Zápis
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

PS Zahraniční aktivity

025

7/2014

Místo

ČKA

Termín

6. října 2014

Od – do

9:00 do 11:00h

Předsedající

Jaroslav Šafer (JŠ)

Sekretář

Katka Folprechtová (KF)

Hosté

-

Členové PS zahraničí

Pavel Martinek (PM), Josef Smutný (JS), Dalibor Borák (DB)

Následující termín jednání

bude včas oznámen

Program schůzky:
1. Proběhlé cesty – září 2014
2. Zahraniční cesty – plán do konce roku 2014
3. Finanční komise ACE
4. General Coordination meeting ACE
5. JWP ACE a EAAE
6. GA2 ACE - valná hromada
7. Slovensko – spolupráce
8. Transparency - deregulace
9. Export architektury
10. Web ACE
11. Rozpočet PS
12. Angličtina
13. Úkoly a termíny

Schůzka skupiny byla zahájena informacemi z jednání Evropské komise, kterého se zúčastnil
Dalibor Borák.
Dne 30/9 proběhlo jednání ohledně deregulace (Transparency exercise) v Bruselu; den předem
ACE svolalo schůzku v této věci jako přípravu na jednání před Komisí.
Na jednání ACE si zástupci jednotlivých států připravili prezentaci regulace profese ve svém státě,
kterou uvedou před Komisí. Navzájem si ujasnili formu regulace, která se liší od ostatních u
Skandinávských zemí. Tam existuje regulace rovněž, která byla popsána jako ex post. Oproti
ostatním státům (jako v ČR), kde je regulace při vstupu do profese – ex ante. Tento rozdíl
v regulaci popsal ve své prezentaci Rafael Pellicer, právník španělské Komory (CSCAE). Dále se
ujasňovaly termíny „reserved activities“, „self-regulated body / co-regulated body“, atd.
Součástí schůzky bylo připomínkování souhrnného materiálu COM k profesi „architekt“, který byl
základním materiálem na jednání 30/9.
Vlastnímu jednání 30/9 v profesi „architekt“ byly na Komisi přítomny ve skupině s ČR dále země
BL/DE/ES/PL/Chorvatsko/Finsko/Norsko. Za Komisi byly přítomny dvě velmi dobře informované
úřednice; z Bulharska a Polska.
Mgr. Věra Jourová má na starosti v týmu nově zvoleného předsedy COM Jean-Claude Junckera
spravedlnost, spotřebitelskou politiku a otázky rovnosti žen a mužů - Commissioner designate for
Justice, Consumers and Gender Equality.
Součástí přidělené agendy komisařky Jourové je tedy Consumer protection, pod níž spadají
honoráře a výběrová řízení.
Jaroslav Šafer zajistil oživení spolupráce s ČKAIT a to v souvislosti s nyní důležitým tématem obou
Komor - honoráři.
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Pavel Martinek se ve věci honorářů setkal s europoslancem JUDr. Stanislavem Polčákem, který
rovněž vyjádřil svou podporu a zájem.
Je tedy nanejvýš důležité rozjet v tento čas prosazení honorářů skrze europoslance a komisaře EU,
kde má ČR zastoupení. Spolupráce s ČKAIT a ACE.

1/ Proběhlé cesty – září 2014
03. 9. ESA tel. konference
12. 9. ENACA
24. 9. WG ESA; WG SoS & LI
25. 9. WG PQD; GeCo, FiCo
29. 9. příprava ACE na Transparency u COM (deregulace)
30. 9. Transparency exercise, COM
ČKA se zúčastnila dvou jednání a to PS Standardů ACE (Pavel Martinek) a jednání COM
Transparency (Dalibor Borák).

2/ Zahraniční cesty – plán do konce roku 2014
18. 10. WG ADC & PP (Vídeň)
08. 11. EFAP GA (Milán)
07. 11. WG UI (7. - 8. Fórum, vše v Miláně)
28. -29. 11. ACE GA2 (Brusel)
Pracovní skupina uvažuje s účastí ČKA na jednání PS Soutěží ACE ve Vídni a na valné hromadě ACE
v Bruselu na konci listopadu.
Vídeňského jednání ohledně soutěží se zúčastní Michal Fišer ze skupiny ČKA Soutěže.
Rozhodne se po jednání představenstva ČKA ve středu 8. 10. 2014.

3/ Finanční komise ACE
Členové PSz byli informováni o jednání finanční komise ACE, které proběhlo v září 2014 a jehož
náplní byl rozpočet ACE na rok 2015. Této schůzky se ČKA nezúčastnila. Na žádost ACE byl zaslán
„formal approval“ s posledním zápisem FiCo a rozpočtem ACE na rok 2015 paní Caroline André,
sekretářem komise (6/10/2014).
Ve zkratce:
- Řecko, Kypr a Turecko ještě nezaplatili příspěvky za rok 2014. Španělsko platí na základě
splátkového kalendáře každý měsíc.
- dlouholetá asistentka ACE, paní Dominique Depasse jde do důchodu. Odchází cca koncem
října a na její místo nastupuje pan Gerardo Ambrosecchia.
- příspěvky ČKA v roce 2014 měla ve výši – 9490€, na rok 2015 je předepsáno – 9357€.
- členům Executive Board se proplácí letadlo a příspěvek ve výši 150€ za cestu (economy
flight).
- Caroline André (sekretář FiCo) vysvětlila způsob výpočtu příspěvku – the ACE key.
- rozpočet ACE na rok 2015 byl přijat jednomyslně
- Polsko se chce vrátit mezi členy ACE. Ovšem vypadá to, že nebude schopno zaplatit
příspěvky 2015 a vstup do ACE posune na rok 2016. Tady je potřeba, aby členové FiCo
vzali na vědomí, že v tomto případě se PL příspěvky (2013) pokryjí z rezervy ACE (stejný
případ jako loni). Polsko ještě nezaplatilo celý příspěvek 2013. PL rezignovalo na post člena
ACE s účinnosti od 1. ledna 2014.
- web ACE – firma Trynisis, která web vytvářela za 28.106€, zbankrotovala. Web ještě není
zcela hotov. Firme zbývá doplatit 8 tisíc €; řeší se s právníkem, jak nejlépe dále
postupovat.
- ACE se rozhodlo vydat Risk management report (řízení rizik). Jde o nástroj, který se bude
vyvíjet v návaznosti na rozhodnutí přijatá v ACE. Budou popsána rizika takového
rozhodnutí a způsob řešení (PŘED spuštěním uvažovaného projektu / rozhodnutí). Má ČKA
takový nástroj? Členové ACE jsou vyzváni tento nástroj ACE poskytnout, pokud ho vlastní.
- ve věci, kde najít prostředky pro retirement Dominiky se uvažovalo, zda nezaložit
podskupinu FiCo, která by řešila tyto náhlé a nákladné případy. Návrh se neschválil –
představenstvo ACE je odpovědné za management ACE a za administraci. Představenstvo
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-

ACE je ten orgán, který má plnou odpovědnost za finance ACE. Není nutno zakládat
novou skupinu. V případě řešení nového projektu je nutno toto konzultovat s FiCo,
závěrečné slovo má valná hromada ACE.
DPH – v červenci proběhla na ACE inspekce k DPH
další jednání FiCo proběhne cca 5. března 2015

4/ General Coordination meeting ACE
Jednání GeCo proběhlo na ACE v září 2014, ČKA se z jednání omluvila.
Materiál GeCo byl přeposlán dne 18. 9. všem členům PSz.
Obsahuje informace o nových projektech ACE včetně Erasmus+, který byl zahájen v září 2014
v Chanii v souvislosti s valnou hromadou EAAE (European Association for Architectural Education).
Členy EAAE jsou profesoři evropských fakult architektury, za ČR přítomen Ladislav Lábus a Zdeněk
Zavřel. Propojení ACE a EAAE bylo v minulosti provedeno pomocí ACE Joint Working Group (JWP)
v rámci projektu ENHSA, který letos skončil. ACE chce obnovení činnosti JWP, neboť propojení
s EAAE považuje za důležité.
NA GeCo byli účastníci informování krom činnosti ACE pracovních skupin o jednáních, týkajících se
vzájemného uznávání kvalifikací (MRA – Mutual Recognition Agreement), které je rozjednané
s kanadskou CALA a v rámci uvažované smlouvy o obchodu s TTIP (Transatlantic Trade &
Investment Partnership - autor je EU) také s USA (NCARB, AIA).
ACE se zúčastnilo v srpnu kongresu UIA (Durban, JAR).
Novým prezidentem UIA je Esa Mohamed z Malajsie, který nastoupil po Albertu Dublerovi z Francie
a to na období 2014 – 2017.
Další světový kongres architektury UIA bude v roce 2017 v korejském Soulu a následně tři roky na
to (2020) v brazilském Riu.
Další jednání GeCo a FiCo pravděpodobně v březnu 2015 v Bruselu.
5/ JWP ACE a EAAE
Viz bod 4.
6/ GA2 ACE - valná hromada
Druhá valná hromada roku 2014 se bude konat v Bruselu ve dnech 28. - 29. listopadu 2014.
V rámci valné hromady se plánuje na 28. 11. Special Session:
 Part 1 – Transparency exercise (deregulace) – John Graby
 Part 2 – Traineeship / professional practice experience (Profesní praxe) Wolfgang Haack
Na session budou pozváni zástupci COM a zástupci jiných profesí.
Např. na Part 1 bude přítomen Martin Frohn a to ve věci Transparency – deregulace. Mezi
pozvanými budou také inženýři.
Na Part 2 je pozván právník COM, Andras Zsygmond a to ve věci PQD.
Ohledně odborné praxe budou součástí session zástupci jiných profesí, jako jsou lékaři a
farmaceuti.
JS, jako bývalý předseda PSz a místopředseda ČKA, na základě osobních zkušeností a s ohledem
na koncepční organizaci a možnostem komunikace a zázemí na valné hromadě ACE, navrhuje a
doporučuje, aby ČKA reprezentovali 2 OSOBY.
PSz s návrhem souhlasí.
7/ Slovensko – spolupráce
S Michaelou Marošovou z kanceláře SKA (a Olgou Mihálikovou) PSz vyměnila plánovaný seznam
cest, kterých se zúčastní.
Zastupci SKA se zucastni:
25. – 26. 9. Koordinačný výbor pracovných skupín GeCo ACE (M. Drahovský)
29. – 30. 9. Zasadnutie ACE k Transparency exercise – zmena právnej úpravy regulovaných
povolaní. Zasadnutie EK k Transparency exercise – vysvetlenie a obhajoba regulácie povolania
architekt v SR (O. Miháliková)
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9. – 11. 10. Výkonný výbor EB ACE + 10. výročie Chorvátskej komory architektov (M. Drahovský)
6. – 8. 11. Rokovanie pracovných skupín ACE v oblasti zodpovednej architektúry (M. Drahovský)
27. – 29. 11. Výkonný výbor + Valné zhromaždenie ACE (M. Drahovský)
Spolupráce se Slovenskem probíhala v září, kdy se pan Šafer sešel v Bratislavě s předsedou SKA,
Imrichem Pleidelem na téma honoráře.
PS zahajuje organizaci schůzky V3 (ČR, SK, PL), která by měla proběhnout nejlépe ještě letos.
Schůzka by měla být neformálně svolána např. do Ostravy. Na programu další spolupráce v rámci
ACE a export architektury. Za organizaci Pavel Martinek a Josef Smutný.
8/ Transparency – deregulace
Jednání, které se konalo 30/9 na půdě Evropské komise popsáno v úvodu zápisu.
9/ Export architektury
Josef Smutný dodal materiál ohledně ministerstev a vysílání jejich obchodních zástupců do
zahraničí (Euro, 22. září 2014).
Informoval o schůzce v září s Českými centry (Mzahr). Plánuje jednání s Czech Trade (MPO), který
podporuje design.
Toto téma bude součástí programu schůzky V3.
10/ Web ACE
PSz vzala na vědomí.
11/ Rozpočet PS
KF informovala PSz o stavu financí skupiny.
K 31. 7. 2014 má skupina vyčerpáno cca 130 tisíc Kč.
Dne 7. října proběhne na ČKA zasedání představenstva, které má jako hlavní téma rozpočet
Komory. JŠ bude skupinu informovat o tomto jednání, jehož výsledkem pravděpodobně bude
ponížení rozpočtu skupiny.
12/ Angličtina
Informace o Aj vzali členové PS na vědomí – začíná se ve středu 8. 10. a to v bloku Přednáškový
cyklus technické angličtiny.
13/ Úkoly a termíny

Termín

Úkol

Odpovídá

20. 10.

Dokončit jednání s Czech Trade na téma Export, navázání
spolupráce. Dodat zprávu a návrh na postup.

JS

12. 11.

Připravit pro Česká centra a ostatní organizace dokument Export
české architektury (projektových prací).

JS

5. 12.

V3 – organizace schůzky

PM, JS

1. 11.

Spojit se PS granty a zjistit možnosti získání grantů pro Export
(konkurenceschopnost).

JS

9. 10.

Zajištění zahr. cesty na ACE WG ADC – M. Fišer

KF a JŠ

listopad

Zajištění zahr. cesty na ACE GA2 - ??

KF a JŠ

15. 10.

Zápis z posledního jednání ACE WG SoS (24. září 2014)

PM

15. 10.

Doplnění zápisu MŠMT z jednání na E. Komisi

DB
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říjen

Komisařka Jourová a honoráře ČKA (doplnit)

PM a JŠ

10. 10.

ACE FiCo – zaslat „formal approval“

KF

říjen

Zajištění zápisů / informací od SKA

KF

10. 10.

Stručná informace o jednání na představenstvu 7. 10. 2014

JŠ, PM

Jednání ukončeno v 11:00 h.
Dne 7. 10. 2014 zapsala Katka Folprechtová.
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