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Hlavní aktivity – 2021/22



Klíčové vydané výstupy:

experti odboru Koncepce BIM

 Strategie zavedení BIM do organizace

 Český smluvní standard DBB a DB

 BIM protokol včetně příloh

 Licenční ujednání pro DBB i DB

 Datový standard staveb pro DSP, DUR

 Otevřený rozpočtový formát (ORF)

 Zadávací dokumentace a metodika pro veřejné zakázky 

 Vzdělávání veřejných zadavatelů – pilotní kurzy

 CBA – analýza přínosů BIM

 Před dokončením:

▪ Věcný záměr Zákona o BIM, analýza RIA

▪ DSS pro další fáze a účely užití

 Rozpracované

▪ ČSS pro služby a jeho přílohy (BIM-protokol a licenční ujednání)

▪ Pravidla pro pasporty



Mezinárodní spolupráce

experti odboru Koncepce BIM

 Technická normalizace – CEN, ISO

 CCIC – mezinárodní klasifikační systém

 EU BIM Task Group

▪ výstup projektu
Cost Benefit Analys

▪ podpora EC při rozvoji BIM
pro veřejné zadavatele

 Global BIM Network

▪ sdílení a rozvoj znalostí a zkušeností



Shrnutí další činnosti:

experti odboru Koncepce BIM

 Základní výstupy jsou již k dispozici

▪ zbylé plánovány do konce roku 2021

 Maximum aktivit v období 2021/22 směrem k:

▪ rozvoji Datového standardu staveb (DSS) a CCI

▪ vzdělávání veřejných zadavatelů

▪ odborné podpoře pilotních projektů

▪ spolupráci na přípravě digitálního
stavebního řízení

 Odborná podpora připravovaného
Zákona o BIM

 Plošná osvěta a podpora vzdělávání dodavatelů



Využívání DSS



experti odboru Koncepce BIM



IDM

BIM – požadavky a jejich dodání:

IDM

IDM

IDM

IDM

Use Cases

účely užití
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IDM

EIR

Exchange Information Requirements

požadavky na výměnu informací

BIM protocol & BEP

BIM protocol & BIM Execution Plan

BIM protokol + BEP (plán realizace BIM)

[B]IM DELIVERY

[Building] Information Model Delivery

vyhotovení a předání informačních modelů

PIR
Project Information 

Requirements

AIR
Asset Information 

Requirements

OIR
Organizational

Information Requirements

RIR
Regulation

Information Requirements

zdroj: WD WI 442023 CEN/TR (Guidance for understanding and using EN ISO 29481-1

grafika: Dimitri Daniaud, upravil: Tomáš Prokeš, odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

PIM
Project Information 

Model

AIM
Asset Information 

Model

OIM
Organizational

Information Model

RIM
Regulation

Information Model

RIR – požadavky na informace podle právních předpisů a technických norem

OIR – požadavky na informace (kterékoliv) organizace, která se na procesu podílí

AIR – požadavky na informace o stavbě a jejích částech potřebné pro provozní fázi (užívání stavby)

PIR – požadavky na informace o stavbě a jejích částech potřebné pro přípravu a realizaci projektu

RIM – informační model (datový kontejner) s povinnými údaji o stavbě 

OIM – IM (datový kontejner) pro orgain s požadovanými údaji o stavbě

AIM – IM (datový kontejner) s informacemi potřebnými pro provoz a údržbu

PIM – IM (datový kontejner) s informacemi o realizovaném projektu

IDM [Information Delivery Manual] – manuál pro předávání informací

Jaroslav 

Nechyba, 

ředitel 

odboru 

Koncepce 



DSŘ 
a využití DSS & CCI



experti odboru Koncepce BIM

Portál občana
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Všeobecné informace

Metodiky

Životní situace

Interakt. formuláře

Notifikace

Kalendář průběhu řízení

Klasifikační systém staveb

Datový standard BIM

(ČAS)

Databáze určených 

norem DUN

(ČAS)

INFORMAČNÍ SYSTÉM STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

nový

Napojení na další systémy

Portál stavebníka

INTEGRAČNÍ PLATFORMA DIGITALIZACE STAV. ŘÍZENÍ

Podatelna - vyjádření vlastníků TI IS Identifikačního čísla stavby

INF.SYSTÉM EVIDENCE 

STAVEBNÍCH POSTUPŮ 

Evidence úkonů, postupů, 

rozhodnutí, opatření, vyjádření

INF. SYSTÉM 

EVIDENCE ELEKTRONICKÝCH 

DOKUMENTACÍ

Projektové dokumentace, volitelně i 

DWG,  IFC…

DIGITÁLNÍ MAPA VEŘ. SPRÁVY

(komunikace, sítě a vybrané 

objekty)

NÁRODNÍ GEOPORTÁL ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ

Inf. systém pro územní plánování a 

správu ÚP

KRAJSKÉ GEOPORTÁLYKomplementární informační systémy VS IS MAPOVÁNÍ VRI

DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY

Technické vybavení stavebních úřadů

VEŘEJNÁ ČÁST NEVEŘEJNÁ ČÁST



experti odboru Koncepce BIM

Plánované cíle

• Usnadnění přípravy žádosti pro stavebníka 
(předvyplnění formuláře)

• Usnadnění práce stavebního úřadu a 
dotčených orgánů

 Zobraz (2D, 3D, v kontextu: katastru, 
DTM, 3D modelu stavby, …)

 Vyhledej informaci

 Validuj/zkontroluj – v další etapě
po roce 2023

• Využití údajů z el. dokumentace

pro další úlohy:

 Statistika a výkaznictví

 Modelování vystavěného prostředí

Elektronická dokumentace BIM

Digitální model stavby (DiMS) ve formátu IFC:

• strukturovaná data části projektové

dokumentace umožňující strojové vytěžení;

• obsahuje geometrické zobrazení v 3D;

• obsahuje popisné vlastnosti

fyzických i abstraktních částí stavby.



Evidence 

elektronických 

dokumentací

IFC

Identifikační číslo 

stavby

Datový standard 

staveb (DSS)

Klasifikační systém 

(CCI)

Digitální technická 

mapa

Národní geoportál

územního plánování

Portál stavebníka

SW stavebních 

úřadů

Pracovní koncept DSŘ a BIM:
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ZÁKON
novela podle
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NORMY

ZÁKON o BIM
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Příloha:  druhy staveb a 

„kaskáda“ účinnosti

„placatá“
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modely

pro BIM

Vyhláška stanovující

BIM a jeho procesy 

použití
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[DSS]

STRUKTURA A SPRÁVA DSS

ve formě ČSN nebo TNI
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Novela vyhlášky 

Č.169/2016 Sb.
o stanovení rozsahu 

dokumentace

VZ na stav. práce

BIM 

protokol 

Pracovní koncept právních úprav:

smluvní 

standard 

Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM



CCI



Proč CCI?

Prezentace expertů Agentury ČAS

 Základem jsou mezinárodní 
spolupráce a standardy ISO a IEC

 Obecný pro celý životní cyklus

 Navržen pro digitální zpracování

 Umožňuje národní doplněk

 Stabilní s možností doplnit 
specifické návazné klasifikace 
(např. TSKP, OTSKP, ETIM)



Principy CCI

Prezentace expertů Agentury ČAS



CCI – víceúrovňové členění výsledného produktu

Funkční 

systém

Technický 

systém

Komponenta

Prezentace expertů Agentury ČAS



CCI – k dispozici online i ke stažení

Prezentace expertů Agentury ČAS


