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DC01 Nastavení řízení Strategie vytvoření a správy DSS, vč. 
implementačního plánu DC01Z01 Schválení Strategie vytvoření a správy DSS a implementační plán

Stanovení oblastí DSS (skupiny elementů) Definice konceptu DSS na základ bodu 4 Sjednocení strategie DSS se SFDI Úprava struktury organizace a řízení Vytvářet spolu s grafickým standardem Nutnost kompatibility - propojení systémů

DC01Z02 Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování ŘV, TK, PVT DSS, OTO a PS

Stanovení skupin vlastností pro jednotlivé 
skupiny elementů

Zahrnutí IT do diskuse tvorby DSS - 
koncept vs. možnosti DB řešení DSS pro DSP

Nezakládat jednotlivá OTO, založit je až 
za účelem správy DSS - vysvětleno, nová 
struktura řízení (VPT - OTO, PS)

Vyjít z fází služeb ČKA/ČKAIT
Nutnost jednotného výkladu (pro využití 
dat)

DC01Z03 Evaluace implementačního plánu Strategie vytvoření a správy DS

Projednání skupin vlastností a vlastností s 
odbornou veřejností

Rozdělení dílčích úloh náplně DSS
- vazba na klasifikaci CCI - seznam prvků a 
konstrukcí
- kontrola informací ve vstupních zdrojích - 
 verifikace OPO

DSS pro DUR
Určit tým pro dopracování DSS PS - ano 
VPT + memorandum 

Začlenit do konstrukce smluv a smluvních 
ujednání -DC02Z01-4

Spolupráce státních útvarů (MMR - lepší 
komunikace)

DC01Z04 Sladění Strategie DSS s koncepčním plánem MD (SFDI)
Zajištění spolupráce profesí DSS pro DSP

Dopracování s vydáním DSS PS pro 
stavební řízení - vazba na digitalizaci - DSŘ

Doplnit i o další fáze celoživotního cyklu 
staveb

DC02
Vydání DSS pro pozemní stavby (základní verze) DC01Z02 Zřízení řídicí struktury a nastavení fungování ŘV, TK, PVT DSS, OTO a PS

Vytvoření strojově čitelnýh databází (např. 
materiálů) - ČAS nejde touto cestou

Metodika použití DSS grafický standard pro stavební řízení Vypracovat DSS i pro "vnější" stavební 
objkty IS, TUK

DC02Z01 Vydání DSS DSP minimum
Definice datových struktur pro jednotlivá api Definice zpracování DSS pro TI Vydání dokumentu Architektura DSS Strukturovat a systematizovat veřejný 

zájem a požadavky do státní správy

DC02Z02 Vydání DSS DSP celek, vč. DUR
Vytvoření enumerací pro vlastnosti (opakovat 
pro všechny stupně přípravy)

Pilotní  projekty - součástí záměrů 
DC02Z01-4

Sloučení DSS PS s DSS DI pod ČAS Struktura dat v návaznosti naÚpu a OTP 
(PSP)

DC02Z03 Vydání DSS pro DPS
Rozhodnout zda použít model nebo file based 
CDE

Práce na dalších stupních dokumentace 
DPS, DSZS apod.

Věcná a časová koordinace s ostatními 
právními předpisy - spolupráce

DC02Z04 Vydání DSS pro DSPS
Rozhodnout jestli model obsahuje data všech 
stupňů nebo přibývají postupně

Koordinace s MMR a DO

DC02Z05 Vydání DSS pro pasporty
Ověřit v pilotních projektech - součástí záměrů 
DC02Z01-4

Zapojení profesních částí (TZB, X, profese 
(aku, požár, …)

DC02Z06 Vydání DSS pro užívání stavby

Stanovit data a data flow pro realizaci a 
provoz

Privátní i veřejné záznamy

DC02Z07 Vydání metodiky používání DSS Metodika i smluvní vzory
DC02Z08 Vydání Architektury DSS
DC02Z09 Naplnění provizorní DDSS DSS PS
DC02Z10 Vydání příkladovníku ke každé fázi DSS

DC03 Stanovení účelů užití DSS (prioritní) DC03Z01 Definování způsobu určení účelů užití DSS
DC04 Vydání DSS pro technickou infrastrukturu (TI) DC04Z01 Definování rozsahu a zpracování DSS pro TI

DC04Z02 Zpracování a vydání dílčích DSS TI
DC04Z03 Naplnění provizorní DDSS DDS TI
DC04Z04 Vydání finální  DSS pro TI (objekty), vč. elektráren

DC05 Koordinace DSS pozemní stavby (PS) a dopravní 
infrastruktury (DI) DC05Z01 Nastavení podmínek pro sjednocení DSS PS a DI

DC05Z02 Naplnění společné dočasné DDSS o DSS dopravní infrastruktury
DC05Z03 Vydání společné dočasné DSS 
DC05Z04 Vydání společné finální DDSS 

DC06 Vydání grafického standardu (GS) DC06Z01 Zpracování úrovní grafického standardu a přiřazení k datovým šablonám DSS  
DC06Z02 Přiřazení úrovní grafického standardu  k  datovým šablonám, fázím a účelům užití
DC06Z03 Vydání GS pro konkrétní vydané DSS
DC06Z04 Zajištění modelu k prezentaci

DC07 Aktualizace a doplnění metodik a strategických dokumentů 
DSS DC07Z01 Aktualizace metodik a strategických dokumentů DSS

DC07Z02 Vydání metodik a strategických dokumentů DSS
DC08 Adaptace a ověřování klasifikačního systému (CCI) DC08Z01 Propojení CCI a účelů užití DSS

DC08Z02 Zpracování slovníku synonym (Data Dictionary) dle ontologie a z použitím jiných zdrojů
DC08Z03 Zpracování příkladů (např. budov, silnice, železnice)
DC08Z04 Navázání spolupráce se softwarovými vendory (CAD, rozpočty, aj.)
DC08Z05 Zabezpečení podpory pilotních projektů z PPP (příklady, účely užití)

DC09 Pořízení a spuštění informačního systému  DSS  (ISDSDIMS) DC02Z08 Vydání Architektury DSS
DC09Z01 Realizace výběrového řízení na dodavatele DDSS
DC09Z02 Projekt implementace DDSS
DC09Z03 Vytvoření systému zpracování podnětů a návrhů  změn DSS
DC09Z04 Zajištění správy DDSS

DC10
Zabezpečení školení pro zadavatele/dodavatele veřejné 
správy DC10Z01 Zabezpečení školení - příloh BIM protokolu (zadavatelé) v rozsahu DSS

DC10Z02 Zabezpečení školení - vytváření OIR v rozsahu DSS
DC10Z03 Zabezpečení školení - zavedení DSS do systémů veřejného zadavatele
DC10Z04 Zabezpečení školení - zavedení DSS do systémů dodavatelů pro veřejného zadavatele

DC11 Zabezpečení otevřeného rozpočtového formátu (ORF) DC11Z01 ORF Zveřejnění verze 1.0. na stránkách koncepce
DC11Z02 ORF Zveřejnění verze 1.3. na stránkách koncepce - start testování včetně SFDI
DC11Z03 ORF Příprava podpory formátu včetně vendor informací - alá CAD
DC11Z04 Novelizace vyhlášky č. 169


