Zpráva sekretáře o činnosti pracovních skupin ČKA v roce 2018
Standardy a honoráře
 příprava a publikace nových standardů (v koordinaci s ČKAIT) – nově na webu ČKA, připraveno
pro tisk (leden/únor 2018)
 finalizace příprava a publikace metodiky zadávání veřejných zakázek na projektové práce
 pokračování spolupráce s MMR ČR – metodika zadávání veřejných zakázek
 příprava seminářů (pro členy ČKA / komerční) – standardy, veřejné zakázky
 snaha o definici Honorářů v legislativních dokumentech
Památková péče
 sledování aktuální legislativy týkající se památkové péče
 definování aktuálních problémů památkové péče a možností jejich řešení
 dokončení a finalizace tezí památkového zákona
Legislativa
 Sledování Plánu legislativních prací Vlády ČR
 Aktivní účast v aktuálních připomínkových řízeních v legislativním procesu
 Na základě definování tezí ČKA pro nový Stavební zákon – rekodifikace stavební legislativy
 spolupráce na publikacích ČKA (Standardy, ZVZ)
 pokračování spolupráce s resorty, PS, Senátem a dalšími účastníky legislativního procesu
 příprava seminářů (pro členy ČKA / nekomerční i komerční) – legislativa
Urbanismus
 spolupráce na publikacích a Standardech ČKA
 téma Městský architekt – poradenství, konzultace, seznam MA
 definování aktuálních problémů ÚP a možností jejich řešení
 pokračování spolupráce s MMR a dalšími subjekty – problematika územního plánování
 příprava seminářů řada Fórum 2018 – Městský architekt, územní plánování a další související
témata
Krajinářská architektura
 spolupráce na publikacích a Standardech ČKA
 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 –
aktivní spolupráce se zainteresovanými stranami
 definování aktuálních problémů KA a možností jejich řešení
 pokračování spolupráce s MŽP, NPÚ a dalšími institucemi
 příprava seminářů řada Fórum – KA – celoroční koncept 2018
Zahraniční aktivity
 aktivní účast v ACE – zástupce ČKA v představenstvu ACE
 aktivní sledování legislativy dalších evropských států a sledování evropské legislativy
 pokračování v aktivní spolupráci s ostatními komorami střední Evropy – příprava společného
jednání v únoru 2018 v Brně
 pokračování spolupráce s komorami v Evropě
 předání informací a zkušeností z ACE dalším pracovním skupinám pro jejich práci
Soutěže
 publikace ČKA – aktivní spolupráce
 poradenská a konzultační činnost v oblasti soutěží a ZVZ
 pokračování spolupráce s MMR ČR – metodiky soutěže, ZVZ
 příprava seminářů pro rok 2018 (pro členy ČKA / komerční) – soutěže, veřejné zakázky, školení
vyhlašovatelů – aktuálně připraveno na 31. 1. 2018 v Praze
Vzdělávání
 sledování aktuální legislativy týkající se vzdělávání (ČR, EU)









definování aktuálních problémů vzdělávání a uznávání profese architekta a možností jejich
řešení
celoživotní profesní vzdělávání - aktualizace
Intenzivní komunikace s MMR při zajištění kvalitního začlenění stavební kultury do vzdělávání
zaměstnanců státní správy.
pokračování aktivní spolupráce s MŠMT a vysokými školami a dalšími institucemi v souvislosti
se vzděláváním
spolupráce na přehlídce Diplomních prací
sledování legislativních dokumentů týkajících se vzdělávání a jejich připomínkování

Pro představenstvo 6. 2. 2018 připravila ing. arch. Marie Špačková, sekretář ČKA

