PRACOVNÍ SKUPINA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY ČKA ( PSz)

ČERVENEC 2014

PLÁN ČINNOSTI 2014 / 15
Předseda PS: Jaroslav Šafer
Členové: Pavel Martinek, Josef Smutný, Dalibor Borák, Kateřina Folprechtová.
Externí spolupracovníci PS: Karel Cieslar (kontakt s Polskem), Jano Stempel (kontakt s Maďarskem)
ZÁKLADNÍ TÉMATA ČINNOSTÍ PS ZAHRANIČNÍ AKTIVITY:
1/ průběžný a efektivní kontakt s ACE (Evropská rada architektů), monitorování činnosti ACE a
koordinace lobbingu v ČR jako členském státě EU a v orgánech (Parlament) EU.
2/ průběžný kontakt s ENACA
3/ „vodorovná“ koordinace napříč všemi PS ČKA, které spolupracují s pracovními skupinami ACE
(WG ACE) včetně dodržení a sdílení stanoveného rozpočtu
4/ průběžná komunikace se skupinou Zahraniční Zkušenosti (ZZ): čeští architekti žijící v zahraničí
5/ koordinace exportu projekčních prací
PRAVIDLA ČINNOSTI PS ZAHRANIČNÍ AKTIVITY ČKA
Zahraniční cesty a rozpočet
-PSz koordinuje a vysílá zástupce PS ČKA na jednání PS ACE podle potřeb ČKA:
1/WG SoS & LI (Standardy a pojištění), 2/WG PP & ADC (Soutěže), 3/WG RQI (deregulace), 4/WG
PQD (uznávání kvalifikací), 5/ GeCo/FiCo (jednání předsedů pracovních skupin ACE a jednání
finanční komise). Dále na valnou hromadu ACE, která se koná 2x ročně.
-Plán cest je podřízen stanovenému rozpočtu na rok 2014/15, který činí 270 000,- Kč
-Náklady zmíněných cest jsou sdíleny s ostatními PS ČKA, kterých se to týká.
-V rozpočtu PSz je malá rezerva pro neplánované návštěvy - návštěvy ze zahraničí v Česku
či nenadálá další cesta do zahraničí (např. Peers Review 30. 9. 2014).
-PSz spolupracuje s PS legislativa a kanceláří ČKA na formování dokumentů vyplývajících
z členství ČR ve EU.
Spolupráce v rámci V4: Slovenskem, Polskem a Maďarskem
-Spolupráce se slovenskou Komorou: z důvodu koordinace cílů a efektivity naší činnosti (včetně
rozpočtu) jsme formálně navázali spolupráci s komorou Slovenska
-PSz vzájemně koordinuje plán zahraničních cest a princip sdílení nákladů a informací o schůzkách
PS ACE (zápisy atd). Jednou, až dvakrát ročně se uskuteční setkání se slovenskými kolegy " na půl
cesty" kde budou koordinovány aktuální události a společné cíle (příkladem může být společná
strategie pro Peers Review v Bruselu 30. 9. 2014, či společný postup v otázkách honorářů a
regulací).
-Během minulého roku PSz uskutečnila základní kontakty s polskou Komorou (K. Cieslar, B. Potysz)
-Podobně chceme vstoupit v kontakt s maďarskou Komorou (J. Stempel)
Informace pro členy ČKA na webu
-Informace z PS ACE – dvojjazyčný zápis z jednání ACE skupin budou v maximální míře uvedeny na
webu ČKA (např. téma honorářů, které intenzivně zajímá všechny členy ČKA).
Kontinuita činnosti PS
-Plán činnosti PSz pro rok 2014/5 vychází z činnosti PSz v předchozím roce (viz. zpráva o činnosti
PS za období 3/2013 - 2/2014)
Jaroslav Šafer, předseda PS zahraničí aktivity

