Zápis
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

PS Zahraniční aktivity

025

5/2014

Místo

ČKA

Termín

16. května 2014

Od – do

9:30 do 12:00h

Předsedající

Jaroslav Šafer

Sekretář

Katka Folprechtová

Hosté
Členové PS zahraničí

Josef Smutný

Následující termín jednání

bude včas oznámen

Program:


Cíle skupiny PS Zahraničí



Členové PS



Úkoly a rozpočet



Plánovaná jednání v zahraničí



Spolupráce se Slováky a Poláky



Výuka profesionální angličtiny

1/ Cíle skupiny PS Zahraničí
Dalibor Borák - Cíle skupiny v udržení informovanosti o tom, kam se věci pohybují pod vlivem
Němců, Francouzů a Britů - ti v podstatě určují směr. Také je vhodné vidět, kam se ubírá severské
pojímání svobody a Irský pragmatismus.
Praktická činnost úmyslně omezena na:
- vzdělávání a kvalifikaci
- udržitelnost a její vliv na proměnu profese (nové šance pro architekty, kteří přichází více a více o
tradiční práci)
- standardy a honoráře
- soutěže / public procurement
2/ Členové PS
Dalibor Borák, Katka Folprechtová, Josef Smutný, Jaroslav Šafer.
Jaroslav Šafer představenstvem odhlasován jako předseda skupiny.
Pavel Martinek je členem PS standardy a PS legislativa. Vzhledem k přínosné spolupráci P. Martinka
s ACE je skupinou požádán o členství v PS zahraniční aktivity.
3/ Úkoly a rozpočet
Pavel sleduje Standardy, pojištění a je v kontaktu s Poláky a Slováky.
Josef sleduje export architektury, kontakt se Slováky a Poláky.
Dalibor zajišťuje komunikaci ohledně udržitelnosti, komunikace s ACE.
Jaroslav sleduje materiály zahr. institucí, spolupráce s ACE, organizace skupiny.
Katka průběžně komunikuje se zahraničními institucemi ACE, ENACA a dalšími. Předává informace
skupině.
Kontrola výdajů PS každý měsíc + plán cest.
Tiskové zprávy z ACE budou zveřejněny na webu Komory (aj verze a pokud možno i v češtině).
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4/ Plánovaná jednání v zahraničí
Červen (3. - 4. 6. 2014) - ACE WG SoS + WG RQI, Dublin – J. Šafer
Dohodnuto se Slováky předání informací z jednání v Irsku.
Předběžný plán zahraničních cest do konce roku:
červen – ACE WG ADC (PP)
září – ACE General Coordination meeting + Financial Committee meeting
září – ENACA
listopad – valná hromada ACE
Dále se počítá s účastí na jednáních pracovních skupin ACE (Soutěže, Standardy), které budou
konat na podzim, termíny nejsou zatím známy.
Proběhli jednání s naší účastí:
Leden – ACE WG SoS, Francie
Únor – ACE WG SoS, Belgie
Březen – Ustroň, Polsko
Březen – ACE General Coordination meeting, Brusel
Březen – ENACA, Maďarsko
Duben – ACE valná hromada, Itálie
5/ Spolupráce se Slováky a Poláky
Dohodnuta spolupráce se Slovenskou komorou architektů ve vzájemné zastupitelnosti na jednáních
ACE. Především v otázkách standardů a veřejných zakázek.
6/ Výuka profesionální angličtiny
Na představenstvo bude předložen návrh služby pro členy ČKA. Jedná se o výuku odborné
angličtiny v prostorách Komory.

Jednání ukončeno ve 12:00h.
Zapsal: Jaroslav Šafer a Katka Folprechtová
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