Příloha TZ ČKA Hodnocení roku 2012
Pracovní skupiny ČKA – zprávy z činnosti
Pracovní skupina pro soutěže
V letošním roce bylo vyhlášeno celkem 30 regulérních soutěží (z toho 3 soutěže pro studenty)
a 4 soutěžní přehlídky, což je od vzniku Komory nejvyšší počet. Pracovní skupina dala pokyn k vydání
19 neregulérností. Nejčastějšími nešvary, se kterými se PS při konzultování zadávacích podmínek setkává, byly chybějící jmenný seznam porotců a absence cen a odměn. PS konzultovala i řadu dalších
soutěží, jejichž vyhlášení je naplánováno na příští rok, připravuje se např. soutěž na zpracování památníku aviatika Jana Kašpara v Pardubicích, polyfunkční centrum Strašnic s budovou úřadu městské
části Praha 10 nebo obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Značnou pozornost věnovala PS také
přípravě prováděcí vyhlášky k soutěži o návrh zákona o veřejných zakázkách. PS pořádala školení porotců, aktuálně je proškolených 346 autorizovaných architektů (http://www.cka.cc/souteze/info-provyhlasovatele/seznam-porotcu), a poprvé ve své historii proškolila i 45 organizátorů soutěží
(http://www.cka.cc/souteze/info-pro-vyhlasovatele/seznam-proskolenych-organizatoru-soutezi).
Petr Lešek, předseda PS
Ludmila Cepáková, tajemnice PS

Pracovní skupina pro transparentní zadávání veřejných zakázek
Pracovní skupina připravila vzor soutěže pro zakázky malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách, který nyní prochází vnitřní diskusí v rámci právního oddělení a představenstva ČKA. Připravila
také texty k propagaci zadávání veřejné zakázky formou soutěže o návrh a zúčastnila se schůzek
a konferencí s propagací této tematiky. Spolupracovala s neziskovými organizacemi při upozorňování
na nestandardní postupy veřejné správy.
Skupina intervenovala v několika vzorových případech, analyzovala možnosti propagace architektonických soutěží a data, která je vhodné získávat z realizací staveb vzniklých na základě soutěže o návrh – architektonické soutěže.
Petr Lešek, předseda PS

Pracovní skupina pro legislativu
Druhé pololetí roku 2012 bylo náročné vzhledem k přijímání novely stavebního zákona. ČKA se
aktivně účastnila práce na konečné verzi novely, která byla 19. září 2012 přijata poslaneckou
sněmovnou. Následovaly práce na novelizacích prováděcích vyhlášek, jichž se PS účastnila ve
spolupráci s PS pro standardy a PS pro urbanismus. Šlo nejprve o novelu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, která vznikala za úzké spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR),
reprezentovaným ředitelkou odboru stavebního řádu Marcelou Pavlovou. Podobně probíhalo
připomínkování vyhlášek č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Úspěchem
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je jistě navázání dobré spolupráce s MMR a aktivní přístup k textaci prováděcích předpisů. Dané
předpisy by si však jistě zasloužily hlubší úvahu o svém smyslu v souvislosti se stavebním zákonem.
Podobně probíhaly práce na připomínkování vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, jejíž
novela vznikla na MMR pod vedením ředitele odboru územního plánu Tomáše Sklenáře.
Rovněž bylo nutno reagovat na rozsáhlou novelu stavebního zákona, jež začne platit od ledna
2013, ve vztahu k autorizovaným architektům. Proto bylo v listopadu a prosinci 2012 uspořádáno šest
seminářů v Praze a Brně, kterých se celkem zúčastnilo více než 400 architektů.
Neméně důležitá je pokračující práce s MMR na prováděcí vyhlášce zákona o veřejných
zakázkách, jež bude upravovat podrobná pravidla soutěže o návrh.
Pavel Hnilička, předseda PS
Eva Faltusová, tajemnice PS

Pracovní skupina Územní plánování, urbanismus a krajina
Členové PS se soustředili zejména na dopracování „Metodického pokynu pro výběr zhotovitele
územního plánu s uplatněním soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění“. Připomínky ze strany ministerstva pro místní rozvoj (MMR) byly do textu většinou zapracovány, některé
dotazy byly ze strany pracovní skupiny vysvětleny a následná reakce MMR vyústila v osobní jednání
na ministerstvu. K názorové shodě sice na tomto jednání nedošlo, ale další diskuse bude probíhat.
Mnohem pozitivnější reakce k danému materiálu byla ze strany Svazu měst a obcí ČR. Konečné znění a distribuci „Metodiky“ předpokládáme po uskutečnění workshopu k tomuto tématu (pravděpodobně březen 2013), poté bude materiál k dispozici všem architektům, zástupcům samosprávy
i státní správy.
Dále pracovní skupina vypracovala stanovisko ČKA k otázce správného užívání oprávnění „Autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability“ a podklad pro autorizaci – autorizovaný
projektant ÚSES a otevřela jednání na Ministerstvu životního prostředí ČR. Další kolo tohoto jednání
proběhne v lednu 2013.
V roce 2013 počítáme s články k problematice zákona o veřejných zakázkách a současné praxe ve výběru projektanta územního plánu (ÚP), budeme se věnovat standardům ÚP a „bezpečné ceně“ ÚP, současné praxi v pořizování ÚP včetně otázky autorství a také novele stavebního zákona
a prováděcích vyhlášek. Jedním z prvních úkolů je definování „kritéria ekonomické výhodnosti“
ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Milan Košař, předseda PS
Gabriela Dufková, tajemnice PS

Pracovní skupina pro propagaci architektury
Na samém začátku roku se pracovní skupina věnovala přípravě obsáhlého dokumentu Koncepce komunikační strategie ČKA, který byl předložen na valné hromadě v dubnu 2012. Dokument jako celek
sice tato valná hromada nepřijala, neboť kvůli jeho obsáhlosti jej nebylo možné na místě prodiskutovat, nicméně pověřila představenstvo jeho dalším dopracováním a to na základě strategie schválilo
rozpočet a zahájení práce na vytvoření nových webových stránek ČKA, intranetu, vizuálního stylu ČKA
i užší komunikaci s novináři.
Ve druhém pololetí měla PS čtyři velké úkoly – vybrat vhodného kandidáta na nově vytvořenou
pozici manažera komunikace, zahájit aktivní komunikaci s médii, připravit a provést výběrové řízení
na dodavatele nové vizuální identity s důrazem digitální média a přijmout v úzké spolupráci s novou
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manažerkou komunikace konkrétní změny v komunikaci uvnitř Komory, a tím vylepšit služby pro členy a přispět k naplnění cílů Komory. Všechny tyto úkoly pracovní skupina průběžně naplňuje. Byla
rovněž zorganizována akce Architekti na jedné lodi spojená se setkáním s novináři na téma architektonických soutěží a zaveden byl e-mailový newsletter pravidelně informující členy o dění v Komoře
i oboru.
Petr Janda, předseda PS
Johana Doubravová, členka PS

Pracovní skupina pro památkovou péči
Za hlavní úkol pro rok 2012 si skupina stanovila v souladu s pověřením představenstva přípravu podkladů pro záměr vlády k novému zákonu o památkové péči a případnou úpravu souvisejících předpisů. Pracovní skupina vypracovala celkem čtyři stanoviska k novému zákonu, která byla odsouhlasena
představenstvem ČKA a odeslána na ministerstvo kultury: stanovisko k přípravě nového zákona, stanovisko k novele památkového zákona v oblasti archeologie, podklad pro návrh věcného záměru nového zákona o památkové péči a stanovisko ČKA k návrhu věcného záměru nového zákona o památkové péči.
Členové pracovní skupiny usilují o takovou památkovou péči, která umožní vznik nových hodnot v historickém kontextu a bude postavena na odbornosti a osobní odpovědnosti jak na straně architektů, tak i na straně památkářů.
Ladislav Kuba, předseda PS
Kateřina Slaná, tajemnice PS

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj
Skupina v letošním roce především sledovala přípravu nové legislativy a komentovala návrh vyhlášky
nového zákona 318/2012 Sb., o hospodaření energií. Členové PS komentovali rovněž prezidentovo
veto návrhu tohoto zákona, kde konstatovali, že si ČKA uvědomuje význam hospodaření energií stejně jako ostatními zdroji, a postavili se za návrh zákona.
V příštím roce by pracovní skupina měla připravit přehled nové legislativy a dále návrh pozice
Komory k tématu udržitelnosti a hospodaření energií. Průběžně bude sledovat a ovlivňovat legislativu
v této oblasti.
David Mareš, předseda PS
Kateřina Folprechtová, tajemnice PS

Pracovní skupina pro zahraničí
Česká komora architektů je členem řady mezinárodních organizací a sdružení: nejdůležitější jsou European Forum for Architectural Policies (EFAP), European Network of Architectural Competent
Authorities (ENACA), Architects’ Council of Europe (ACE) a Union Internationale des Architectes
(UIA). Pro činnost ČKA je nejdůležitější Evropská rada architektů (ACE), a to s ohledem na její dobré
vazby na evropské instituce a schopnost prosazovat v nich zájmy svých členů. Má systém pracovních
skupin podobně jako ČKA, proto jsme se rozhodli vytvořit tzv. ACE tým, který má 11 členů. Letošním
tématem ACE je úprava směrnice o zadávání veřejných zakázek, směrnice o energetické účinnosti
a směrnice o energetické náročnosti budov. Zástupci ČKA se účastnili dvou setkání pracovních skupin
a dvou valných hromad.
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Josef Smutný, předseda PS
Kateřina Folprechtová, tajemnice PS

Pracovní skupina Standardy
V průběhu roku 2012 byly dokončeny pracovní texty, které byly předány k připomínkám odborné veřejnosti (Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (Ing. Pavlová, Ing. arch. Tunka). Proběhlo připomínkování
MMR k části 1. Územně plánovací dokumentace, vypořádání připomínek a příprava novely vyhlášky
č. 500/2006 Sb. Dále byly projednány návrhy novel vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 501/2006 Sb. a
č. 503/2006 Sb. Finální znění novel vyhlášek byla předložena Legislativní radě vlády.
Na rok 2013 je v plánu zapracování vydaných vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 501/2006 Sb.
a č. 503/2006 Sb. do „Standardů“, Část 1. ÚPD a Část 2. Projektování staveb. Následně ČKA a ČKAIT
vydají „Standardy“ jako metodickou pomůcku pro autorizované osoby ČKA, ČKAIT a odbornou veřejnost.
Jan Vrana, předseda PS
Adam Švejda, tajemník PS

Pracovní skupina pro krajinářskou architekturu
Představenstvo jmenovalo na svém listopadovém zasedání novou předsedkyni skupiny a pověřilo ji
výběrem členů skupiny, stanovením cílů a návrhem plánu činnosti na rok 2013.

4

