Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (PSKA)

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS

ČKA PRAHA
12. 2. 2018
14.00 – 16.00, dle prezenční listiny

Následující termín
Omluveni

16.5.2017
LENKA VYHNÁLKOVÁ, JAKUB CHVOJKA

JIŘINA ZEMANOVÁ
KLÁRA SALZMANN, EVA JENÍKOVÁ, LENKA VYHNÁLKOVÁ,
MATOUŠ JEBAVÝ, JAKUB CHVOJKA, PETR VELIČKA,

Program
1. Stanovení termínů setkání pracovní skupiny v roce 2018.
16.5 2018, 12.9. 2018, 14.11.2018 (16.1. 2019)
Schůzky proběhnou vždy od 14 hod. v sídle ČKA, pokud nebude předem dohodnuto jinak.
2. Obor krajinářská architektura jako chráněná profese v rámci kvalifikací EU.
Pracovní skupina požádala kancelář o zaslání oficiálního dopisu s žádostí o zařazení krajinářské architektury do
systému regulované profese spadající pod již existující regulovanou jednotku č 91 Autorizovaný architekt. Tento
požadavek není žádostí o uznání regulované profese, protože krajinářská architektura je v rámci legislativy od
samého počátku pod správou ČKA a je regulována v rámci zákona č. 360 1992 sb. v platném znění. Jde o textové
administrativní doplnění do databáze, které se prozatím nepromítlo do třech autorizovaných oborů spravovaných
ČKA. Databáze regulovaných povolání a činnosti tak v evropském prostředí mylně generuje krajinářského
architekta v ČR jako profesi neregulovanou. Žádost bude odeslána na MŠMT, které spravuje databázi v rámci ČR,
případně na místa, které mají tuto aktualizaci v gesci.
3. Odsouhlasení termínů v koordinaci s kanceláří a témat FÓR KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY 2018.
23.4.2018, 15.6 2018 podzimní termíny na září a listopad budou upřesněny.
Témata byly předběžně stanoveny
AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE
- ROZSAH VÝKONU AUTORIZOVANÝCH OSOB V RÁMCI AUTORIZACÍ A1,A2,A3
- ÚSVP
4. Akreditace oboru krajinářská architektura na České zemědělské univerzitě v Praze ČZU
Člen pracovní skupiny Matouš Jebavý seznámil přítomné s programem a strukturou výuky oboru pro , který je
v současnosti zažádáno o akreditaci oboru autorizační radu ČKA. Členové se dohodli na připomínkování a
případné návrhy ke změnám především terminologickým, které budou v souladu s koncepcí oboru v rámci ČKA.
5. Host Jiřina Zemanová představila členům PS své nahlížení na úskalí v praxi a možnosti, kterými by přispěla
k činnosti PS. Předběžně byla dohodnuta organizační spolupráce na některém z Fór Krajinářské architektury
v letošním roce. Kolegyně byla pozvána na příští zasedání.

Zapsal: Petr Velička

