Zápis ze služební cesty na 10. Mezinárodní
konferenci komor architektů zemí střední a
východní Evropy, Ustroň (PL), 6. - 8. 3. 2014
Datum a místo konání: 6. - 8. 3. 2014, město Ustroň v Polsku
Požadatel: Slezská komora architektů – Polsko
Zástupce ČKA: Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar (konference se zúčastnila ve dnech 6. -7.
března 2014 také Ing. arch. Barbara Potysz)
Příloha zápisu: časopis „ZAWÓD: ARCHITEKT“ č. 03/2013 (tematické číslo věnované
veřejným zakázkám) –bude předáno na valné hromadě
Formát jednání:
Letošní konference byla organizátory pojatá věcně a pracovně, v širším formátu než
tomu bylo doposud (pouze země VG4). Přijeli zástupci německé, ukrajinské a dokonce
moskevské komory. Naopak chyběli Slováci a Maďaři…
Program:
Text, který mi poslal pan architekt Pavel Martínek, jsem přeložil a prezentoval v Ustroni
(myslím, že úspěšně, mnoho kolegů mi gratulovalo). Byly to v podstatě odpovědi na šest
hlavních otázek týkajících se systému oceňování práce architekta. Konference se
povedla, přijeli architekti z Ukrainy, dokonce předseda komory z Moskvy Sergey
Melnichenko, který potvrdil, že Rusové přejali systém ocenění práce architektů od
Němců... Ti prezentovali svůj model, který je logický a v souladu s duchem směrnic EU o
zadávání veřejných zakázek. Němci vyřazují nabídky s nejnižší a nejvyšší cenou. Také si
zakotvili do zákona min. a max. procento inv. nákladů na projekt (5-17 %).. Průměrný
roční výdělek architektů je v Evropě 30 tis. Euro (před zdaněním), v Nizozemí 55 tis, v
Česku a Polsku asi 15 tis., v Rumunsku 4,7 tis.
Text Pavla Martinka jsem předal poslankyni polského parlamentu Aleksandře Trybuśové
jako podklad pro poslaneckou interpelaci. Další podklady ji pošle předseda polské komory
Wojciech Gesiak. Snad se v Polsku i u nás něco pohne, máme stejné problémy.
Přínos konference pro ČKA:
Myslím, že jsme si konečně uvědomili, že cesta ke kvalitě veřejných zakázek nevede
kritériem nejnižší ceny za projekt. Nechce to po nás EU, je to pouze na národní
legislativě.
Na závěr konference byl jsem pozván předsedou polských architektů (SARP) kol.
Mariuszem Ścislem do poroty Národní ceny za architekturu. Zúčastnil jsem se prvního
zasedání této sedmičlenné poroty dne 24.3. 2014 ve Varšavě, jako její místopředseda.
Další zasedání je 24.4. a cena bude předána polským prezidentem 26.5.2014 v rámci
Týdne architektury, který předchází zasedání UIA.
Zapsal: Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

