Zápis z pracovní schůzky PS Honoráře 3/2015
Ze dne 19. 3. 2015 čas 9:00 -12:00 hod
Předseda: Ivan Plicka
Členové: Jaroslav Šafer, Pavel Rada, Aleš Marek
Sekretář PS: Marie Špačková
Hosté: Pavel Martinek, Markéta Kohoutová
1. Zahájení pracovní schůzky PS Honoráře a přivítání hostů.
2. Seznámení s připravovanou metodikou a principem. Shrnutí dosavadního průběhu prací.
3. Seznámení M. Kohoutové s požadavky na úpravu a spuštění webové kalkulačky.
4. Předání pracovních podkladů M. Kohoutové.
5. Diskuze o materiálu A. Marka ohledně obsahu hodinové sazby.
6. Dotazy pracovní skupiny na původní tým a vznik programu na výpočet honoráře.
7. Informace M. Kohoutové o historii programu. Základem bylo vypracovat pomůcku pro
investora, použití stále aktuální. Má problémy s tiskem. 1. fáze je možná za cca měsíc.
Stanovení ceny stavby nebylo původně součástí.
8. Diskuze o umístění programu a možnosti spuštění na zamčeném členském webu do Valné
hromady.
9. Vymezení nezbytných kroků 1. fáze - aktualizace a nutnost zavedení hodinové sazby.
10. Důležitý společný postup obou komor.
11. M. Kohoutová připraví nabídku ceny ohledně jednotlivých kroků spolupráce.
1. krok: aktualizace toho co je (hodinová sazba) cca 1 měsíc
2. krok: zdokonalení (hlavička, tisk, doladění)
3. krok: výpočet ceny stavby (původní program neobsahuje)
4. krok: správa programu
12. Diskuze o 1. kroku. Bude generovat hodiny, hodinovou sazbu a převod na peníze.
13. Diskuze otázky koeficientu generálního projektanta.
14. Seznámení se s principem materiálu P. Rady.
15. Shrnutí: P. Rada pošle upravené materiály M. Kohoutové, následně dostane skupina ve
spolupráci s PS Standardy nabídku ceny, pokud bude možné nabídku akceptovat, bude
následovat objednávka.
16. Spuštění aktualizované a upravené verze Kalkulačky hodin bude před Valnou hromadou.
17. Diskuze nad rozpracovaným schématem metodiky
18. Příští pracovní schůzka po Valné hromadě – pozvání ČKAIT na společné jednání a
seznámení s průběhem práce pracovní skupiny ČKA.

Dne 19. 3. 2015 Zapsala: M. Špačková

