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Stanovisko odboru Hlavního architekta eGovermentu k problematice společného
datového prostředí (CDE)
Vážený pane řediteli,
v návaznosti na Váš dopis ze dne 11. 5. 2022 č. j. CAS/02532/1100/2022 ve věci
posouzení, zda je možné specializované informační systémy ve společném datovém
prostředí (CDE) zařadit mezi provozní informační systémy dle § 1 odst. 4 zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, Vám sděluji následující.
Podle
informací
uvedených
na
Vašich
webových
stránkách
https://www.koncepcebim.cz by CDE mělo obsahovat mj. informační model stavby,
ve kterém se propojují informace, které se ke stavbě váží – od její grafické podoby,
přes informace o vlastnostech všech použitých stavebních prvků, veškerou
komunikaci, až po záznamy digitalizovaných procesů.
Definice říká, že je to soubor obrazových, geometrických a popisných údajů o stavbě,
který je umožňuje vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu času. Informační
model stavby je tedy vlastně souhrnem všech typů informací o stavbě. Skládá se
postupně z celé řady informací, které přibývají v jednotlivých fázích životního cyklu
stavby.
Do systému CDE (později CAFM) by měly mít přístup všechny zainteresované strany
od architekta po dodatele jednotlivých komponent, a to po celý životní cyklus stavby.
Jedná se o osoby spolupodílející se na výstavbě a následně správě pro vlastníka
nemovitosti.
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Z výše uvedeného se CDE jeví jako informační systém pro výstavbu, evidenci
a později i správu majetku, tedy jako tzv. provozní systém, který je dle
ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 365/2000 Sb. vyňat z působnosti tohoto
zákona.
Dle popisu se nejedná ani o jeden z typů provozních informačních systémů
uvedených v §1 odst. 4 písm. a) až d) předmětného zákona, a to i přestože svým
charakterem je nejblíže elektronických systémů spisové služby. O informační
provozní systém spisové služby by se jednalo v případě, že by primární funkcí
specializovaného informačního systému CDE bylo správa dokumentů a jejich uložení
na jednom místě. Z popisu uvedeného na Vašich webových stránkách však vyplývá,
že primárním účelem CDE je vytvoření tzv. digitálního dvojčete nemovitosti, díky
kterému bude možné efektivně řídit nejen výstavbu, ale i provoz a správu
nemovitosti, nikoliv jen shromáždit dokumenty o nemovitosti v digitálním prostředí.
Uvedený závěr potvrzuje i skutečnost, že dle Vámi uváděných informací nefunkčnost
CDE bezprostředně nenaruší nebo neohrozí plnění povinnosti vyplývající
z kompetencí orgánu veřejné správy, ale pouze znepřístupní dočasně údaje
o majetku jejich uživatelům (majiteli či dodavatelům). Podle popisu slouží CDE
k zabezpečení informační činnosti pro účely výkonu veřejné správy, nicméně pokud
tomu bude výhradně pro vnitřní potřeby orgánu veřejné správy, bude se jednat o
vnitřní provozní systém.
Dalším nezbytným předpokladem k vynětí CDE z působnosti zákona č. 365/2000 Sb.
je dále neexistence vazeb na informační systém veřejné správy podléhající zákonu
č. 365/2000 Sb., tento předpoklad je však podle popisu ve Vaší žádosti naplněn.
Na závěr si dovolím upřesnit, že tato korespondence vyjadřuje toliko právní názor
odboru Hlavního architekta eGovernmentu a není možné jí interpretovat jako
výkladové stanovisko konkrétních ustanovení zákona č. 365/2000 Sb.
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