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 PREAMBULE

Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu stavby, tzv. BIM Protokol (dále také jen 
„Protokol“), jsou přílohou Zvláštních smluvních podmínek Českého smluvního standardu a stěžejním 
nástrojem pro práci s Informačním modelem stavby. 

Účelem Protokolu je zejména dát zadavatelům v co nejširší míře obecný návod pro vypracování jejich 
interních smluv, směrnic a nastavení konkrétních pravidel. Protokol je tak rámcem pro směřování za-
davatele v rámci výstavbového projektu, přičemž zadavatel je povinen vždy postupovat s ohledem na 
specifi ka a konkrétní parametry dotčené zakázky, které je nezbytné vnímat a do Protokolu promítnout. 
Protokol tedy obsahuje obecná smluvní pravidla pro užití metody BIM, která jsou v zásadě nezávislá na 
metodě dodávky určené Smlouvou. Tato verze Protokolu je primárně určena pro Český smluvní stan-
dard pro metodu dodávky Design-Bid-Build. Zadavatelé však ve svých konkrétních ujednáních nesmí 
opomenout zohlednit individuální specifi ka své zakázky.

Důležitým základem Protokolu je povinnost stavět vztahy všech zúčastněných subjektů na porozumění 
vzájemným očekáváním, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých spo-
lečných cílů.

Tato verze Protokolu je primárně určena pro Český smluvní standard pro metodu dodávky Design-Bid-
-Build (provádění stavby) pro pilotní projekty, na základě jejichž zpětné vazby se bude dále vyvíjet.
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1  VYMEZENÍ POJMŮ (DEFINICE)

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto dokumentu a jeho 
přílohách následující význam s tím, že se použijí i defi nice obsažené jinde ve Smlouvě.

Členové projektového týmu osoby uvedené v defi nici Projektového týmu, včetně dalších osob 
(např. nahrazujících stávající Členy projektového týmu) určených Objednatelem 
nebo Dodavatelem podle tohoto Protokolu.

Datový objekt digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, zřetelně existují-
cího, i když ne nutně hmotného, reprezentovaného v Digitálním modelu stavby. 

Datový standard Objednatele všechny Objednatelem požadované popisné informace v Digitálním 
modelu stavby ve vztahu k defi novaným užitím BIM.

Datový standard staveb (DSS) smluvní dokument, který stanovuje požadavky Objednatele 
na Informační model stavby a v něm obsažená data (rozsah a specifi kaci elementů, 
objektů a popisných vlastností), v závislosti na fázi projektu, se kterými je při zvole-
ných užitích BIM nakládáno a podle kterých má být Informační model stavby 
a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlou vy.

Digitální model stavby (DIMS) strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo 
její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafi ckou podo-
bou potřebnou pro požadované zobrazení. 

Digitální modelování soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno pořizování, poskytování, 
udržování, využívaní a uchovávání Informačního modelu stavby. 

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS) Digitální model stavby určité části stavby.

Dílo Stavba, (podle kontextu) Dočasné dílo a všechny činnosti nezbytné pro dokončení 
Stavby, které má Dodavatel podle Smlouvy provést.

Dodavatel fyzická nebo právnická osoba, která (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve 
Smlouvě) pro Objednatele zhotovuje, projednává a provádí Dílo nebo Projektování 
a správu a provozování s ním případně souvisejícího Informačního modelu stavby. 
Dodavatelem se pro účely Protokolu rozumí zhotovitel Díla a jakýkoli konzultant 
účastnící se Díla nebo Projektování (projektant, správce zakázky atd.).

Dokument jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace.

Dokument v digitální podobě dokument vytvořený prostřednictvím elektronického systému 
(informačního systému, aplikace) nebo dokument konvertovaný z analogové podo-
by pomocí skeneru.

Element digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním mo-
delu stavby.

Informační model stavby (IMS) souhrn veškerých dokumentů, grafi ckých (obrazových, geomet-
rických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, zahrnující i digitální 
model (modely) stavby, umožňuje jej vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu 
času a který je Projektový tým povinen poskytnout podle Smlouvy.

Koordinátor BIM osoba na straně Dodavatele, zpravidla zhotovitele Díla.
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Manažer informací osoba na straně Dodavatele, zpravidla projektanta. 

Objednatel fyzická nebo právnická osoba, která si v rámci předmětu plnění (vždy v závislosti 
na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) u Dodavatele objednala zhotovení, projed-
nání a provedení výstupů podle Smlouvy. 

Plán realizace BIM (BEP) dokládá plnění požadavků objednatele, případně je konkretizuje a rozvíjí.

Požadavky Objednatele na informace smluvní dokument, který je součástí Protokolu, obsahující 
technické specifi kace Objednatele na data včetně požadavků na informační model. 
Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, 
specifi cké zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další 
zásady související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model 
a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy.

Projektový tým osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu Informačního modelu stavby, 
zejména Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM, popřípadě další 
lidé nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu 
s Objednatelem a které se jakkoliv účastní zhotovení a provozu Informačního mo-
delu stavby, jehož prostřednictvím bude dodávka podle Smlouvy realizována. 

Protokol znamená tato Pravidla pro tvorbu, předání a užití Informačního modelu stavby 
„BIM Protokol“.

Sdružený digitální model stavby digitální model Stavby pro jednu konkrétní fázi či vývojový stu-
peň životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu digitálnímu modelu 
stavby připojí všechny, pro danou fázi či vývojový stupeň projektu relevantní dílčí 
modely.

Smlouva  smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem, jejíž součástí a přílo-
hou je tento Protokol a jejímž předmětem je provedení Díla a/nebo s ním související 
Projektování či obdobné činnosti (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve 
Smlouvě) a správa a provozování s ním případně souvisejícího Informačního mode-
lu stavby.

Společné datové prostředí (CDE) hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shro-
mažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých Dokumentů pro Čle-
ny projektového týmu.

Správce informací osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, včetně správy dat ve Společ-
ném datovém prostředí (CDE).

Záznam  veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workfl ow) a komunikace související s pro-
váděním Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace řízení (např. 
předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací), které jsou nebo 
mají být vloženy do Společného datového prostředí (CDE).
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2  ÚVODNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 PROTOKOL A SMLOUVA
Protokol jako součást Zvláštních smluvních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Pořadí závaznos-
ti jednotlivých smluvních dokumentů musí být uvedeno ve Smlouvě o dílo (úvodní dokument Smlouvy).

Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), je pořadí závaznosti jednotlivých 
příloh Protokolu následující:

I/ Požadavky Objednatele na informace včetně přílohy Datový standard Objednatele

II/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

III/ Šablona Plánu realizace BIM (BEP)

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Protokolu a jeho příloh se užije výkladové pravidlo 
uvedené v článku 3.1 Protokolu.

2.2  VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Protokol vymezuje Informační model stavby a Digitální modely stavby, které musí vytvořit Členové pro-
jektového týmu, a zavádí specifi cké povinnosti, závazky a omezení související s užitím těchto modelů 
(a veškerých jejich částí).

Objednatel musí tuto metodiku Protokolu přizpůsobit konkrétní zakázce, metodě dodávky a struktuře 
Projektového týmu podle jednotlivých parametrů konkrétní zakázky a zajistit, aby jím určení Členové 
projektového týmu byli tímto Protokolem vázáni. Totéž platí pro přílohy tohoto Protokolu.

Všichni Členové projektového týmu jsou pak povinni dodržovat a řídit se Protokolem a připojit Protokol 
jako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho závaznost s ostatními Členy projektového týmu (či 
svými subdodavateli v rámci dodavatelských řetězců) jako součást, vedle či namísto takových smluv, 
aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající Informační model stavby přijmou 
společné standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu a že všechny osoby užívající Informační 
model stavby vytvořený jiným Členem projektového týmu (v rámci licence či podlicence) mají jedno-
značné právo tak činit.

Protokol stanovuje, že Členové projektového týmu jsou povinni poskytnout své relevantní plnění, a to 
především za použití Informačních modelů stavby.

2.2.1  ÚČEL PROTOKOLU
Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve stanovených fázích 
přípravy, navrhování, provádění či provozu Díla, jeho údržby, oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření 
nebo přestavby) či odstranění stavby nebo její části.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se Informační-
ho modelu stavby ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu Díla.

Účelem Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektových týmů a přijetí společných 
standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

2.2.2  DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
S ohledem na intenzivní spolupráci a výměnu dat musí být ve Smlouvě upravena práva duševního vlast-
nictví (včetně mimo jiné práva autorského a práva pořizovatele databáze), tak, aby Informační model 
stavby (či jakékoli jeho části) mohl být užit zamýšleným způsobem a aby práva duševního vlastnictví 
Členů projektového týmu byla chráněna proti porušení. 
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2.2.3  ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT
Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi Členy pro-
jektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických dat, zejména rizika 
poškození dat po přenosu. Článek 6 jasně stanovuje, že, aniž by byly ovlivněny jeho jiné povinnosti, 
neodpovídá Člen projektového týmu Objednateli za integritu elektronických dat. Článkem 6 je vylou-
čena odpovědnost Člena projektového týmu za jakékoli poškození nebo neúmyslné pozměnění (apod.) 
elektronických dat, k němuž dojde po přenosu elektronických dat obsažených v Informačním modelu 
stavby Objednateli, pokud příčinou není jednání Člena projektového týmu v rozporu s Protokolem.

2.2.4  DEFINICE MODELŮ, NA NĚŽ SE VZTAHUJE PROTOKOL
Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem plnění (nebo jeho 
součástí) Dodavatele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Dodavatele podle Smlouvy.

2.3  MANAŽER INFORMACÍ/ KOORDINÁTOR BIM/ SPRÁVCE INFORMACÍ
Protokol Objednateli a Dodavateli ukládá, aby v souladu se Smlouvou a s tímto Protokolem ustanovili 
v závislosti na předmětu plnění podle Smlouvy a konkrétních potřebách daného projektu osobu/ oso-
by, které budou plnit úlohu Manažera informací, Koordinátora BIM a Správce informací. Tyto osoby plní 
roli BIM koordinátora podle souboru technických norem ČSN EN ISO 19650.

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel odpovídá za ustanovení 
Správce informací a musí zajistit, aby bylo obsazení funkce Správce informací zajištěno (ať už Objedna-
telem, nebo jinou stranou) na celou dobu sjednanou ve Smlouvě.

2.4  POŽADAVKY OBJEDNATELE NA INFORMACE
Požadavky Objednatele na informace, včetně Datového standardu Objednatele, jsou obsaženy v tomto 
Protokolu tak, aby do patřičných smluv Členů projektového týmu mohly být Požadavky Objednatele na 
informace vztahující se na Informační model stavby výslovně začleněny.

Přílohy tohoto Protokolu uvádějí příklad toho, co musí být v Požadavcích Objednatele na informace, 
včetně Datového standardu Objednatele, obsaženo. Požadavky Objednatele na informace musí být 
vždy přizpůsobeny potřebám Smlouvy a je pravděpodobné, že se tento dokument bude postupně vy-
víjet a bude podléhat změnám v závislosti např. na přípravě či aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP). 
Jakmile jsou připraveny (resp. jakmile jsou následně připravené Požadavky Objednatele na informace 
včetně Datového standardu Objednatele aktualizovány či upraveny), přiloží se Požadavky Objednatele 
na informace k Protokolu připojenému ke všem smlouvám Projektového týmu.

Je povinností Správce informací, aby odsouhlasil a vydal Požadavky Objednatele na informace, které 
musí být připraveny před uzavřením Smlouvy (a které budou připojeny jako příloha příslušného Proto-
kolu). Je přitom na Objednateli, aby v rámci zadání zakázky stanovil termíny a na Dodavateli, aby splnění 
této povinnosti v rámci stanovených termínů řádně ocenil.

V případě revize a aktualizace Požadavků Objednatele na informace, včetně Datového standar-
du, je nutné postupovat v souladu se smluvními změnovými mechanismy (představuje-li daná 
konkrétní revize či aktualizaci změnu ve smyslu Smlouvy).
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3  PŘEDNOST SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ

3.1  Tento Protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. Ustanovení Smlouvy 
musí upravovat pořadí závaznosti dokumentů tvořících Smlouvu. V případě rozporu mezi ustanoveními 
tohoto Protokolu a Zvláštními smluvními podmínkami platí, že zvláštní ustanovení Protokolu, včetně 
ustanovení jeho příloh, mají přednost před obecnými ustanoveními Zvláštních smluvních podmínek.
Ustanovení příloh Protokolu mají přednost před obecnými ustanoveními Protokolu.

3.2  Dodavatel je povinen zajistit, aby Členové projektového týmu (vyjma členů určených Objednatelem) 
byli vázáni tímto Protokolem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a smlouvou, 
kterou uzavřel Dodavatel s jakýmkoliv Členem projektového týmu a připojil k ní tento Protokol, má ve 
vztahu k Objednateli mezi nimi přednost tento Protokol.

3.3  Smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem tvoří tzv. základní smluvní vztah (viz obrázek níže). 
Ve vztahu k povinnostem upraveným v Protokolu je pak nezbytné, aby byl Protokol převzat i do vztahů 
mezi Dodavatelem a Členy projektového týmu.

Nicméně v konkrétním případě užití Protokolu je nezbytné promyslet i vztahy „závislé“ na základním 
smluvním vztahu, a to zejména ve vztahu k použité metodě dodávky, konkrétním okolnostem a po-
třebám Objednatele. Na základě výstupů analýzy konkrétních okolností zakázky je nezbytné Protokol, 
včetně jeho závaznosti pro další osoby v dodavatelském řetězci, upravit. Objednatel jako investor si ob-
vykle volí metodu dodávky, a je tedy především v jeho zájmu zohlednit individuální specifi ka a okolnosti 
jeho zakázky.

Základní smluvní vztah
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4  POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1  Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či součástí 
povinností Člena projektového týmu:

a/ zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byly v případě potřeby revidovány 
a aktualizovány Požadavky Objednatele na informace, včetně Datových standardů;

b/ zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, 
aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy;

c/ zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení správce, 
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), 
tzv. GDPR; a

d/ stavět své vztahy s Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, poctivosti, 
vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů.
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5  POVINNOSTI DODAVATELE A ČLENŮ 
 PROJEKTOVÉHO TÝMU

5.1 Dodavatel je povinen:
a/ dodržovat Protokol;

b/ s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby podle Požadavků 
Objednatele na informace včetně Datového standardu Objednatele a dalších příloh Smlouvy;

c/ zajistit, aby Členové projektového týmu (zejména všichni subdodavatelé Dodavatele) byli vázáni 
Protokolem a ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;

d/ dodat Informační model stavby v podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu s Požadavky 
Objednatele na informace, včetně Datového standardu Objednatele; 

e/ užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se 
práv duševního vlastnictví;

f/ stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, 
poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů;

g/ dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu.ifc (Industry Foundation Classes) podle 
ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního 
modelu stavby (případně doplnit další specifi kaci);

h/ dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v nativním a otevřeném 
formátu;

i/ zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky Objednatele na informace a Datové 
standardy;

j/ alternativa: zajistit, aby role Manažera informací byla podle potřeb obměňována nebo 
obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba 
plnící jeho úlohy;

k/ alternativa: zajistit, aby role Koordinátora BIM byla podle potřeb obměňována nebo obnovována 
tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho 
úlohy;

l/ zajistit aktuálnost a správnost dat, které Dodavatel vložil do Společného datového prostředí 
(CDE);

m/ zajistit zpracování a případné aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) odpovídající požadavkům 
Objednatele na informace a ostatním požadavkům stanoveným v BIM Protokolu;

n/ zajistit aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) podle Smlouvy a v souladu s Požadavky Objednatele 
na informace a Datovými standardy schválenými Objednatelem a potřebami a požadavky 
Objednatele; 

o/ dodržovat Plán realizace BIM (BEP); a

p/ zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele 
a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP 
a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.
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Smluvní povinnosti týkající se zajištění Společného datového prostředí (CDE) je nutné dohodnout mezi 
stranami a stanovit přesné detaily podle priorit Objednatele a specifi k konkrétního případu při přípravě 
Protokolu. Je nutné především stanovit, kdo zajistí, aby Společné datové prostředí (CDE) bylo k dispozici 
Objednateli, Dodavateli a ostatním Členům projektového týmu a sloužilo k účelu vymezenému Smlou-
vou po celou dobu vymezenou ve Smlouvě.

5.2  Každý Člen projektového týmu, není-li stanoveno jinak, je povinen:
a/ dodržovat Protokol;

b/ dodržovat Plán realizace BIM (BEP); 

c/ s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby, nebo jeho část, k jehož 
dodání se zavázal, podle Požadavků Objednatele na informace, Datových standardů a dalších 
příloh smlouvy;

d/ dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, mj. v podrobnosti 
odpovídající stanovené fázi, v obsahu a rozsahu odpovídajícím Smlouvě a Protokolu;

e/ alternativa: dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) 
podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu 
Digitálního modelu stavby (případně doplnit další specifi kaci);

f/ alternativa: dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal), a související dokumenty 
v nativních a otevřených formátech; 

g/ užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními týkajícími se 
práv duševního vlastnictví; 

h/ stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, 
poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných cílů; a

i/ zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele 
a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP 
a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.
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6  ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT

6.1 Člen projektového týmu neponese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli 
poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v Informačním modelu 
stavby, ke kterým dojde po přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému 
porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto Protokolu Členem projektového 
týmu.
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7  LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Licenční ujednání jsou předmětem samostatné úpravy ve Smlouvě. 
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8 SEZNAM PŘÍLOH

 Příloha č. 1 – Požadavky objednatele na informace
Příloha „Požadavky Objednatele na informace“ tvoří samostatný dokument. Jeho nedílnou součástí jsou 
dvě jeho přílohy, které blíže specifi kují požadavky v kontextu zamýšleného užití, aktéra, fáze projektu 
a stupně projektové dokumentace, přičemž každá z těchto příloh tvoří samostatný dokument.

Těmi jsou:

Příloha č. 1.a – Specifi cké požadavky Objednatele na informace

Příloha č. 1.b – Datový standard Objednatele

 Příloha č. 2 – Požadavky na společné datové prostředí (CDE)
Příloha „Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)“ tvoří samostatný dokument.

 Příloha č. 3 – Šablona plánu realizace BIM (BEP)
Příloha „Šablona plánu realizace BIM (BEP)“ tvoří samostatný dokument. 
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Tým PS02 a PS03 odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci 
pod vedením Josefa Žáka a Lukáše Klee



Česká agentura pro standardizaci
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
+420 221 802 802
bim@agentura-cas.cz         info@agentura-cas.cz
www.KoncepceBIM.cz www.agentura-cas.cz
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