Záznam z jednání ČKA (PS Standardy a honoráře) + ČKAIT / ČSSI + Ceny za projekty (CZP),
konaného dne 14. června 2021 v Kanceláři ČKA (zaznamenal: Ivan Plicka)
Přítomni:
ČKA (PS S+H): Aleš Marek, Ivan Plicka, Pavel Rada, Lukáš Zdych
ČKAIT / ČSSI: Pavel Štěpán
CZP: Ivan Záruba
1)
-

2)
3)
-

4)
-

koordinace algoritmů Programů pro stanovení hodnoty projektových prací
cílem je koordinovat algoritmy, používané v programech na webu ČKA a na webu
CZP, pro stanovení pracnosti (v hodinách)
Pozemní a krajinářské stavby: koordinace algoritmu funguje, není třeba měnit
Územní plán: dohodnuto použití algoritmu „světle zelená“ (CZP_fn_ALT1) –
z předložených variant CZP – ČKA převezme (předání Záruba – Zdych)
Regulační plán: koordinace algoritmu funguje, není třeba měnit
Interiér: nový; CZP převzaly algoritmus UNIKA 2000 – ČKA převezme (předání Záruba
– Zdych)
standardy služeb / obsah jednotlivých fází služeb (FS)
standardy existují ve dvou kompatibilních verzích „ČKA“ (text) a „ČKAIT“ (tabulka)
Pavel Štěpán předá aktuální znění standardů „ČKAIT“ – zasláno 16 / 6 / 2021
Pavel Rada provede revizi / aktualizaci standardů „ČKA“ (zajištění kompatibility)
v Programu na webu ČKA jsou dostupné obě verze (text + lze přejít na tabulku)
BIM
ve standardu „ČKAIT“ (tabulka) je doplněn sloupec „Činnosti spojené s BIM“
do Programů bude přidána volba BIM (analogicky volbě Obstaravatelská činnost) –
koeficienty dodá Aleš Marek (termín: konec června 2021)
struktura Programů
všechny Programy (včetně Interieru) budou mít stejnou strukturu:
1)
znám IN / chci spočítat IN (vložený algoritmus IN)
2)
volba kategorie náročnosti
3)
průměrná hodinová sazba projektové kanceláře – znám / chci použít výpočet
(vložený algoritmus / tabulka)
4)
základní fáze služby
5)
generální projektant – možnost navýšení
6)
rekonstrukce – možnost navýšení
7)
obstaravatelská činnost – možnost navýšení
8)
BIM – možnost navýšení
poznámky:
ad 1) interier – parametr: znám plochy
ad 2) interier – kategorie náročnosti + ceny za m2: dodá Pavel Rada
(termín: konec června 2021)
ad 3) hodinová sazba – aktualizované podklady (2021) dodá Aleš Marek
(termín: konec června 2021)

