ZPRÁVA SEKRETÁŘE ČKA KE DNI 10. 1. 2017 - PRACOVNÍ SKUPINY
Standardy a honoráře
-

Finalizace Manuálu pro zadávání práce architekta
Příprava vydání Standardů – edice Standardy
Aktualizace Kalkulačky
Příprava seminářů k manuálu v krajích koordinace na rok 2017 – jednání s kraji
Definování činnosti pro rok 2017

Památková péče
-

Spolupráce s NPÚ a MK – téma zápisů nemovitých památek 2.pol.20.stol.
v návaznosti na aktuální kauzu související se zrušením památkové ochrany u
několika staveb v návaznosti na správní pochybení
Příprava obsahu konference s tématem Památková péče v návaznosti na
přihlášené stavby v České ceně za architekturu – návaznost na putovní výstavu
1. ročníku ČCA
Definování činnosti pro rok 2017

Legislativa
-

Aktivní spolupráce s MMR a dalšími resorty v návaznosti na aktuální otázky
týkající se legislativy
Stavební zákon – novela – aktuálně v Poslanecké sněmovně - účast sekretáře
ČKA na projednávání ve výborech – sledování pozměňovacích návrhů
úplně nový Stavební zákon – práce na tezích a definování hlavních zásad a bodů
důležitých pro ČKA – příprava hlavních bodů za ČKA
Zákon EIA – sledování dokumentu a aktivní účast na jednáních v návaznosti na
EIA
Zákon 360 – schváleno Senátem – v platnosti od1.1.2017
Senát požádal MMR, aby aktivně hledalo a našlo způsob legislativní úpravy
v rámci technické novely zákona 360 pro legislativní definování Honorářů v tomto
zákoně
Probíhají jednání s úřadem vlády v návaznosti na problematiku bezbariérových
staveb a akce v systému celoživotního vzdělávání ČKA – účast na koordinačním
schůzce MMR – řešení problematiky bezbariérových staveb a autorizovaných osob
Realizace série seminářů a dalších akcí týkajících se legislativy – spolupráce
s ostatními institucemi a organizacemi
Definování činnosti pro rok 2017
Sledování plánu legislativních prací vlády ČR na rok 2017

Urbanismus
-

Proběhla úspěšná konference na téma Městský architekt dne 13.12 v Národním
technickém muzeu – vysoká účast, velký ohlas médií i obcí a měst – účast ČT
Spolupráce s MMR v návaznosti na vypsané dotační programy týkající ÚP
Konzultace a poradenství obcím a městům na téma Městský architekt
Průběžná aktualizace seznamu MA v ČR
Spolupráce na Standardech týkajících se územních plánů a regulačních plánů –
finalizace pro edici Standardy
Definování činnosti pro rok 2017

Krajinářská architektura
-

Příprava pracovní schůzka pracovní skupiny – aktuální podoba práce na
Standardech v návaznosti na Kalkulačku a vydání nové podoby Standardů a
Honorářů – návaznost na práci pracovní skupiny PS Standardy a Honoráře
Aktivní osvěta v návaznosti na práci a kompetence autorizovaných osob pro obor
krajinářská architektura v návaznosti na vypisování dotačních výzev a programů
souvisejících s oborem – finalizace příprav semináře Nebojte se autorizace

Zahraniční aktivity
-

Příprava jednání komor v Brně v únoru 2017
Školení ACE v rámci PROF/TRA - aktuálně příprava navazujících školení
vyplývajících z grantu
Sledování dokumentů a práce v ACE
Definování činnosti pro rok 2017

Soutěže
-

Aktivní spolupráce na finalizaci Manuálu pro obce s pracovní skupinou Standardy
a honoráře a příprava části semináře v návaznosti na soutěže a ZVZ pro kraje,
města a obce
Spolupráce s MMR na materiálech týkajících se Soutěží
konzultace aktuálních možných soutěží členy PS Soutěže a sledování
neregulérních soutěží
proběhlo školení porotců a školení vyhlašovatelů soutěží v Praze
příprava OTTA na téma soutěže a navazující témata
Definování činnosti pro rok 2017

Vzdělávání
-

Příprava témat a obsahu celodenní akce na téma architektura ve vzdělávání –
spolupráce se subjekty zabývající se touto tématikou – spolupráce MŠMT a
spolupracující nadace – rok 2017 – návaznost na další spolupráci
Spolupráce a koordinace s MŠMT, MMR a MPO v návaznosti na aktuální
problematiku související s uznáváním profese v návaznosti na dokumenty EU
Spolupráce pracovní skupiny v návaznosti na Českou cenu za architekturu se
středními školami v regionech – osvětové a vzdělávací akce v návaznosti na
výsledky 1.ročníku ČCA v konkrétních regionech – aktivní spolupráce s MŠMT
Aktuálně příprava dlouhodobé aktivní spolupráce s jednotlivými vysokými školami
– možnosti propojení s celoživotním vzděláváním a akcemi ČKA a možnosti
propojení s ostatními stupni vzdělávání
Příprava vzdělávacích akcí v návaznosti na semináře ČKA – regiony
Definování činnosti pro rok 2017

Zprávu sestavila ing. arch. Marie Špačková, sekretář Komory

