Zápis
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

PS Zahraniční aktivity

025

3 / 2014

Místo

ČKA

Termín

18. března 2014

Od – do

9:00 do 12:00h

Předsedající

Josef Smutný

Sekretář

Katka Folprechtová

Hosté

Martinek Pavel (člen ACE týmu)

Členové PS zahraničí

Šafer Jaroslav

Následující termín jednání

bude včas oznámen

Program:


Informace z proběhnutých zahraničních cest 2014



Text PS do podkladů VH ČKA 2014



Schůzka V3 (CZ, PL, SK)



Administrace PS (smlouvy, výkazy, ..)

Informace ze zahraničních cest
21. února – WG Scope of Services and Liability & Insurance (SoS+Li), Brusel
6. března – Finanční komise ACE (FiCo), Brusel
6. – 7. března – General Coordination meeting ACE (GeCo), Brusel
6. – 8. března – polská Ustroň
14. března – Slovenská komora architektů v Bratislavě
21. 2. ACE WG SoS and LI– nová šéfka skupiny Ruth Schagemann se rozhodla v rámci
skupiny zaměřit se nyní na profesní pojištění. Agenda pojištění byla k skupině Standardům
nově připojena.
Podporujeme dále se věnovat Standardům, sledovat „hodinový systém“ (Finsko, Švýcarsko) a
německý HOAI.
Evropská komise nyní provádí deregulace a to deregulaci správních řízení (směrnice o vnitřním
trhu – SIM) a deregulace regulovaných profesí (transparence, čl. 59 směrnice PQD). Je třeba
sledovat obě opatření; první případ v rámci WG SoS a druhý v rámci WG PQD a ENACA.
Z jednání na WG SoS and LI je získáváno velké množství informací, lze zjistit směřování
ostatních zemí Evropy a propojení se strategií Komory, znalost problémů standardů a honorářů
v jiných státech, propojení s dalšími pracovními skupinami,…
Cílem standardů je ve směřování k „hodinovému systému“ a deregulaci správních řízení
(zjednodušení povolování).
Pojištění unifikovat pro celou Evropu je velmi nesnadný a možná i zbytečný úkol. Každý
architekt si může nastudovat podmínky pojištění dané země sám. Organizace si sjednávají
podmínky pro své členy samy.
PSz se rozhodla nyní činnost skupiny ACE monitorovat.
Posledního jednání se zúčastnil Pavel Martinek.
6. – 7. 3. GeCo / FiCo ACE – jednání finanční komise a schůzka koordinátorů pracovních
skupin ACE.
Informace o vývoji nového webu ACE (cca 50 tisíc €), dostupnost informací skrze web, zlepšení
komunikace v rámci pracovních skupin. Současná vertikální architektura komunikace PS ACE
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založená na rozdělení skupin do tří oblastí (TA1, TA2, TA3 – Thematic Area) je nedostatečná a
návrhem nového předsedy ACE Luciana Lazzariho (ITA) je komunikace horizontální, která
zlepší prolínání informací v rámci všech PS.
Prioritou ACE je lobbing, který je potřeba zdokonalit a dále celoživotní profesní vzdělávání
(CPD).
Jednání se zúčastnil Josef Smutný.
6. - 8. 3. 2014 Ustroň– konference Komor architektů střední a východní Evropy v polské
Ustroni. Konference proběhla na pozvání a za finanční podpory Slezské komory architektů
Polska. Zúčastnila se Barbara Potysz a Karel Cieslar.
Karel Cieslar prezentoval zprávu připravenou Pavlem Martinkem věnovanou standardům a
honorářům. Dle K. Cieslara sklidila prezentace úspěch a byla spolu s podklady od předsedy
polské Komory Wojciecha Gesiaka předána jako podklad do polského parlamentu.
Konference se zúčastnili mimo jiné architekti z Ukrajiny a předseda ruských architektů Sergej
Melnichenko. Mimo jiné také předseda SKA Imrich Pleidel a Olga Miháliková.
Celou zprávu KC předá co nejdříve.
14. 3. 2014 Slovenská komora architektů – setkání na Komoře SKA v Bratislavě. Na návrh
J. Smutného se konala krátká schůzka ČKA a SKA, které se zúčastnila zástupkyně ředitele Olga
Miháliková a Viera Hanuláková. Účelem byla vzájemná spolupráce obou Komor v rámci ACE –
zastupování na jednáních, sdílení informací. Dále plánovaná schůzka V3 a sice zemí SK, CZ a
PL, v budoucnosti doplněná HU. Spolupráce v rámci ACE (zahraniční), v rámci jednotl. Komor,
vzájemné předávání informací,spolupráce pracovních skupin, řešení stejných problémů.
Bylo domluveno jednání tří zemí, termín bude upřesněn.
K jednání ohledně sdílení informací ACE a vzájemného zastupování na bruselských schůzkách
vedl pracovní skupinu především záměr snížit výdaje spojené s cestováním do zahraničí a
zvýšení množství informací za nižší finanční prostředky.
Plánované cesty
28. března – ENACA (European Network of Architects´Competent Authorities)
24. – 25. dubna – valná hromada ACE (GA1 2014)
Finance PS
Na rok 2014 má PSz rozpočtu 270 tisíc korun. Náklady PS do poloviny března 2014 jsou cca 50
tisíc korun.
Úkolem pro členy PSz je doplnění zprávy o činnosti za minulý rok 2013, která bude součástí
podkladových materiálů na valnou hromadu ČKA.
Termín: pátek 21. 3. 2014 do 12h.
Jednání ukončeno ve 12:00h.
Zapsala Katka Folprechtová
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