Zpráva ze zahraniční cesty
ENACA meeting – Evropská síť příslušných orgánů v architektuře
Kdy: 13. března 2015
Kde: Londýn, Velká Británie
Organizátor: ARB, Architects Registration Board, 8 Weymouth Street, W1W 5BU

Účastníci ze států: Belgie, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Maďarsko, Malta,
Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, UK.
Hosté: Ian Pritchard (generální sekretář ACE), Zuzana Rašková (národní koordinátorka uznávání
kvalifikací z MŠMT ČR).

Jednání zahájila šéfka ENACA Olga Miháliková (Slovenská komora architektů); představení
účastníků, tzv. “Tour de table”.
Po posledním jednání ENACA, které se konalo v září v dánské Kodani, proběhly v prosinci 2015
schůzky ohledně notifikací diplomů a systému IMI. Všechny žádosti o notifikaci diplomů školy
musí nyní posílat via IMI system. Tento nový modul byl nasazen Evropskou komisí (COM) na
podzim 2014.
Modul je ve stavu, kdy se vychytávají neduhy, kterých není málo, proto ENACA nabídla Komisi
pomoc při jejich řešení. ENACA získala “doc” soubory, které kopírují jednotlivé formuláře IMI. Školy
si tak mohou dopředu připravit potřebný materiál.
Margaret Hynds O´Flanagan (IRL) seznámila zúčastněné s výsledky dotazníku ohledně
modernizace směrnice o odborné kvalifikaci a jejím vlivu na profesi architekta. Studie se
zúčastnilo 24 států EU, plus Švýcarsko.
Protože modernizací směrnice došlo k několika výrazným změnám, záměrem dotazníku bylo zjistit
systémy jednotlivých států a připravit se tak společně na implementaci změn, neboť cílem ENACA a
ACE je zjednodušení přeshraniční mobility při zajištění odborného standardu a ochrany
spotřebitele.
Pracovní verze studie >>

Krom dotazníku Margaret zmínila situaci kolem Evropského profesního průkazu (EPC). Nyní se
testuje u několika profesí, mezi kterými architekt není. Přesto je nutno věc stále sledovat, neboť je
možné použití EPC například při v současnosti projednávaném vztahu EU – USA. Tedy využití EPC
mimo EU.
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V dalším bodě jednotlivé státy seznámili přítomné se stavem transpozice směrnice PQD do
národních legislativ.
Národní koordinátorka Zuzana Rašková (MŠMT) za ČR informovala o vytvoření implementační
pracovní skupiny při MŠMT, kterou jednak o postupu COM informují a zároveň zjištují stav u
jednotlivých profesí v rámci ČR.
Informace proběhla také o článku 59 směrnice PQD – Transparence (deregulace). Po proběhlém
screeningu a Proportionality test (Peer Review) mají všechny státy podat v měsíci dubnu 2015 své
národní akční plány (National Action Plan).
Po Peer Review, které proběhlo v září 2014 na COM v Bruselu k profesi architekt, COM vydala
shrnující dokument, který bohužel obsahoval chyby a nejasnosti. COM slibila dokument do
listopadu 2014 zaktualizovat. Nic však do doby jednání ENACA v Londýně vydáno nebylo.
Workshop – následovalo rozdělení přítomných do tří skupin. Skupiny se věnovaly automatickému
uznávání kvalifikace, obecnému systému a třetí skupina dočasnému/příležitostnému vykonávání
služeb.
Proběhly diskuze, kde si členové ENACA (jednotl. uznávací orgány) vyjasňovali a informovali o
zkušenostech s žádostmi o uznání kvalifikace ve všech třech případech.
Ohledně notifikací diplomů ENACA opět potvrdila nezbytnost existence Podskupiny expertů v
architektuře (Subgroup), kterou COM sice ponechala, ale už jen její možné svolání omezila na
velmi malou míru pravděpodobnosti. Vše chce COM řešit skrze “svůj” system IMI = elektronicky.
Jak upozorňuje Sven Felding (DK), vyplnění formuláře v IMI nemůže stačit. Každá škola má své
specifikace, které zanést do formuláře není možné. Považuje za důležitou prezentaci zástupců škol a
spolupráci s Podskupinou expertů v oboru architektury. V rámci jednotlivých států by se notifikace
měly řešit s Národními koordinátory, ne přímo s COM. ENACA a školy by připravily materiál k
notifikacím, s nímž by na úrovni COM komunikovali jen Národní koordinátoři.
Ian Pritchatd (sekretář ACE – Evropské rady architektů) informoval o dalším jednání s USA v rámci
dohody TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství), v rámci kterého se řeší také
uznávání kvalifikací u několika “vzorových” oborů, mimo jiné také u profese architekta.
Další jednání ENACA je naplánováno na 12. června ve Stutgartu.
Zapsala: Katka Folprechtová

-------------------------------------
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Evropská směrnice o uznávání kvalifikací č. 2013/55/EU (PQD13) vstoupila v platnost v lednu
2014, implementační doba jsou dva roky. V úředním věstníku EU byla směrnice uveřejněna dne 28.
12. 2013, lhůta běží od 17. 1. 2014 - doba dva roky, tedy do 17. 1. 2016. Nová směrnice upravuje
a mění směrnici č. 2005/36/EC (PQD05), která nahradila tzv. Architects Directive v roce 1985.
Účelem směrnice je upravit způsob, kterým členské státy uznávají kvalifikace a usnadnit a podpořit
profesní mobilitu. Součástí směrnice jsou sektorální profese, které využívají automatického uznávání.
K těmto profesím vedle zdravotnických povolání patří také profese architekt.

-----------------------------------

O ENACA - EVROPSKÁ SÍŤ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ V ARCHITEKTUŘE
Úlohy
Síť si vyměňuje informace o zákonech, postupech a normách při registraci architektů v rámci
EU/EHS+Švýcarska. Zaměřuje se na odbornost administrativní spolupráce a nesnaží se diktovat jak
mají jednotlivé příslušné orgány postupovat při výkoně svých zákonných povinností a zodpovědností
na národní úrovni.
Cíle
ENACA je dobrovolná iniciatova některých institucí zodpovědných za architekty, s cílem pomoci si
navzájem při implementaci Směrnice 2005/36/ES. Směrnice vyžaduje administrativní spolupráci
mezi členskými státy EU/EHS při registracích architektů a jiných odborníků, kteří žádají o uznání své
kvalifikace s cílem autorizovat se dle zákonů hostitelské země.

Struktura
Vzdělávání jako samotné spektrum činností architekta není v EU sjednoceno. Proto není cílem vytvořit
systém, který by unifikoval vzdělávací systémy napříč Evropou. Právě naopak. Akceptování národních
specifik, respektování zásady proporciality a subsidiarity vytváří prostor pro přirozenou a historicky
opodstatněnou rozmanitost architektonické tvorby v Evropě. Ani při vytváření nové evropské
legislativy nebylo úmyslem zákonodárců na této skutečnosti něco měnit. Na druhé straně, z této
různorodosti vyplynula potřeba příslušných orgánů v architektuře, aby si už od začátku transpozice
kvalifikační směrnice vytvořily, která by sloužila jako komunikační platforma pro výměnu zkušeností
a která by zjednodušovala administrativní spolupráci a připomínkování legislativy.
Z těchto důvodů vznikla v roce 2006 Evropská síť příslušných orgánů v architektuře – ENACA, kde je
ČKA členem. Mezi hlavní představitele ENACA patří Toal O´Muiré (RIAI – Královský institut architektů
Irska), Wolfgang Haack (Komora architektů a urbanistů Hessenska) a Olga Miháliková (Slovenská
komora architektů), která nyní ENACA předsedá.
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