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1. Pracovní skupina a ACE tým
PS zahraniční aktivity má 3 členy:
– Josef Smutný (předseda)
– Dalibor Borák
– Jaroslav Šafer (členem od května 2013)
(do května byl členem PS Radek Kolařík)
ACE tým – architekti ČKA se aktivně podílejí na činnosti pracovních skupin ACE (od září
2012): Barbara Potysz, Michal Fišer, Pavel Martinek, Petr Lešek, David Mareš, Dalibor
Borák, Radek Kolařík, Josef Smutný.
2. Členské příspěvky zahraničním organizacím v roce 2013:
ACE
9490 eur (237 250 Kč)
ČKA z UIA v březnu 2013 vystoupila.
EFAP zvýšen z 500 eur na 2500 eur už na rok 2012. Tento vklad nebyl v roce 2013
uhrazen.
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ACE – Architects’ Council of Europe
UIA – International Union of Architectes
EFAP – European Forum for Architectural Policies
GeCo – General Coordination Meeting (ACE)
GA – General Assembly (ACE, EFAP)
WG – Working Group
FiCo – Finance Committee (ACE)
ENACA – European Network of Architects’ Competent Authorities
WG UI – WG Urban Issue
WG SoS – WG Scope of Services
WG ADC + PP – Architectural Design Contests, Public Procurement
V4 – země Visegrádu (CZ, SK, HU a PL)
GA2 – Valná hromada 2, ACE
WG ESA – Environment and Sustainable Architecture
PS Zahraniční vztahy měla schválený rozpočet na rok 2013 v částce 280 000 Kč. V roce
2012 měla rozpočet v částce 310 000 Kč; v roce 2011 v hodnotě 324 000 Kč a v roce 2010
PS disponovala upraveným rozpočtem 402 000 Kč.
K 30. 11. 2013 z účtu čerpáno 246 211 Kč. Očekávají se ještě náklady za náhrady členů
za poslední 3 měsíce roku.
ACE tým potvrzen představenstvem v září 2012, skupina má 8 členů. V pracovních
skupinách (WG):
Education – Radek Kolařík
PQD – Dalibor Borák
CPD (Celoživotní vzdělávání) – Barbara Potysz
ADC (Soutěže) – Michal Fišer
PP (Public Procurement) – Petr Lešek
SoS (Standardy) + LI (pojištění) – Pavel Martinek
ESA (Sustainability) – David Mareš
UI (Urban Issue) a Housing – Josef Smutný
V roce 2013 se ČKA zúčastnila 10 zahraničních cest. Jde o účasti na valné hromadě ACE,
účast na ACE General Coordination a ACE Finance Committee v březnu a září, účast na
konferenci v polské Ustroni a několik účastí na jednání pracovních skupin ACE. Celkem se
ČKA omluvila přibližně z 11 jednání, z toho 9 jich bylo v rámci ACE. Dále 2× ENACA, kde
bylo v plánu navštívit alespoň jeden mítink. Ohledně EFAP jsme se neúčastnili ani jedné
konference. Pro porovnání – v roce 2010 proběhlo 16 pracovních cest do zahraničí, v roce
2011 se ČKA zúčastnila 11 jednání.
4. Plán cest na rok 2014
V souvislosti s ACE týmem PS Zahraniční aktivity navrhuje zúčastnit se vybraných jednání
ACE, kde má ČKA své ACE zpravodaje. Člen ACE týmu se tak zúčastní důležitého jednání
v rámci své pracovní skupiny, aby mohl své zahraniční kolegy informovat o situaci v ČR a
získat zkušenosti z jiných evropských zemí.

V roce 2013 se konalo asi 17 mítinků pracovních skupin ACE, se kterými ČKA spolupracuje.
Šlo o skupiny PQD, standardy, pojištění, celoživotní vzdělávání (CPD), zadávání zakázek,
architektonické soutěže a urbánní záležitosti.
Dále každoročně ČKA vysílá své zástupce na valnou hromadu ACE, která se koná 2× do
roka. PS zahraničí se rozhodla účastnit se letos jen jednou, v prosinci. Rovněž na jednáních
General Coordination posílá ČKA své delegáty. Konají se 2× ročně spolu s jednáním finanční
komise ACE.
V souvislosti s ukončením legislativního procesu evropské kvalifikační směrnice (PQD) a
její implementací do života odborníků v Evropě se koná jedno jednání skupiny ENACA.
Pokud se i nadále rozhodne ČKA zůstat v EFAP, bylo by užitečné počítat s účastí alespoň
na jedné z konferencí, kterou vždy pořádá země právě předsedající EU.
PS usiluje rovněž o obnovení jednání, výměnu informací a zkušeností v rámci V4 a s
Rakouskem, tedy se zeměmi profesně a kulturně nám nejbližšími.
5. Překlady
Za překlady textů nebyla za PS zahraniční utracena žádná částka. Kancelář ČKA překládá
vlastními silami.
6. Zahraniční návštěvy
PS zahraničí zorganizovala návštěvu architektů z Číny, a to dne 1. července 2013. Šlo o
delegaci významných čínských architektů, univerzitních profesorů a zástupců
developerských firem.
Účelem setkání, kterého se účastnila padesátka osob, bylo získat informace o současném
dění v architektuře obou zemí, umožnit navázání bližších kontaktů v pracovním prostředí,
akademických aktivitách a podpis Memoranda o vzájemné spolupráci mezi ČKA a ASC.
Pracovní skupina ČKA pro zahraničí připravila pro architekty, studenty architektury a další
zájemce přednášky čtyř čínských architektů o jejich současné tvorbě. Česká strana
prezentovala např. ochranu památek v Praze, systém architektonického školství v ČR,
práce českých architektů v Číně.
Na půdě Komory byla prezentována výstava 20 současných čínských projektů.
Vyvrcholením setkání byl podpis Memoranda o porozumění, které za čínskou stranu
podepsal Xu Zongwei, generální sekretář Sdružení čínských architektů (Architectural
Society of China), za českou pak předseda České komory architektů Josef Panna. O této
akci vyšla tisková zpráva ČKA.
Dále se PS zúčastnila schůzky s architekty z Kazachstánu, kteří nás navštívili v srpnu v
Komoře. PS pomohla při zajištění výstavy pana architekta Jana Bočana v Londýně. Setkala
se s paní architektkou Verou-Marií Safarikovou Macarthur a zástupkyní agentury pro
mezinárodní propagaci bruselských a valonských architektů Wallonie-Bruxelles
Architectures (WBA) paní Nathalií Brison.
7. Strategie a plán PS zahraniční aktivity
DEFINICE činnosti PS zahraniční aktivity ČKA
– PS, která monitoruje činnost zahraničních orgánů samosprávy profese, zapojuje se do
jejich práce a ovlivňuje výstupy.
– PS, která koordinuje činnost všech dalších PS ČKA, které mají přesah do zahraničí: PS
Soutěže, PS Standardy atd.
ÚSPORY
– Skončila spolupráce s UIA: vyhodnoceno jako postradatelný společenský a profesionální
kontakt.
– Neobnovena spolupráce s EFAP : vyhodnoceno jako důležitý partner při prosazování
Politik architektury ve světě a podpora při činnosti prosazování u nás.
Potřebné/nutné zahraniční aktivity ČKA
– ACE – činnost PS a odpovídající rozpočet schváleny představenstvem vždy na
roční období.

– Monitorování a spolupráce s orgány samosprávy Evropské unie.
– Koordinace činnosti všech dalších PS ČKA, které mají přesah do zahraničí: PS Soutěže,
PS Standardy, atd.
– Ovlivňování legislativních procesů ACE.
– Podpora regionálního uspořádání: visegrádská čtyřka, vzájemné zastupování se
Slovenskem.
– Koordinace činnosti všech dalších členů orgánů ČKA, které mají přesah do zahraničí.
– Koordinace a využití jmenovaných zahraničních zástupců ČKA.
Profesní zahraniční kontakty – individuálně posuzováno představenstvem
podpora exportu činností architekta do zahraničí (Čína – Memorandum, Kazachstán,
Gruzie, ale i USA – NCARB…)
Získávání grantů ze zahraničních zdrojů – individuálně posuzováno
představenstvem
-

Evropská unie
Ostatní země (např. Norsko)

Kulturní kontakty – individuálně posuzováno představenstvem
-

zahraniční výstavy (UK, Gruzie – Jan Bočan)

Dle tezí J. Plose z roku 2001:V souladu s výše uvedenými tendencemi považuje Česká
komora architektů za nezbytné usilovat o
-

-

-

intenzivní rozvoj pravidelných a trvalých kontaktů s představiteli profese v měřítku
bilaterálním a multilaterálním (ACE v rámci EU, OECD, WTO, UIA, UNESCO,
AIA/NCARB) a spolupodílet se na přípravě veškerých podstatných dokumentů
upravujících podmínky výkonu profese; na základě mnohostranných ujednání o
podmínkách výkonu profese bude Česká komora architektů připravovat podmínky
pro konkrétní ujednání dvoustranná;
spolupráci s českými architekty vykonávajícími povolání v zahraničí a za tím účelem
vytvořit síť zahraničních zástupců ČKA a koordinovat jejich činnost;
spoluúčast na harmonizaci společné evropské legislativy obecné a profesní,
vztahující se k výkonu profese architektů a urbanistů, mimo jiné též k soutěžním
pravidlům, vzdělávání a předpisům vztahujícím se k základnímu a postgraduálnímu
vzdělávání a odborné praxi architektů a urbanistů, k přípravě a distribuci
dokumentů pro odbornou projektovou a firemní praxi a k systémům profesního
pojišťování;
účinné a účelné poskytování informací o výkonu povolání autorizovaných architektů
a urbanistů zahraničním profesním institucím;
vytvoření rámcových pravidel pro možnost práce českých architektů v zahraničí.

