ZÁPIS
XI. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2017
DNE 5. 12. 2017 V PRAZE
ČAS OD 10:00 do 16:45 hodin

Přítomni: K. Cieślar, D. Hlouch, P. Hnilička, R. Kolařík, V. Mencl, I. Plicka, P. Stolín, J.
Šafer, P. Velička
Omluveni: P. Hoffman, M. Svoboda, S. Žerava
Hosté: P. Martinek, P. Rada
Kancelář: M. Špačková, D. Rybková, T. Zemanová
1. Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se
2. Schválení struktury programu V. zasedání představenstva a doplnění programu
3. Projednání schváleného programu
Program:
I. ÚVOD
II. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ
III. HLAVNÍ BODY
IV. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY
V. PROVOZNÍ AGENDA
VI. PRACOVNÍ SKUPINY ČKA
VII. RŮZNÉ

U17/12/01: Představenstvo schvaluje navržený program jednání.
PRO:
6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman, D. Hlouch, V. Mencl, P. Stolín
Návrh byl přijat.
I.

ÚVOD
1.

Informace o uskutečněných jednáních ČKA do zasedání představenstva
5. 12. 2017
Představenstvo vzalo na vědomí.

I. Plicka informoval o průběhu galavečera ČCA a vernisáži výstavy, obě akce pozitivně
hodnoceny. Dále informoval, že ČT a HN zůstávají generálními mediálními partnery.
Informace o pozitivním ohlasu partnerů a rozsáhlé mediální kampani.
J. Šafer se přidal ke kladnému hodnocení, předal i pozitivní zpětnou vazbu od zástupců
ostatních Komor.
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M. Špačková informovala o uskutečněném setkání zástupců profesních komor. Došlo
k všeobecné shodě, že by bylo vhodné vytvořit akční koordinační skupinu profesních komor.
P. Velička referoval o fóru krajinářské architektury v Brně.
II.

KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Kancelář ve spolupráci s Grafikem připraví pro tisk dokument s aktuální rekapitulací a
nabídkou možnosti partnerství a spolupráce na ČCA.
Úkol splněn.
Kancelář domluví termín OTTA na téma zateplování historických objektů ve spolupráci se
ČKAIT.
Kancelář osloví ČKAIT ohledně možnosti vydání společného stanoviska
Úkol plněn průběžně – v jednání společná OTTA a stanovisko.
ČKA OTTA připraví PS Památková péče.
Připravit upozornění pro členy informaci, že oznámení o ukončení členství je nutné učinit
do konce doby pro splatnost příspěvků.
Úkol splněn.
Příprava výzvy členům, že žádají každoročně o snížení příspěvků, že žádost je nutné podat
před skončením doby splatnosti.
Úkol splněn.
Příprava tezí Památkového zákona (PS PP a právní odd. Kanceláře).
Úkol splněn – viz. Hlavní témata
Pracovní skupina pro legislativu ve spolupráci s právním oddělením Kanceláře připraví
návrh změny OJVŘ, který bude konzultován s Dozorčí radou a následně předložen Valné
hromadě 2018.
Úkol splněn – viz. Různé
Představenstvo ČKA se seznámilo se Standardem vybraných částí územního plánu, který
hodlá vydat jako směrnici MMR. Představenstvo ČKA se domnívá, že takto závažný
materiál by měl být výsledkem širší diskuse a neměl by být přijímán
v časovém tlaku, proto s ním v této podobě nesouhlasí. Představenstvo ČKA zároveň
poukazuje na skutečnost, že podobu územně plánovací dokumentace dostatečně
upravuje vyhláška č. 500 / 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Představenstvo ČKA nabízí platformu pro diskusi nad tímto vážným tématem.
Kancelář předá informaci MMR.
Úkol splněn - viz. Různé
III.

HLAVNÍ TÉMATA

1. ACE
P. Martinek informoval o aktuální agendě ACE a svém zvolení do představenstva:
- ACE je připomínkové místo Evropského parlamentu
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- ACE je dobrovolné sdružení
- prezidentem ACE je nově Rakušan Georg Pendl
- do ACE znovu vstoupili Poláci
- hlas ČR není slabý – je v cca 1. třetině (je daný přepočtem na počet obyvatel)
- projednávané podklady jsou přístupné na webu ACE po přihlášení
- existují tematické okruhu a pracovní skupiny (v těch bývají většinou zástupci
představenstva)
- aktuálně má ACE dvě hlavní agendy – legislativní balíček
– zelený balíček
- zelený balíček – responsible architecture – velmi striktní postup nakloněný zpřísňování
(vliv staveb na životní prostředí), podpora elektromobility (předpoklad nových předpisů),
energetické štítky, smartness index – vyhodnocování staveb z hlediska adaptability na
chytrou energetickou síť (smartness index vysoce protežovaný technologickými firmami,
21.12. k němu má probíhat v Bruselu jednání)
- regulace ACE hodně přejímá z německého modelu
- ukončena činnost pracovní skupiny pro BIM; velkou práci odvedli zástupci z Německa
- řada dalších agend – vzdělávání, systém PQD (profession qualification directive), servisní
karty
- návaznost na schvalované směrnice EU
Shoda na pozitivním dopadu zástupce ČKA v představenstvu ACE.
Bude více využito pro členy pravidelnými zprávami do Bulletinu i na web.
J. Šafer informoval o nabídce advokátní Komory na využití její bruselské stálé kanceláře.
2.

Členské příspěvky

U17/12/02: Představenstvo souhlasí, aby valné hromadě 2018 byl předložen návrh na
doplnění podbodu v. do § 7 odst. 3 písm. b) OJVŘ (snížené sazby členských příspěvků)
v tomto znění:
„členský příspěvek ve výši čtvrtiny základního členského příspěvku platí řádní členové po
dosažení věku 60 let (ženy) a 65 let (muži) “.
PRO:
8
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman
Návrh byl přijat.
U17/12/03: Představenstvo v návaznosti na návrh na změnu OJVŘ týkající se snížení
členských příspěvků (pro ženy nad 60 let a muže nad 65 let), který bude předkládat ke
schválení valné hromadě v dubnu 2018, pověřuje Kancelář, aby těm členům, kteří
dosáhnou k datu splatnosti členského příspěvku za rok 2018 uvedeného věku, bylo
umožněno uhradit členský příspěvek pouze v dosavadní snížené výši 1.500,- Kč, aniž by
o toto snížení bylo třeba samostatně žádat. Pokud by valná hromada návrh na snížení
neodsouhlasila, bude těmto členům následně zaslána výzva k uhrazení doplatku do
základního členského příspěvku.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman
Návrh byl přijat.
Představenstvo pověřuje Kancelář o aktualizaci přehledu zaznamenávajícího hodnotu
členského příspěvku a současně jeho výši v případě zohlednění inflace.
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Návrh J. Šafera, zda by členové neměli mít např. nad 70 let opět snížené členské příspěvky.
Představenstvo má možnost předložit to jako návrh valné hromadě. Současně by se mohla
nastavit přechodná doba od 1.1. do konání Valné Hromady, kdy by členové starší 7O let
zaplatili 25 % sazby, posléze by se uvidělo, co odhlasovala valná hromada.
J. Šafer připomenul, že na VH byl přehlasován návrh představenstva, že nebudou
udělovány žádné úlevy. Úlevy tak získali začínající architekti. V takové situace je vhodné
řešit i situaci seniorů. Nyní senioři platí 1500,- Kč, ale od ledna by měli platit plnou výši
poplatku 6000,- Kč. Hranice byla doteď 65 let, jako vhodnější se jeví 70 let.
Diskuze o aktuální podobě a předloženém návrhu úpravy.

3. Památkový zákon
Představenstvo se dohodlo na doplnění postoje jednotlivých členů k předloženým tezím a
diskutovaným bodům a to do konce prosince. Členové představenstva zformulují základní
principy v rozsahu cca do poloviny A4.
K. Cieslar požádal členy Představenstva, jestli by k navrhovaným pracovním tezím mohli
poslat své připomínky; posléze by se teze předaly jako připomínky k návrhu Zákona.
Připomenul usnesení představenstva, že má teze připravit PS Památková péče a ostatní
pracovní skupiny mají dodat své připomínky a vyzval všechny k zaslání podnětů a
připomínek.
Diskuze o obsahu tezí a postoji jednotlivých členů Představenstva k nim v návaznosti na
jednotlivé pracovní skupiny.
Závěr diskuze návrh na systematický postup - Komora má říct, co je podle ní
v památkovém zákoně nejdůležitější, posléze je vhodné zformulovat teze. Podobně jako u
Stavebního zákona by mělo jít o to, formulovat pohled z pozice Komory.
Shoda na potřebě formulace nejzásadnějších aspektů, které má zákon mít.
Rekapitulace hlavního smyslu tezí Památkového zákona:
- hodnota památky (celospolečenská shoda na tom, co je památkou)
- co se má chránit (jednoznačně dáno, co se má chránit a co lze upravovat)
- zrychlení rozhodování.
IV.

KAUZY

DR 2017-28 „DR ČKA proti neplatičům čl. příspěvku 2017“
Sts
oznamuje
představenstvu
zahájení
disciplinárního
řízení
s autorizovanými/registrovanými architekty, kteří nezaplatili čl. příspěvek za rok 2017.
Představenstvo vezme na vědomí
V.

PROVOZNÍ AGENDA
1. Záštity
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1.1

YOUNG ARCHITECT AWARD 2018

Typ akce:

10. ročník soutěžní architektonické přehlídky studentů a mladých
architektů do 33 let

Termín konání:

10.1. 2018 vyhlášení
10.9. 2018 výsledky
9/2018 putovní výstava

Místo konání:

Praha a dále putovní výstava v Brně, Olomouci, Ostravě a Liberci

Organizátor:

ABF, a.s.

U17/12/04: Představenstvo schvaluje udělení záštity ČKA akci „10. ročník soutěžní
architektonické přehlídky studentů a mladých architektů do 33 let“.
PRO: 9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman
Návrh byl přijat.

2. Vzdání se autorizace
2.1
Žadatel: prof. ak. arch. Jiří Pelcl, číslo autorizace 01 865
Žádost: doručena na ČKA dne 4. 10. 2017/1611
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost zpětně k datu 1. 1. 2017
Pan profesor doložil místopřísežné prohlášení, že autorizační razítko v letošním roce
nepoužil, proto zdvořile žádá o vzdání se autorizace zpětně od 1. 1. 2017.
2.2
Žadatel: Ing. arch. Vladimír Valek, číslo autorizace 00 406
Žádost: doručena na ČKA dne 3. 10. 2017/1602
Věc: vzdání se autorizace na vlastní žádost zpětně k datu 1. 1. 2017
Pan architekt má od roku 1999 pozastavenou autorizaci na vlastní žádost. O ukončení
členství žádal v lednu t.r., proto žádá o vzdání se autorizace zpětně od 1. 1. 2017.
U17/12/05: Představenstvo schvaluje vzdání se autorizace ing. arch. Vladimíra Valeka
k datu 1.1.2017.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman
Návrh byl přijat.
U17/12/06: Představenstvo schvaluje vzdání se autorizace prof. Ak. Arch. Jiřího Pelcla
k datu 1.1.2017.
PRO: 3
PROTI: 4
ZDRŽEL SE: 2
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman
Návrh nebyl přijat.

3. Žádosti o snížení členského příspěvku
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3.1

Ing. arch. Dagmar Prášilová, ČKA 02 889
Žádost o nižší sazbu nebyla nikdy požadována – od roku 2001 pozastavená
autorizace

U17/12/07: Představenstvo schvaluje (snížení) prominutí členského příspěvku pro rok
2018 Ing. arch. Dagmar Prášilové.
PRO: 0
PROTI:
3
ZDRŽEL SE: 6
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman
Návrh nebyl přijat.

3.2 Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D., ČKA 00 088
U17/12/08: Představenstvo schvaluje prominutí členského příspěvku za rok 2017 Ing.
arch. Martinu Kovaříkovi z důvodů mimořádného zřetele hodných.
PRO: 8
PROTI:
0 ZDRŽEL SE: 1
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman
Návrh byl přijat.
3.3 Kancelář předkládá představenstvu ČKA žádost o prominutí členského příspěvku za
rok 2017 pro Ing. arch. Adolfa Šroma, který je veden v seznamu autorizovaných osob
pod pořadovým číslem 03 388, trvale bytem Obeciny 3999/V, Zlín. Autorizace mu byla
udělena 14. 3. 2006.
U17/12/09: Představenstvo schvaluje prominutí členského příspěvku pro rok 2017 Ing.
arch. Adolfu Šromovi z důvodů mimořádného zřetele hodných.
PRO: 9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman
Návrh byl přijat.
4. Kancelář ČKA
M.Špačková za Kancelář informovala představenstvo o aktuálním stavu čerpání rozpočtu a
aktuálním stavu probíhající realizace propojení databáze a účetního systému v návaznosti
na platby členských příspěvků a pojištění. Systém bude spuštěn od začátku roku 2018.
Dojde k automatické provázanosti informace o jednotlivých platbách v návaznosti na
jednotlivé členy ČKA.
Fungování systému od začátku ledna 2018.
Informace o spuštění připravované evidence pošty a spisů ČKA systémem spisové služby
od ledna 2018.
Informace o probíhající průběžné kontrole z ČSSZ.
Informace rekapitulující změny v práci Kanceláře v průběhu roku 2017.
VI.

PRACOVNÍ SKUPINY A AGENDA ČKA
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1. Pracovní skupiny ČKA
Souhrnná zpráva sekretáře M. Špačkové o činnosti pracovních skupin ČKA v roce 2017:
Standardy a honoráře

příprava a publikace nových standardů (v koordinaci s ČKAIT) – nově na webu ČKA,
připraveno pro tisk (leden/únor 2018)

finalizace příprava a publikace metodiky zadávání veřejných zakázek na projektové práce

pokračování spolupráce s MMR ČR – metodika zadávání veřejných zakázek

příprava seminářů (pro členy ČKA / komerční) – standardy, veřejné zakázky

snaha o definici Honorářů v legislativních dokumentech
Památková péče

sledování aktuální legislativy týkající se památkové péče

definování aktuálních problémů památkové péče a možností jejich řešení

příprava tezí památkového zákona
Legislativa

Sledování Plánu legislativních prací Vlády ČR

Aktivní účast v aktuálních připomínkových řízeních v legislativním procesu

Definování tezí ČKA pro nový Stavební zákon – rekodifikace stavební legislativy

spolupráce na publikacích ČKA (Standardy, ZVZ)

pokračování spolupráce s resorty, PS, Senátem a dalšími účastníky legislativního procesu

příprava seminářů (pro členy ČKA / nekomerční i komerční) – legislativa
Urbanismus

spolupráce na publikacích a Standardech ČKA

téma Městský architekt – poradenství, konzultace, seznam MA

definování aktuálních problémů ÚP a možností jejich řešení

pokračování spolupráce s MMR a dalšími subjekty – problematika územního plánování

příprava seminářů řada Fórum – Městský architekt, územní plánování a další související
témata
Krajinářská architektura

spolupráce na publikacích a Standardech ČKA

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
– aktivní spolupráce se zainteresovanými stranami

definování aktuálních problémů KA a možností jejich řešení

pokračování spolupráce s MŽP, NPÚ a dalšími institucemi

příprava seminářů řada Fórum – KA – celoroční koncept
Zahraniční aktivity

aktivní účast v ACE – zástupce ČKA nově v představenstvu ACE

aktivní sledování legislativy dalších evropských států a sledování evropské legislativy

pokračování v aktivní spolupráci s ostatními komorami střední Evropy – příprava společného
jednání v únoru 2018 v Brně

pokračování spolupráce s komorami v Evropě

předání informací a zkušeností z ACE dalším pracovním skupinám pro jejich práci
Soutěže

publikace ČKA – aktivní spolupráce

poradenská a konzultační činnost v oblasti soutěží a ZVZ

pokračování spolupráce s MMR ČR – metodiky soutěže, ZVZ

příprava seminářů (pro členy ČKA / komerční) – soutěže, veřejné zakázky, školení
vyhlašovatelů
Vzdělávání
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sledování aktuální legislativy týkající se vzdělávání (ČR, EU)
definování aktuálních problémů vzdělávání a uznávání profese architekta a možností jejich
řešení
celoživotní profesní vzdělávání
Intenzivní komunikace s MMR při zajištění kvalitního začlenění stavební kultury do vzdělávání
zaměstnanců státní správy.
pokračování spolupráce s MŠMT a vysokými školami
spolupráce na přehlídce Diplomních prací
sledování legislativních dokumentů týkajících se vzdělávání a jejich připomínkování

2. Grémium ČCA
Informace o galavečeru, probíhajících výstavách a harmonogramu na rok 2018.

VII. RŮZNÉ
1. Změny OVJŘ
Diskuze o připravovaných změnách OVJŘ na VH 2018.
U17/12/10: Představenstvo souhlasí, aby valné hromadě 2018 byl předložen návrh na
změnu § 24 OJVŘ (Kancelář Komory) – viz příloha.
PRO: 9
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman
Návrh byl přijat.
U17/12/11: Představenstvo pověřuje kancelář přípravou novelizace Organizačního a
pracovního řádu kanceláře pro případ, že valná hromada schválí změnu § 24 OJVŘ
(Kancelář Komory).
PRO: 8
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: M. Svoboda, S. Žerava, P. Hoffman, P. Velička
Návrh byl přijat.
I. Plicka sdělil podstatu řešeného: ředitel se vybírá výběrovým řízením, sekretář rovněž,
obě funkce mohou být sloučeny. Formulace vyplývá z opravy stávajícího znění. P. Rada
doporučil maximální zjednodušení řešeného paragrafu.
D. Rybková byla pověřena prověřením návrh na změnu DSŘ.

2. Metodika ÚP – odpověď MMR
Představenstvo vzalo na vědomí.
3. WEB ČKA – nová podoba diskuzního fóra
Dotaz D. Hloucha na zveřejnění nové podoby diskuzního fóra na webu ČKA.
M.Špačková za Kancelář informovala, že probíhají poslední testy a korekce
zveřejnění, Kancelář již opakovaně jednotlivé strany vyzvala k dokončení a
spuštění nové podoby fóra na webu ČKA.
Předání souhrnné informace v návaznosti na aktuální komunikaci webařů i
v návaznosti na komunikaci D. Hloucha, pověřeného představenstvem
k realizaci nové podoby diskuze.
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Fórum kompletně vyzkoušeno a připraveno.
Zveřejnění v první polovině prosince 2017. Otestování ostrého provozu.
Diskuze je přístupná autorizovaným architektům po přihlášení se.
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