
        

 
PREZENTACE KANDIDÁTA DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FA ČVUT V PRAZE [18. 11. 2019] 
 
JUDr., PhDr. Jiří Plos  
(* 1952 v Plzni / 52.01.11/076; bytem Na Farkáně I. 11/133, Praha 5 - Radlice) 
 
 
vzdělání 
1976 / absolutorium na právnické fakultě UK v Praze v oboru mezinárodní právo veřejné a soukromé (řádné denní studium); 
1985 / absolutorium na filosofické fakultě UK v Praze v oboru teorie a dějiny výtvarného umění a estetiky (řádné externí 
studium); zaměření dějiny a teorie architektury 
 
 
praxe 
1. 1977 až 1990 / odborný pracovník Uměleckoprůmyslového muzea v Praze; 1990 až 1994 / vědecko-výzkumný pracovník 

Výzkumného ústavu výstavby a architektury [obor teorie architektury a urbanismu, prostorového (územního) plánování, 
teorie práva a legislativa v uvedené sféře (VÚVA); od 16. března 1992 do 31. srpna 1994 ředitel ústavu]; 1993 až 2005 / 
ředitel Kanceláře a sekretář České komory architektů, od roku 2005 do 2012 sekretář ČKA 

2. 1994 až dosud / výuka na školách: FA ČVUT Praha obory právo a vývoj (dějiny) urbanismu; FUA TU Liberec obory právo a 
stavba měst; VŠUP (právo); (občasně) externě na AVU Praha (teorie architektury, právo); 1998-2002 / Škola obnovy 
venkova (Libčeves) 

 
 
odborná praxe / zkušenosti 
1. výzkumná práce v oboru teorie a dějiny architektury a urbanismu, teorie prostorového (územního) plánování včetně 

strategického plánování obcí, měst a regionů, teorie práva, se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání 
autorizovaných architektů, památková péče, životní prostředí včetně ochrany přírody a krajiny, a organizace a výkonu 
veřejné správy v uvedených sférách; spolupráce na přípravě právních norem, zejména na nové koncepci stavebního práva, 
zákona o výkonu povolání, zákonů o veřejné správě, zákona o muzeích a galeriích a zákona o památkové péči  

2. spoluautorství při přípravě rozvojových programů obcí a konzultační činnost v oboru prostorového plánování (člen řady 
poradních sborů pro architekturu, urbanismus a památkovou péči); expertní konzultační činnost ve všech výše uvedených 
oborech; člen více než 30 soutěžních porot architektonických a urbanistických soutěží  

 
 

publikační a přednášková činnost  
• autorství rozsáhlé publikace (komentáře zákona a učebnice) o výkonu profese v nakladatelství WOLTERS KLUWER (ASPI), 

několika komentářů ke stavebnímu zákonu a některým dalším právním předpisům, nejrozsáhleji pak v nakladatelství GRADA 
(obsahujícím též komentář ke správnímu řádu a zejména k zákonu o výkonu povolání architektů a inženýrů) a DASHÖFER 
VERLAG, řady odborných příspěvků ve sbornících (Tvář naší země – Krajina domova, Inventura urbanismu) a autorství 
odborných článků (souhrnně na 200)  

• z pověření představenstva ČKA spolupráce s pracovní skupinou UIA na přípravě profesních standardů, které byly posléze 
schváleny jako „UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice“ a byly 
přeloženy do češtiny a vydány Českou komorou architektů 

• spolupodíl na překladech některých programových dokumentů ACE (Architects´Council of Europe), zejména na dokumentu 
„Europe and Architecture Tomorrow“, „Green Vitruvius“ a „Architecture and Quality of Life“ 

• spolupodíl na přípravě podkladů pro publikaci „Architectural Practice around the World“, na přípravě podkladů pro publikaci 
„Freie Berufe in Europa – Daten, Fakten, Informationen“ pro Institut für Freie Berufe v Norimberku a na přípravě podkladů 
pro publikaci „Architekturwettbewerbe in den Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes – Endbericht“ pro Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung 

 
 
předpoklady pro působení v AS 
dosti hluboká a důkladná znalost profesních otázek; spolupráce s architekty při řešení jejich profesních problémů, zejména 
smluvních vztahů, autorských práv a urbanistických a architektonických soutěží – obecněji: koncipování profesních standardů pro 
výkon profese v praxi, ale též pro architektonické vzdělávání (včetně právních předpisů souvisejících s profesí i se vzděláváním) 
 
spolupráce s děkany fakult a kolegy z ČKA na přípravě programových dokumentů týkajících se podmínek profesního vzdělávání a 
profesní praxe; několikaleté působení jako člen Autorizační rady ČKA a člen jejích zkušebních komisí;  
 
pověřen přípravou profesních standardů výkonových a dokumentačních a jako vedoucí autor vedení rozsáhlého autorského týmu 
jejich zpracovatelů;  
 
účast jako nezávislý porotce více než 30 urbanistických či architektonických soutěžích 
 
vzhledem k širokému spektru zkušeností mohu být v senátu po tříletém dosavadním působení i nadále platným aktivním členem 
 
 
v Praze dne 18. 11. 2019 


