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Jednání GECO vedl nový prezident ACE Luciano Lazzari.
Jednání tedy proběhlo pod vlivem změn vyvolaných volbami do Executive boardu ACE.
Základní charakteristikou nového pohledu na činnost WG ACE je propojení práce jednotlivých
pracovních skupin. Tedy stejné téma a problém, které jsem představenstvu ČKA prezentoval na
jednání v září. ACE tedy chystá řešit informovanost mezi pracovními skupinami a priority práce. Nový
předseda nazývá 3 tématické okruhy TA1, 2, 3 třemi pilíři. 1 – jak vstoupit do profese, 2 – jak
pracovat, 3 – jak být zodpovědný. Kvalifikace – praxe – odpovědný návrh. Každý okruh má 3 pracovní
skupiny. Jako hlavní krédo sděluje nutnost zrušení vertikálního principu propojení pracovních skupin a
vedení a vyměnit jej za propojení asymetrické a horizontální.
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Prezentace jednotlivých pracovních skupin byly velmi strohé a pro mne nepřehledné a bylo čitelné, že
se očekávají jisté změny v preferencích priorit. Priority napříč pracovními skupinami ACE
A. Professional Mobility & Regulation
B. Professional Development & Application
C. Public Procurement & Responsibility
D. External Links
E. Communication (& international programme)

Za podstatnou připomínku považuji kritiku W.Hackeho, že ACE stále není schopné a neumí lobbovat
pro prospěch profese, a finálně se v legislativních procesech pouze připojuje na stranu menšího zla a
navrhuje změnit systém komunikace s evropskými orgány.
Diskusi rozvířil především příspěvek týkající se vzniku nového webu ACE, a to v smyslu komu má být
web určen a jaké informace má obsahovat.
Z dalších momentů jednání bych poukázal
V rámci pilíře vzdělávání si ACE ukládá úkol připravit pro členské státy „Registr of CPD systém“ a
kritiku W.Hackeho podanou dotazem na smysl vytváření a využívání dokumentů jako například Open
House pracovní skupinou Urban Issue.

Podrobný zápis z jednání GECO pro předsedy a členy našich pracovních skupin je k dispozici na
webu ČKA. Společná témata ACE a ČKA, tedy témata pracovních skupin jsou:
-

Vzdělávání - CPD, PQD

-

Standardy

-

Soutěže

-

Veřejné zakázky

-

Udržitelnost

PS Z vyhodnotila toto jednání jako neefektivní, okamžitě po této schůzce se její předseda Josef
Smutný spojil se slovenskou ČKA, abychom společně řešili účast a aktivity v ACE. Bylo dohodnuto, že
společně oslovíme i zástupce polské komory architektů, která z ACE z vícero důvodů vystoupila, avšak
zájmy máme společné.
Výsledek tohoto jednání, a užitnosti dokumentů vydávaných ACE, vyvolal potřebu dát ACE jasně
najevo, že za naši aktivitu a příspěvky očekáváme určitý servis a služby.
Josef Smutný, duben 2014
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