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(UK/ARB), Richard Brindley (UK/RIBA), Bulent Batuman (TR/CAT), Pawel Kobylanski (PL/SARP),
Borys Czarakcziew (PL/IARP)
ČKA: Jaroslav Šafer, Pavel Martinek

Na konci listopadu 2014 proběhla v Bruselu valná hromada Evropské rady architektů (ACE).
ACE pořádá během roku valné hromady dvě. První probíhá v jarních měsících a má charakter
schvalování agendy na následující rok. Druhá valná hromada má pak charakter spíše bilanční. Letos
byla mimo prezentaci pracovních skupin důležitou agendou diskuse ohledně Transatlantického
obchodního a investičního partnerství (TTIP) a tzv. Peer review týkající se regulace profesí. Prostor
dostal i přehled výsledků ankety, tzv. Sector Study.
Nový předseda ACE Luciano Lazzari (IT) zahájil jednání výčtem změn, ke kterým v organizaci za první
rok jeho působení došlo. Především se zaměřil na zefektivnění práce pracovních skupin, jejichž počet
se vzájemným tematickým propojením výrazně zmenšil. Dále referoval o lepší spolupráci s
Mezinárodní unií architektů (UIA) a o vzájemném uznání profese s USA, Kanadou a Koreou (MRA).
Pro další směřování ACE navrhl vytvoření skupiny pro strategii, jež by se zaměřila na export architektů
EU a ve vztahu k profesi naznačil jako prioritu tzv. re-regulaci na úkor tzv. deregulace.
Spolupráce mezi Evropou a Spojenými státy
Projednání TTIP narazilo na negativní reakce zejména v otázce urovnání dřívějších obchodních sporů.
EU požaduje zlepšení transatlantického uznávání profesních kvalifikací. Evropská komise jednoznačně
vyzvala USA, zda existuje společný zájem o rozvíjení profesního uznání (MRA). Existuje návrh, aby
rámci TTIP byla právě profese architekta kandidátem na „testovací“ případ MRA (Mutual Recognition
Agreement). Je skutečností, že žádná profese nedošla v jednání o MRA tak daleko jako architekti.
Nedílnou součástí uznání musí být také zajištění přístupu na trh – víza a další povolení. Počátkem
února má proběhnout další jednání mezi Národním registračním úřadem architektů v USA (NCARB) a
ACE ohledně vyjasnění pozic.
TTIP – Translantlatic Trade Investment Partnership
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Sector study
Průzkum situace na trhu projekčních prací se provádí jednou za dva roky. Za rok 2014 byl více
reprezentativní než v roce 2012, a to díky většímu množství dat, získaných od 18 000 respondentů.
Předmětem průzkumu jsou data o vývoji stavebního trhu v jednotlivých zemích, tendence v
zaměstnanosti architektů, typu výkonů praxe a demografických dat. Materiál je přístupný také na
webu ČKA v sekci Zahraniční spolupráce/ACE.
Prezentace tematických okruhů a pracovních skupin
V současnosti má ACE tři tematické okruhy. Pod tyto tematické okruhy spadají dílčí pracovní skupiny,
jejichž počet se optimalizoval na pěti.
Skupina pro standardy a pojištění se v uplynulém roce věnovala především zadání posouzení
možností harmonizace pojistných systémů a opětovně spustila diskusi ohledně honorářů ve vztahu ke
kvalitě poskytovaných služeb a ochrany spotřebitele. V návaznosti na toto téma zahájila také ČKA
vlastní iniciativu honorářů v součinnosti s MMR.
Předmětem první skupiny, zabývající se udržitelností a urbánními záležitostmi, je aktivní participace
pohledu architektů na politiku udržitelnosti v EU. Zde je dlouhodobě sledována slabá role architektů
v prosazování jejich holistického přístupu k udržitelnosti, a to na úkor dílčích technických řešení.
Zejména otázky rekonstrukcí jsou vnímány jako vážný problém. Pro následující období je skupina
vyzvána ke spolupráci s asociacemi REHVA (Asociace vnitřního prostředí budov) a CECODHAS
(Asociace družstevní a sociální výstavby) na rozvíjení programu pro CPD (celoživotní profesní
vzdělávání).
Praktická příprava pro budoucího architekta – Traineeship (PPE)
Diskusní panel se věnoval důležitosti praktické přípravy, byla zdůrazněna nezávislost na akademické
části vzdělání a potřebě srovnání se světovými trendy praxe, což je problém, který nás nyní značně
znevýhodňuje v rámci dohod TTIP a CETA (Komplexní hospodářská a obchodní dohoda). Evidentní je
zejména potřeba skutečně kvalifikovaného dozoru (školitele) praktikanta. Školitel vykonávající dohled
nad praxí by měl mít k tomu specifickou průpravu a praktikant by měl být chápán jako jeho vizitka.
Například v USA, kde je praxe rozdělena do 17 programů, je běžné, že studia soutěží o nejlepšího
školitele podle úspěšných licencovaných architektů. NCARB každoročně publikuje seznam odborných
spolupracujících institucí (tzv. EPC – Emerging Professional Companions). V rámci diskusního panelu
rovněž vystoupili zástupci sdružení lékařů a lékárníků, kteří popsali princip své praxe.
Pavel Martinek, Jaroslav Šafer
PS Zahraniční aktivity
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