Zápis z jednání pracovní skupiny

Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Krajinářská architektura
Místo

Sídlo ČKA Praha Josefská 34/6, Praha 1 + on-line

Termín

1.9.2021

Od – do

13.00 – 15.00 hod

Předsedající

Ondřej Remeš

Sekretář
Členové PS

Jitka Schneiderová, Lucie Vogelová,
Tomáš Popelínský, Marek Holan,

Hosté

Eva Jeníková, Zuzana Štemberová, Klára Salzmann,
Štěpán Špoula

Omluven

Jiřina Zemanová, Matouš Jebavý

Zápis připomínkuje
Následující termín

18.11.2021 ve 13 hod v Brně (kancelář ČKA)

1) nesouhlas se zněním zákona 360/1992 Sb. po zapracování změnového
zákona (schváleného 14.7.2021), kde se snižují oprávnění autorizovaného krajinářského
architekta
Celá skupina (především O. Remeš a T. Popelínský) za pomoci hostů vypracovala
písemný nový požadavek na znění § 4 a § 17 zákona 360/1992 Sb.
O. Remeš na zasedání Představenstva podá bod k jednání, aby ČKA podala námitku
oficiálně
2) Strategie, jak ukotvit v myslích kolegů architektů správné postavení
krajinářských architektů
Š. Špoula navrhuje spojit síly spolu s architekty a společně se domáhat práv projektovat
veřejná prostranství. Běžně dochází k nesprávnému zadávání veřejných zakázek
například dopravním inženýrům, inženýrům pozemních staveb.
3) Aktualizace správného názvosloví KA v normách a standardech
Pracovní skupina po diskuzi doporučuje tento postup: zastřešující oborové organizace
(ČKA, ČAKA) dávají podnět, že terminologie nevyhojuje a odborné instituce (vysoké
školy, výzkumný ústav VÚKOZ) uspořádají kulatý stůl, konferenci nebo jinou obdobnou
platformu, jejichž závěry pak budou podkladem pro změny v technických normách.

4) Operační programy MŽP
J.Schneiderová a O. Remeš byli hosty pracovní skupiny MŽP ze dne 25. 8. 2021 k
novému období OP Životní prostředí. J. Schnederová informovala podrobně
o předpokládaných parametrech nového období 2021-2027.
J. Schneiderová vypracuje dopis s připomínkami, které pošle jako host pracovní skupiny
MŽP k prezentaci a podkladům z jednání pracovní skupiny MŽP. O. Remeš nachystá dopis
z kanceláře ČKA a který upozorní na nepřípustnost oceňování mimo ceníky stavebních
prací HSV (ÚRS a RTS).
M. Holan navrhuje, aby se do cenových soustav ÚRS, RTS dostalo více položek o volné
krajině, aby pak AOPK neměla důvod vytvářet svoje cenové soustavy, které naprosto
neodpovídají skutečným nákladům.
5) Termín následující schůze byl stanoven na 18.11.2021 v 13.00 v sídle ČKA v Brně
(Starobrněnská 16/18, Brno - 602 00). Skupina se dohodla, že v případě potřeby bude
jednání mimo domluvený termín svoláno elektronickou formou přes ZOOM.

