Změna názvu krajinářské sekce a změna struktury
jejího členství
Pro snazší čitelnost v mezinárodním prostředí se mění název sekce SKA IFLA CZ na SZKT
CZALA (Czech Association for Landscape Architecture a v českém prostředí Sekce SZKT Česká asociace pro krajinářskou architekturu). Důvodem změny je fakt, že dosud používaný
název SKA IFLA CZ je v rozporu se stanovami IFLA EUROPE, kde použití zkratky IFLA jinými
organizacemi než samotnou IFLA není povoleno a stručnější název CALA je již používán
chorvatskou asociací. Nové stanovy zaručují sekci zplnomocnění jejího předsedy pro
zastupování sekce a potažmo SZKT ve věcech týkajících se profese krajinářského architekta,
aby sekce mohla čestně naplňovat pravidla IFLA Europe (nestranně hájit zájmy KA).
Nová struktura členství je reakcí na oficiální pravidla členství IFLA Europe, které byly českou
stranou aktuálně revidovány. Evropská IFLA se dále prostřednictvím své pracovní skupiny
snaží již několik let vymezit mezinárodní standardy profese krajinářského architekta.
Vychází z unijního práva, v němž je zakotveno, že shodne-li se aspoň 10 zemí libovolné
mezinárodní organizace na standardech určité profese, jsou pak tyto standardy pro ostatní
členské země této organizace závazné. (Více jste se mohli dočíst v minulém čísle SZKT
aktuálně!.) V návaznosti na tyto skutečnosti česká strana vytvořila novou strukturu
členství, která nyní lépe navazuje na mezinárodní standardy.
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Podrobnosti ke struktuře v tabulce
1)

Řádný člen s autorizací (vzdělání uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA A3 )

2)

Řádný člen bez autorizace - splňuje podmínky pro vzdělání dle IFLA (ukončené vzdělání
uznané či příbuzné pro autorizaci v ČKA + 3 roky praxe po magisterském, 5 let praxe po
bakalářském vzdělání)
3), 4)

Mimořádný - mateřská/rodičovská dovolená, důchodci, doktorand

5)

Student oboru krajinářská architektura do 26 let

6)

Člen čekatel - absolvent studia krajinářské architektury (ukončené vzdělání uznané či
příbuzné pro autorizaci v ČKA zatím bez praxe po ukončení studia takto: 3 roky praxe
po magisterském, 5 let praxe po bakalářském vzdělání)
Rada sekce

Rada sekce musí být složená ze členů autorizovaných A3. Radu je možné doplnit o členy
neautorizované A3 avšak v poměru ne menším než 2:1 ve prospěch autorizovaných A3.
Členem sekce se z rozhodnutí shromáždění členů sekce může stát osoba, který nesplňuje
podmínky pro členství, ale je pro obor krajinářská architektura mimořádně významný.
(Na návrh rady sekce a po odsouhlasení shromáždění členů.)
Zájemci o členství budou nově dokládat (dle druhu členství)
1)

Autorizační osvědčení

2)

Doklad o dosaženém vzdělání (kopie vysokoškolského diplomu apod.)

2)

Doklad o dosažené praxi (čestné prohlášení, že praxi splnil tedy seznam referenčních
zakázek, které musí obsahovat období od kdy do kdy rámcově probíhaly práce. V případě
zaměstnání kontakt na zaměstnavatele, v případě projekční práce pod dohledem
architekta kontakt na něj (jméno, dále telefon nebo e-mail nejlépe i s adresou.) Prováděl-li
zájemce o členství nezávislou projekční činnost v souladu se stavebním zákonem
samostatně, doloží ukázky projektů s jejich identifikací.
Dokument musí být podepsán zájemcem o členství.
3), 4), 5)

Doklad o nároku na mimořádné členství (potvrzení o přiznání důchodu, mateřské
nebo rodičovské dovolené nebo potvrzení o studiu)
5)

Doklad o nároku na studentské členství (potvrzení o studiu)

* Poplatek do IFLA je odváděn za všechny typy členství dle pravidel IFLA (v současnosti cca
300 Kč dle kurzu).

