Zápis
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

PS Zahraniční aktivity

025

2. / 2014

Místo

ČKA

Termín

5. února 2014

Od – do

10:00 do 12:30h

Předsedající

Josef Smutný

Sekretář

Katka Folprechtová

Hosté

Martinek Pavel

Členové PS zahraničí

Šafer Jaroslav

Následující termín jednání bude včas oznámeno

Program:
 plán zahraničních cest na 1. čtvrtletí 2014
 zpráva z jednání PS ACE - Scope of Services a vliv na PS ČKA Standardy
 účast zástupce ČKA na VH ACE
 Ustroň – konference středo- a východoevropských Komor architektury
 CPD – celoživotní vzdělávání architektů
 Administrace PS
Plán cest 1/2014
10. února - ACE Work Group Environment and Sustainability (WG ESA)
17. února – ACE WG Urban Issues
21. února – WG Scope of Services and Liability & Insurance (SoS+Li)
6. března – Finanční komise ACE (FiCo)
6. – 7. března – General Coordination meeting ACE (GeCo)
7. března – ACE WG CPD – Celoživotní vzdělávání
6. – 8. března – Ustroň
28. března – ENACA (European Network of Architects´Competent Authorities)
24. – 25. dubna – valná hromada ACE (GA1 2014)
Dohodla se účast na ACE GeCo a FiCo, které se zúčastní Josef Smutný.
Dále účast na valné hromadě ACE v dubnu, kam pojede Dalibor Borák. Svoji misi zde spojí
s prezentací a úkoly evropského projektu CEC5, kde je ČKA jedním z partnerů.
Konference v polské Ustroni, kterou pořádá regionální Slezská komora architektů, se
účastní Karel Cieslar, architekt z Českého Těšína.
ACE WG SoS
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Dne 24. ledna se konalo další jednání pracovní skupiny ACE - Scope of Services (Rozsah
služeb / Standardy). Zúčastnil se Pavel Martinek, člen ACE týmu. Byla podána zprávu o
konání mítinku. V písemné formě je uveřejněna na webu pod PS zahraniční aktivity.
PS zahraniční aktivity se rozhodla navrhnout představenstvu dne 11. 2. 2014
zorganizování „kulatého stolu“, ke kterému by byli pozváni příslušní členové PS ČKA
Standardy, současní i z dob dřívějších, kteří na Standardech aktivně pracovali.
Nejen z důvodu blížící se valné hromady ČKA (36. dubna 2014) je nutné najít společné
řešení.
Ustroň
Jako každý rok i letos se zúčastní zástupce ČKA na konferenci v polské Ustroni, kterou
pořádá Slezská komora architektů. Pozvala si opět letos zástupce Komor střední a
východní Evropy, letos k tématu „Architectural fees in the European Union – overview of
the legal requirements“.
PS zahraniční aktivity se rozhodla vyslat pana architekta Karla Cieslara, který ve Slezku na
obou stranách hranic praktikuje architektonickou činnost.
Hlavním cílem návštěvy je zorganizování schůzky V3, tedy Komor Polska, Slovenska a
Česka. Účelem schůzky je sdílení informací ze zahraničních organizací, informací v rámci
pracovních skupin a diskuse témat, které se stanou urgentními.
CPD
Continual Professional Development, nebo-li Celoživotní vzdělávání architektů se stává
v Evropě stále diskutovanější téma. PS zahraniční aktivity proto upozorňuje ČKA na
případné blížící se změny vedoucí k povinnému vzdělávání pro členy profesních institucí.
PS ČKA Celoživotní vzdělávání si dovolujeme informovat a přeposílat zprávy o aktuální
činnosti skupiny při ACE.
Smlouvy PS
Členové PS byli informováni o nové Směrnici ředitelky Kanceláře ČKA, s platností od 1.
ledna 2014, která všem členům PS zahraniční aktivity byla zaslána mailem dne 8. ledna
2014. Faktury za 1. čtvrtletí zasílat do 24. března 2014.
Budou v duchu nové Směrnice sepsány nové smlouvy se všemi členy PS.

Jednání ukončeno ve 12:30h.
Zapsala Katka Folprechtová
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