Zápis z pracovní schůzky PS Honoráře 02/2015
Ze dne 20. 2. 2015 čas 9:00 -12:00 hod
Předseda: Ivan Plicka
Členové: Jaroslav Šafer, Pavel Rada, Aleš Marek
Sekretář PS: Marie Špačková

1. Zahájení pracovní schůzky PS Honoráře
2. Rekapitulace a hodnocení schůzky PS Honoráře s MMR ze dne 17. 2. 2015
3. Příprava a poskytnutí MMR slíbených materiálů:
dopis s vysvětlením a představou ČKA o třech rovinách, jak o ně požádal za MMR
náměstek Ing. Votruba, a těmito třemi rovinami jsou odůvodnění potřeby metodiky,
odůvodnění objednávky proč právě ČKA a ČKAIT a návrh řešení financí
článek a tabulku odpovědí na 10 otázek k tématu vypracované arch. Radou
v nezkrácené podobě
dokument zpracovaný na základě Politiky architektury a stavební kultury v ČR a
který obsahuje vytažené body a cíle, kde je garantem MMR a spolupracuje ČKA
materiál z Polského parlamentu ohledně jejich novely ZVZ v anglické verzi
s vyznačenými změnami
navíc bude poslán článek k polskému zákonu, který je v češtině
4. Informace arch. Plicky o vztahu mezi novým ZVZ a schválenou Politikou architektury a
stavební kultury ČR, kde je přímo vydefinováno propagování honorářového řádu a uvedení
do praxe
5. Informace arch. Rady na části fáze.
6. Diskuze ohledně fáze profesí – zda jedna z fází nebo součást ceny projektových prací bez
přesné hodinové definice této fáze.
7. Diskuze na téma jak z ceny stavby udělat rozdělení na hodiny a fáze.
8. Výchozí podklad původní vypracovaný honorářový řád, který je dobrým výchozím
podkladem – standardy v tuto chvíli publikované na webu RTS. Provedení aktualizace a
úpravy původního produktu pro potřeby manuálu, rozšířit o část nazvanou projednání se
státní správou (= inženýring včetně části stanoviska)
9. Rozvrh zakázky fáze návrh, fáze povolovací a fáze realizační.
10. Diskuze ohledně otázek obsluhy produktu a legislativy ohledně povolování staveb.
11. Cíl: METODICKÝ POKYN
A cena stavby
B cena projektových prací
12. Zavedení investičního záměru – bude obsažen v části A. Jakou bude mít strukturu, části a
rámce. Dopad do ZVZ a do Stavebního zákona.
13. Soutěž o návrh nenahrazuje projekt stavby. Realita v projektování – spousta práce je
hotová před podpisem smlouvy.
14. Bod A základ z původního programu Honorářového řádu, aktualizace, začlenit i obtížnosti
zakázky – překlopení % z nákladů do hodin

15. Bod B diskuze nad podklady pracovní schůzky vypracované ing. Markem.
16. Diskuze ohledně stanovení nebo výpočtu pásma hodinové sazby (bezpečná cena
předpokládáme cca 500Kč/hod) a akceptovatelné pásmo např. cca 300 – 900 Kč/hod.
17. Otázky umístění Metodiky obsahující honoráře zpět na weby Komor a zajištění aktualizace a
spolupráce s RTS a URS (umístění na jejich webech také možné)
18. Úvod Metodického pokynu bude obsahovat:
úvod vztažený k veřejným vyhlašovatelům
nový název produktu
popis
19. Cíl: Koncept metodiky na webových stránkách ČKA – březen (hrubopis, následně čistopis)
20. Závěr: Důležitá bude objednávka na Metodiku od státu (MMR), aby dokument měl váhu,
nyní s MMR v jednání v souvislosti s budoucí přípravou Metodik pro novelu ZVZ
21. Úkoly:
Revize systému honorářového řádu – arch. Rada
Osnova textu úvodu – arch. Plicka
Kontaktovat RTS a URS – vyvolat jednání ohledně aktualizace Honorářů a vrácení
umístění na web ČKA a ČKAIT – arch. Špačková
Vykomunikovat faktický stav propojení stránek Komory, RTS a URS
Schůzka s programátory a realizátory původního programu
Pozvat Ing. Markétu Kohoutovou na příští zasedání PS Honoráře a zaslat jí pro
orientaci koncept zápisu – arch. Špačková
Domluvit společnou pracovní schůzku se ČKAIT – cca na 6.3 dohodne arch.Šafer
s Ing. Křečkem
Příprava struktury metodiky poradenství pro města a obce s ohledem na reálné
potřeby v souvislosti s velikostí – arch. Špačková
22. Příští schůzka bude cca 9. – 15. 3. 2015 – přesné datum bude upřesněno po dohodě
s ing. Kohoutovou

Dne 20. 2. 2015 Zapsala: M. Špačková
Schválil: I. Plicka

