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Kandiduji do představenstva ČKA
Protože jsem jejím členem a protože mne Komora jako mladého vybavila razítkem, konceptem smluv,
silným honorářovým řádem a pocitem zázemí. V krátkodobém i dlouhodobém výhledu očekávám víc zcela
sobecky pro sebe a zcela nesobecky pro ostatní :
Maximální využití stávajících kvalitních možností, úspěchů a základny
Podrobný rozbor příjmů a výdajů ČKA, harmonizace ekonomického rozmýšlení

( analýza)

Přesné, Čitelné a Jednoduché informování členů ČKA i ostatní architektonické obce o konání a výsledcích
Vymezení absolutních a fungujících principů a možností ČKA a provedení nadstavby pro současnou situaci
( zadání )
Omezení nefungující snah a investování získané energii do konkrétních a aktuálních potřeb a vlastní síly
Potlačení nesmyslných diskusí a hašteření v rámci Komory
Odstranění důvodů kupčení s razítkami ČKA i ČKAIT
(odstranění vad a nedodělků )
Popsání a medializování cílů ČKA
Získání respektu veřejnosti k autorizačnímu razítku architekta
Intenzivní prezentování veřejnosti architektonické myšlení jako tvořivou činnost
Zabývání se vývojem vzdělávání v oboru architektura

( studie )

Plnohodnotnou a mnohem silnější a systematičtější právní podporu (nejen) všem členům Komory
Podporu před klientem, v rozsahu a kvalitě smluv a úřadem, především v mezích stavebního zákona
Podporu práva na účast ve smysluplných architektonických soutěžích a výběrových řízeních
Podporu při prosazování a realizaci práva autorského, a navyšováním jeho hodnoty
Podporu při prosazování práva na práci a její ocenění, a to i ve vlastním stádu
( realizace )
Propagaci Hodnot a smysluplného Honoráře architekta
Medializaci definice a hodnoty titulu architekt
Revitalizace potřeb společnosti vůči architektovi, zpracování a nakládání se skutečností 2011
( uvedení do provozu )
Veni-vidi-vici měním na : aktivně zjistit jsme-li schopni posunu

