Zápis ze společné pracovní schůzky PS Honoráře ČKA a ČKAIT
Ze dne 18. 8. 2015 čas 9:00 -12:00 hod
ČKA: Pavel Rada, Aleš Marek, Pavel Martinek
ČKAIT: Pavel Křeček, Pavel Štěpán, Šárka Janoušková
Omluveni: Ivan Plicka, Jaroslav Šafer
Sekretář PS: Marie Špačková

1. Obecné informace ČKA o spuštění kalkulačky na webu ČKA i ČKAIT.
2. Informace o průběhu pokračování práce na kalkulačce a na metodikách pro veřejné
zadavatele.
3. Informace o práci ČKA na rozcestníku kalkulaček a na části definující cenu stavby.
4. Otázka začlenění části inženýring v kalkulačce – možnost volby jako u HIP.
5. Informace obou komor o ohlasu na spuštěnou kalkulačku.
6. Otevření otázky profesí – shoda na faktu, že profese jdou součástí celku, nebudou zvlášť.
7. Informace ČKAIT o práci na výkonovém řádu – snaha vydat ještě v tomto roce. Nazváno
pouze výkonový řád (vypuštěno slovo honorářový). Snaha o vyloučení sporných názvů
s ÚHOS.
8. Informace o koordinační schůzce a postupu ČKAIT.
9. Informace sekretáře ČKA o postupu ČKA ohledně průběhu novely zákona 360 a
probíhajících jednáních s MMR a úřadem vlády. Informace o průběhu projednávání
Stavebního zákona. Informace o schůzce s ministrem průmyslu a obchodu.
10. Informace P. Křečka o schůzce legislativní komise Rady vlády pro výstavbu.
11. Informace ČKA o prohlášení MMR ohledně zahájení prací na metodikách MMR ohledně ZVZ
a shoda obou komor na potřebě schůzky s náměstkem Blechou z MMR. Doplňující
informace sekretáře ČKA o probíhajících jednáních se sekretariátem pana náměstka Blechy
o termínu schůzky. Dohoda na účasti obou komor na tomto jednání.
12. Shoda na potřebě koordinace, provázanosti a shody na výsledném výstupu obou komor.
13. Koordinace práce obou komor bude za ČKAIT zajišťovat Š. Janoušková, za ČKA M.
Špačková.
14. ČKAIT se dohodl ohledně právní terminologie v návaznosti na Stavební zákon a vyhlášky p.
Machačkovou z MMR.
15. Informace ČKAIT o návštěvě V. Jourové 20. 10. v Třebíči – snaha o dohodu ohledně
spolupráce v návaznosti na ochranu spotřebitele – honoráře.
16. Diskuze ohledně ceníkových sazeb, pracnosti a předpokládaných nákladů. Položení otázky
definování pracnosti a výpočet ceny projektových prací tak, aby nebylo napadnutelné ÚHOS.
17. P. Křeček připraví koncept společného dopisu obou komor na ÚHOS ohledně diskutovaných
otázek. Dopis bude společným dopisem obou profesních komor shoda obou komor.
18. Diskuze ohledně definování zdrojů pro výpočet nákladů stavby – RTS, URS, ČSÚ….

19. Informace sekretáře ČKA o informacích stavebních úřadů do systému RUIAN. Informace o
navázání spolupráce s ČSÚ – v jednání termín schůzky s vedením ČSÚ a snaha o dojednání
spolupráce ohledně vstupních informací pro kalkulačku a spolupráce na pravidelných
aktualizacích.
20. Diskuze o časté absenci investičního záměru před zadáváním projekčních prací.
21. Shrnutí diskuze ohledně práce na aktualizaci kalkulačky
Pracnost v hodinách platí
Doplnění základních výkonových fází – pouze základní úkony
Potřeba revize stávajících dokumentů ohledně výkonových fází – spolupráce obou
komor
Shoda na faktu, že výkonové fáze obou komor by měli být v základní osnově ve shodě
22. Informace P. Martinka o práci ČKA na Standardech
Představení pracovního konceptu revize výkonových fází a struktury standardů
Předání vytištěných dokumentů pracovního konceptu zástupcům ČKAIT
Všem členům společné pracovní skupiny budou materiály rozeslány i v elektronické
podobě pro možnost připomínkování
23. Diskuze o představeném materiálu. Hlavním bodem diskuze o počtu základních výkonových
fází, zda bude 9 nebo bude redukováno na 7. Do doby než dojde k dohodě o případné
změně, bude v kalkulačce na webu 9 fází.
Shoda je důležitá pro použitelnost materiálu projektanty i laiky.
24. Na příští schůzce proběhne informace od ČKAIT ohledně počtu a případné možnosti redukcí
výkonových fází na 7 po projednání na interní koordinační schůzce ČKAIT.
25. Dohoda do cca 15. září bude dohoda obou komor na počtu výkonových fází, na kterých se
bude následně dále pracovat ve shodě ČKA i ČKAIT.
26. Dohoda obou komor na vzájemném předání přístupů pro hosty pro vzájemnou koordinaci
stejných materiálů i v zamčených částech webů obou komor.
27. Shoda na potřebě mít na webech ohledně platných standardů stejné materiály schválené
oběma komorami.
28. Poslední aktualizace kalkulačky bude obsahovat poslední dohodnuté standardy, dokud
nedojde k odsouhlasení nových – poslední materiál Standardů z roku 2013.
29. ČKAIT prostuduje a připomínkuje pracovní materiál Standardů ČKA.
30. Příští schůzka bude 10. 9 v 9:00 – NÁSLEDNĚ PO DOHODĚ ZMĚNĚNO NA 7. 9. v 9:00.

Dne 18. 8. zapsala M. Špačková

