Záznam z jednání ČKA s Ministerstvem dopravy ČR (MD)

Předmět jednání: Spolupráce s MD ČR
Datum:
Místo a čas:

7.3 2014
MD, 10,30-12,15 hod.

Přítomni:
Za ČKA: předseda P. Lešek, místopředseda P. Hnilička, ředitelka kanceláře ČKA V. Těšitelová
Za MD: ministr dopravy A. Prachař, ředitel kabinetu ministra L. Kolář

Výstup z jednání:
Zástupci ČKA představili ministrovi a řediteli jeho kabinetu činnost Komory a předali mu Ročenku ČKA
a další publikace Komory. Ministrovi byly zároveň přiblíženy i priority ČKA, které Komora zahrnula do
pracovního materiálu nazvaného Politika architektury ČKA 2013, který je souborem opatření, na
základě něhož Komora hledá styčné body pro spolupráci se státní správou a samosprávou.
Poté proběhla obecná debata o významu architektury pro kvalitu vystavěného prostředí. Petr Lešek i
Pavel Hnilička se snažili rozptýlit mýtus, že architekt je ten, který stavbu prodražuje a působí
problémy, což se opakovaně jeví jako obecná společenská představa o architektech. Pan Libor Kolář
zároveň uznal význam přípravy stavby pro celkovou kvalitu díla. Ředitel kabinetu ministra také uznal,
že pozice architekta je v očích veřejnosti i zadavatelů vnímána jako jistá komplikace, ale zároveň
připustil, že současná vládní konstelace, kdy posty tří klíčových ministrů (kromě MD také Ministerstva
pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí) zastávají politici z hnutí ANO, je z pohledu ČKA
jednoznačnou výhodou.
Výsledkem diskuse bylo dohodnutí nejbližších kroků, které podnítí vzájemnou spolupráci. ČKA tak
osloví MD oficiálním dopisem, v němž ministerstvu nabídne spolupráci v hodnotilelských komisích,
resp. pomoc při výběru kandidátů do těchto komisí, aby zde byla zastoupena architektura ve smyslu
důležitého integrujícího prvku. Dalším dohodnutým krokem je uspořádání vnitroresortního semináře
na téma kvality vystavěného prostředí dopravních staveb, na němž bude kromě ČKA a MD participovat
i ČKAIT.
Ministr dále vyjádřil podporu prosazení vládního dokumentu Politika architektury ČR - Národní
program stavební kultury, neboť velmi vítá snahy o zjednodušení procesu povolování staveb a
zavedení kritérií kvality do zadávání veřejných zakázek, které jsou v agendě Ministerstva pro místní
rozvoj (MMR). Ministr nás ujistil, že v tomto ohledu jsou členové vlády za hnutí ANO jednotní a budou
tyto kroky iniciovat a podporovat. Pan Libor Kolář slíbil podpořit dlouholetou snahu ČKA stát se
oficiálním připomínkovým orgánem v legislativním procesu.
Dalším tématem byly rovněž soutěže o návrh, které podle ČKA přispívají k péči o stavební kulturu.
Petr Lešek v této souvislosti připomněl, že cena nesmí být hlavním kritériem výběru, ale že prim by
měla hrát kvalita. Soutěže o návrh přitom zohledňují nejen kvalitu, ale naopak kladou důraz i
hospodárnost. Komora navíc nabízí vyhlašovatelům soutěže bezplatný servis, a tak se obava, že se
jedná o problematický, složitý a zdlouhavý proces zadávání veřejných zakázek, jeví jako
neopodstatněná. Konkrétní návrhy, jež ze strany ČKA zazněly, byla např. úprava Zákona o zadávání
veřejných zakázek, zjednodušení systému povolování staveb a pozitivní motivace formou školení a
zařazování kvalitativních parametrů do hledáčku veřejných zakázek.
Vzhledem k aktuální kauze ohledně vlakového nádraží v Havířově ČKA zástupce MD rovněž
informovala, že jednou z úloh, která je Komoře daná zákonem, je i zaštítění a usměrnění odborné
veřejnosti a členské základny, jež se stává z autorizovaných architektů. Ze strany MD zaznělo, že
návrh na demolici této významné dopravní stavby vychází z platných právních norem.

Závěry z jednání:
1) Zřízení hodnotící komise pro hodnocení všech investic v gesci MD, ve které by byla
zajištěna účast architekta
2) Semináře pro úředníky v gesci MD ohledně soutěží o návrh
3) Podpora principů uvedených v materiálu Politika architektury ČKA 2013 ze strany MD, a
to za předpokladu, že bude tento dokument dále zpracován a předložen MMR.
4) Další diskutované body – státní nadace pro architekturu a zjednodušení stavebního
zákona a úprava zákona o zadávání veřejných zakázek.
V Praze dne 7. března 2014
Zapsali: V. Těšitelová a P. Hnilička

