensku.
Představenstvo pověřuje PS Soutěže přípravou OTTA s tématem přístupu autorizovaných
osob do soutěží.
Úkol plněn průběžně.

III.

TÉMATA

1. Podklady pro VH 2017
Diskuze o přípravě podkladů pro VH 2017.
Diskuze o aktuálním stavu a výši členských příspěvků v návaznosti na inflaci.
Diskutována otázka používání pozastavení autorizací a dalších možností snížení
v souvislosti s aktuální stavem a rekapitulace výše příspěvků v předchozích letech.
Diskuze o přípravě návrhu představenstva ve věci jako podkladu pro VH 2017.
U16/12/02: Představenstvo souhlasí se změnou § 7 odst. 3 písm. b) OJVŘ
(členské příspěvky) a s doplněním písm. d) do § 10 odst. 3 OJVŘ (kvalifikovaná
většina u inflační doložky) ve znění přiloženého návrhu.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Nepřítomen: V. Mencl
Návrh byl přijat.
2. Témata Představenstva pro rok 2017
ČCA 2017
Zhodnocení aktuálního stavu a diskuze o směřování dalšího ročníku.
Diskuze o návaznosti na PR Komory.
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Standardy a Honoráře
Základní informace I. Plicky a informace P. Martinka o poslední podobě materiálu.
P. Martinek představil poslední sestavenou podobu konceptu Standardů. Materiál
bude zaslán sekretáři ČKA a bude uložen na Úložiště představenstva
k připomínkování a bude dán k dispozici i pracovním skupinám Standardy a
Honoráře a Legislativa.
Na začátku ledna následně proběhne schůzka PS Standardy a Honoráře v souvislosti
s vyhodnocením připomínek a bude připraveno do podkladů lednového
představenstva.
Informace o práci na aktualizacích Kalkulačky.
ZVZ
Informace o finalizaci vzorových podmínek – bude aktuálně zveřejněno na webu
ČKA. Proběhne jednání s MMR.
ACE
Diskuze o aktuální pozici ČKA v ACE.
Diskuze o setkávání Komor V4 v návaznosti na ACE.
WEB ČKA
Aktuální informace D. Hloucha s doplňujícími informacemi M. Špačkové.
NORMY
Aktivní zapojení ČKA do procesu připomínkování a tvorby norem.
IV.

KAUZY

1. DR 2016 – 03 (postoupení odvolání proti rozsudku)
Předloženo členům odvolacího senátu představenstva.
2. DR 2016 – 04 (postoupení)
Představenstvo bere na vědomí.
3. DR 2014-21
Dozorčí rada podala stížnost proti usnesení StS, kterým bylo disciplinární řízení
zastaveno.
Diskuze o usnesení StS.
U16/12/03: Představenstvo ruší napadené usnesení Stavovského soudu sp. zn.
DR 2014-21 a věc vrací Stavovskému soudu k novému projednání a rozhodnutí.
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: V. Mencl
Návrh byl přijat.
4. DR 2015-24
Dozorčí rada podala odvolání proti rozsudku StS
Diskuze o usnesení StS.
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U16/12/04:
Představenstvo
potvrzuje
odvoláním
Stavovského soudu sp. zn. DR 2015-24.
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: V. Mencl
Návrh byl přijat.

napadený

rozsudek

5. DR 2016-13 (oznámení)
Představenstvo bere na vědomí
V.

PROVOZNÍ AGENDA

1. Záštity
1. Okna a stínící technika
Typ akce:

Konference

Termín konání:

23.3. 2017

Místo konání:

Bratislava, Slovensko (v rámci veletrhu CONECO 2017)

Organizátor:

Sdružení výrobců stínící techniky a jejích částí (SVST)
+ Slovenergookno
U16/12/05: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „Okna a stínící technika“.
PRO: 0
PROTI: 6
ZDRŽEL SE: 3
Nepřítomen: V. Mencl, P. Velička, D. Hlouch
Návrh nebyl přijat.

2. Vzdání se autorizace
VI. PRACOVNÍ SKUPINY A AGENDA ČKA
1. Grémium ČCA – Česká cena za architekturu
Informace I. Plicky o průběhu příprav galavečera, výstavy a dalších doprovodných
akcí ČCA.
U16/12/06: Představenstvo schvaluje jako nového člena Grémia ČCA Marii
Špačkovou.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: V. Mencl, P. Velička, D. Hlouch
Návrh byl přijat.
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2. Zpráva sekretáře ČKA o činnosti PS ČKA
Standardy a honoráře
- Finalizace Manuálu pro zadávání práce architekta
- Příprava vydání Standardů – edice Standardy
- Aktualizace Kalkulačky
- Příprava seminářů k manuálu v krajích koordinace na rok 2017
Památková péče
- Smlouva o spolupráci s NPÚ připravena za ČKA k podepsání – zapracovány
připomínky NPÚ
- 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
Legislativa
- Proběhl kulatého stolu k aktuální situaci týkající se potřeby stabilizace prostředí
pro dokončení Metropolitního plánu (kulatý stůl je svolán ČKA) – vydána tisková
zpráva
- Stavební zákon – novela – aktuálně v Poslanecké sněmovně - účast sekretáře ČKA
na projednávání ve výborech – sledování pozměňovacích návrhů
- úplně nový Stavební zákon – práce na tezích a definování hlavních zásad a bodů
důležitých pro ČKA – příprava hlavních bodů za ČKA
- Zákon EIA – předán MŽP Legislativní radě vlády – ČKA sleduje
- Zákon 360 – v jednání podpora Honorářů v senátu – jednání se senátory – otázka
uplatnění pozměňovacích návrhů senátorů – koordinace se ČKAIT – návrh
pozměňovacího návrhu předán do senátu
- Probíhají jednání s úřadem vlády v návaznosti na problematiku bezbariérových
staveb a akce v systému celoživotního vzdělávání ČKA – účast na koordinačním
schůzce MMR – řešení problematiky bezbariérových staveb a autorizovaných osob
- Realizace série seminářů a dalších akcí týkajících se legislativy (spolupráce
Kancelář Veřejného ochránce, krajské úřady, MMR) – proběhl seminář PSP a Bim
a architekti (návaznost na usnesení vlády 2.11.2016)
- Proběhlo 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
- Finalizace obsahu
- Spolupráce s MMR na tvorbě dotazníků k ÚAP – zaslána finální podoba z MMR
zasláno členům PS a probíhá rozesílání členům ČKA
- Spolupráce na Standardech týkajících se územních plánů a regulačních plánů –
finalizace materiálu pro tisk do edice Standardy
Krajinářská architektura
- Příprava 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 – finalizace příprav semináře Nebojte se autorizace
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Zahraniční aktivity
- Proběhlo jednání ENACA v Praze – účast prezidenta ACE
- Školení ACE v rámci PROF/TRA - aktuálně příprava navazujících školení
vyplývajících z grantu
- Proběhla Valná hromada ACE – za ČKA účast T. Michalová
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 a sledování
neregulérních soutěží
- příprava jednání PS
- příprava školení porotců a školení vyhlašovatelů soutěží v Praze
- proběhlo školení vyhlašovatelů v Brně
Vzdělávání
- Příprava témat a obsahu celodenní akce na téma architektura ve vzdělávání –
spolupráce se subjekty zabývající se touto tématikou – spolupráce MŠMT a
spolupracující nadace – rok 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 ve spolupráci s MMR a MŠMT
- 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
- Aktuálně příprava dlouhodobé aktivní spolupráce s jednotlivými vysokými školami
– možnosti propojení s celoživotním vzděláváním a akcemi ČKA a možnosti
propojení s ostatními stupni vzdělávání
- Příprava workshopů se středními školami v regionech
U16/12/07: Představenstvo souhlasí s tím, aby se Petr Velička stal novým
členem PS krajinářská architektura.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: V. Mencl, P. Velička, D. Hlouch, K. Cieslar
Návrh byl přijat.
U16/12/08: Představenstvo souhlasí s tím, aby se Marie Špačková stala členem
redakční rady Bulletinu.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: V. Mencl, P. Velička, D. Hlouch, K. Cieslar
Návrh byl přijat.
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3. Program PS ČCA na rok 2017
Informace sekretáře M. Špačkové o návrhu programu jednotlivých PS
připraveném ve spolupráci s předsedy PS, k dispozici v podkladech
představenstva k připomínkování tak, aby bylo možné n a lednovém
představenstvu schválit a zařadit do podkladů pro Valnou hromadu 2017.

VII.

RŮZNÉ

1. Informace o čerpání rozpočtu 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
Informace M. Špačkové o aktuálním stavu čerpání rozpočtu 2016 a čerpání
pracovních skupin a informace o přípravě rozpočtu na rok 2017 v návaznosti na
plánovanou činnost ČKA v roce 2017.
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