Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura

026

4

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS

Praha
22-3-2013
10,00 – 13,00
J. Kohlová
A. Švejda

Omluveni
Nepřítomni
Následující termín jednání

M. Forejtová, R. Pavlačka, D. Wilhelmová,
R. Fingerová
S. Burian
22.4. 2013 v 10,00

Program
I. Zařazení časopisu Zahrada –park –krajina do RUV. Pracovní skupina podporuje tuto aktivitu.
Odsouhaseno.
II. Legislativa profese
Památkový zákon – byl schválený věcný záměr. Vede to PS pro památky –arch. Kuba.
Ministerstvo kultury připomínky ČKA nezohlednilo. SHP a historický průzkum zahrad by
nemělo být pod akreditací památkářů. Radek Pavlačka s památkáři konzultuje metodiku
s SHP. Oprávnění bude udělovat MK. Historické průzkumy – problém, kdo to bude v našem
oboru zpracovávat. Bude nutno si udělat akreditaci pro SHP.
Standardy – Kohlová a Pavlačka si prošli poslední pracovní verzi standardů – mají drobné
připomínky, ale jinak jsou standardy zpracovány dobře.
V současnosti jsou 3 metodiky na krajinný ráz, ale žádná metodika nebude uznaná MŽP,
ale MŽP vydá postup, jak úředníci mají poznat, zda zpracování posouzení krajinného rázu je v
pořádku .
Akreditace – Suchdolu, zjistit studijní plány – Wilhelmová
Vyšla novela prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb - 62/2013 Sb.
Honorářový řád – asi se ještě nezačne. Není to schváleno. Předpokládá se cca 1 rok.
Novelizace zákona o veřejných zakázkách – nutno stanovit předpokládanou hodnotu. Často
se stále užívá UNIKA. Honorářové zóny – dle jednotlivých objektů KA. Možno připravovat.
Začneme na tom pracovat.
III. Obsah profese KA
Kohlová nechala udělat překlady obsahu profese dle IFLA.
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Zapsala:, J.Kohlová 30.3.2013
Schválil: J.Kohlová

IV. Příprava workshopů
Wokshop 1 - Standardy výkonu povolání KA – termín stanoven na 17.5.2013. J. Kohlová zajistí
prostor a domluví termín s Petrem Veličkou.
V. Spolupráce se PS Soutěže.
Martina Forejtová zjistí stav zakázek malého rozsahu – v PS pro transparentní zadávání
zakázek.
.
VI. Autorizační zkoušky
Dana Wilhelmová - pro příbuzné obory stanoví okruh témat k autorizačním zkouškám. Bude
rozesláno k připomínkování.
Výstup: návrh postupu pro autorizační zkoušky pro obor KA, která bude výstupem pro PS pro
vzdělání.
Iniciovat začlenění autorizace ÚSES pod A3 – plně –doporučení autorizační rady.

VII. Osvěta KA u stavebních a obecních úřadů -výstup: manuál pro stavební úřady.
Rozeslat všem mailem.

Úkol
Zodpovídá
Obsah grantu Mendelovy univerzity v Brně
Kohlová
Oslovení Petra Veličky na workshop 1 – stanovení termínu,
Kohlová
rezervace prostor
Rozeslání konceptu pro oslovení státní správy a
Burian
samosprávy
Dana Wilhelmová
Okruh témat k autorizačním zkouškám

Termín
Splněno dne
25.1.2013 trvá
22.4.2013 22.4.2013

Návrh postupu pro autorizační zkoušky

30.6.2013 trvá
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Fingrová
a kol.PS

Zapsala:, J.Kohlová 30.3.2013
Schválil: J.Kohlová

22.4.2013
27.5.2013

