Zápis ze společné pracovní schůzky ČKA a ČKAIT
PS STANDARDY A HONORÁŘE
Ze dne 7. 9. 2015 čas 9:00 -12:00 hod
ČKA: I. Plicka, P. Rada, P. Martinek, J. Šafer
ČKAIT: P. Křeček, P. Štěpán, Š. Janoušková, R. Špalek, R. Hnizdil
Omluveni: A. Marek (za ČKA)
Sekretář ČKA: M. Špačková
1. Vzájemná informovanost obou komor o spuštění a vydání kalkulačky.
2. Shoda na konceptu odeslání společného dopisu ČKA a ČKAIT na ÚHOS. ČKA zašle úpravu
textace k vyjádření ČKAIT do 18. 9. 2015 a následně bude odesláno jako společný dopis
obou komor.
3. Diskuze o počtu výkonových fází. V kalkulačce dosud 9 fází dle původní kalkulačky. Dohoda
na zapracování do kalkulačky 7 fází dle posledních dohodnutých Standardů oběma
komorami.
4. ČKA vypracovala zjednodušení stávajícího materiálu pro praktické použití autorizovanými
osobami do smluv a pro jednání s investorem, která předala na minulé schůzce ČKAIT
k prostudování. ČKAIT dosud neprostudoval. Bylo dohodnuto, že připravené zjednodušení
Standardů pro další použití ČKAIT prostuduje do příští společné pracovní schůzky a zašle
před schůzkou své připomínky a doplnění materiálu ČKA.
5. Dohoda na zjednodušení Standardů pro další práci v návaznosti na kalkulačku do dvou
sloupců – standartní výkony a nadstandartní výkony, kde bude jasně specifikován obsah
běžných Standardů a co jsou nadstandartní výkony.
6. ČKAIT souhlasil s postupem práce ČKA a vysvětlil složitost postupu zjednodušení pro velký
počet profesí, které zaštiťuje.
7. Shoda na počtu 7 fází výkonových fází – bude zapracováno do kalkulačky. Následně se
bude jednat o % na jednotlivé výkonové fáze z celkové ceny projektových prací.
8. Shoda na pokračování prací na kalkulačce pro výpočet ceny stavby.
9. Diskuze o jednotlivých výkonových fázích a obsahu standartních a nadstandartních úkonů
v jednotlivých pracích.
10. Předložený dokument upravených Standardů ČKA vychází ze Standardů, které jsou platné a
schválené oběma komorami. Podklad pro kalkulačku.
11. Informace I. Plicka o dalším postupu jednání a práce na připravovaných manuálech
metodikách v návaznosti na ZVZ. Metodika na územní plány je již připravena. Snaha stát
se součástí připravovaného souboru metodik MMR. Pokračují práce na manuálech pro obce
a další veřejné zadavatele. Využitelnost manuálů a metodik i soukromými investory.
12. Informace I. Plicky o jednání s V. Fidlerem z MMR.
13. Shoda na potřebě finalizace kalkulačky do 1. října 2015. Krok potřebný k dalším jednáním
s MMR o metodikách. Shrnutí – 7 fází a zjednodušení texu ve vlastní kalkulačce pouze na
standartní prováděné úkony. Bude obsahovat i odkaz nadstandartní úkony a uživatel bude
mít možnost dozvědět se, co není obsaženo ve standartních úkonech dané výkonové fáze.

14. Rozdělení % v návaznosti na jednotlivé výkonové fáze zůstává v tuto chvíli nezměněno a
bude předmětem dalších jednání.
15. Termín příští společné schůzky: pondělí 12. 10. 2015 v 9:00 v Sokolské ul. V budově
ČKAIT.

Dne 7. 9. zapsala M. Špačková

