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1 PREAMBULE 
Průzkum preferencí odborné veřejnosti za účelem identifikace nejvhodnějšího postupu přípravy 
klasifikačního systému pro datový standard stavebnictví (dále jen KS) vychází z potřeby naplnit Koncepci 
zavádění metody BIM v České republice jako součást digitalizace českého stavebnictví, ke které se zavázala 
vláda ČR ve svém usnesením č. 682 ze dne 25.9.2017 (dále jen Koncepce). Připravila jej Česká agentura pro 
standardizaci, která je přípravou a realizací Koncepce pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮZKUMU 
2.1 Kontext průzkumu 
Kontextem je především zavádění digitalizace ve stavebním průmyslu a podpora spolupráce stavebnictví s 
dalšími obory se stavebnictvím souvisejícími. V průběhu roku 2018 byla Českou agenturou pro standardizaci 
ve spolupráci s ČVUT v Praze zpracována rešerše klasifikačních systémů, do které bylo zapojeno 28 českých i 
mezinárodních klasifikačních systémů. S tvůrci vybraných systémů, které se umístili na předních místech v 
této rešerši, zahájila Česká agentura pro standardizaci věcná jednání o formě případné budoucí spolupráce.  

Výsledný klasifikační systém musí být koncipován tak, aby do budoucna sloužil potřebám jak zadavatelů, 
projektantů, zhotovitelů, výrobců materiálů a výrobků, tak i správcům nemovitého majetku a dalším 
osobám, které se účastní procesu životního cyklu staveb. V tomto kontextu se tedy jedná o významně širší 
záběr agend, potažmo požadavků na klasifikační systém, než mají k dispozici systémy, které jsou na českém 
trhu v současnosti etablovány. 

2.2 Zadání průzkumu 
Z výše uvedeného pramení potřeba učinit strategické rozhodnutí, zda bude pro další rozvoj této oblasti 
nejvýhodnější použít. Identifikovány byly 3 možné scénáře: 

A) Implementace mezinárodního klasifikačního systému 

Implementace mezinárodního klasifikačního systému do českého stavebního průmyslu. Podmínkou 
této varianty je navázání úzké aktivní oboustranné spolupráce s tvůrci klasifikačního systému, tak 
aby i zástupci českého stavebnictví byli účastni na procesu spolurozhodování o dalším vývoji 
zvoleného klasifikačního systému.  

B) Derivát mezinárodního klasifikačního systému 

Jednorázové převzetí architektury a metodiky mezinárodního klasifikačního systému, včetně části 
obsahu a jeho přizpůsobení lokálním podmínkám v ČR. Následný rozvoj klasifikačního systému by se 
ubíral v ČR svou vlastní cestou v koordinaci s mezinárodním prostředím. 

C) Vývoj lokálního klasifikačního systému 

Výběr jednoho z lokálních klasifikačních systémů, vyvinutých pro vymezené oblasti na základě určení 
českým stavebním průmyslem, a jeho následný rozvoj pro použití ostatními uživateli celého 
životního cyklu staveb. 

 

Pro porovnání uvedených scénářů bylo zvoleno následujících 14 kritérií, rozdělených do 4 kategorií: 

I. MEZINÁRODNÍ ASPEKT 
Kompatibilita KS a přenositelnost know-how 

1. Kompatibilita KS s ostatními zahraničními a mezinárodními KS včetně přenosu zkušeností při jeho 
dalším rozvoji. 

2. Možnost využití zkušeností zahraničních uživatelů s výsledným klasifikačním systémem. 
3. Možnost využití českého národního know-how na zahraničních trzích. 
4. Schopnost integrovat výsledný KS lokálními SW poskytovateli do SW nástrojů, které jsou vyvíjeny pro 

globální trh. 
5. Vícejazyčnost KS, resp. možnost využití více jazykových mutací. 
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II. LOKÁLNÍ ASPEKT 
Zkušenosti lokálních uživatelů s KS 

6. Penetrace KS na českém trhu. 
7. Zkušenosti lokálních uživatelů z řad veřejných zadavatelů s KS. 

 
III. ROZVOJ OBLASTÍ 

Přesah KS i do dalších klíčových oblastí, než je klasifikace stavebních prvků 
8. Přesah KS do oblasti geografických informací. 
9. Přesah KS do oblasti oceňování staveb. 
10. Přesah KS do oblasti Facility Managementu. 

 
IV. UDRŽITELNOST 

Náročnost na pořízení a provoz KS 

11. Ochota poskytovatele KS jednat o spolupráci, resp. o odprodeji KS pro potřeby trhu České republiky. 
12. Náročnost udržování KS pro poměrně "malý trh" v České republice. 
13. Nutnost zajistit konsensus na mezinárodní úrovni při dalším rozvoji KS.  
14. Potřeba zajistit školení pro uživatele za účelem získání potřebných znalostní a zkušeností s KS. 

 

2.3 Cíl průzkumu 
Zaměstnanci agentury ČAS a externí odborníci spolupracující s Agenturou na Koncepci určili své preference 
v průběhu ledna a února roku 2019. Na základě těchto preferencí vznikl celkový přehled preferencí 
doplněný pro každé kritérium krátkými komentáři, z nichž je patrné, jak experti Agentury vnímají silné a 
slabé stránky jednotlivých scénářů. Snahou České agentury pro standardizaci bylo ale získat významnější 
statistický názor na konkrétní preference pozitivních i negativních aspektů jednotlivých scénářů. Proto byl 
zorganizován průzkum s cílem porovnat preference expertů Agentury s preferencemi relevantní odborné 
veřejnosti, tak, aby při výběru KS byl zohledněn názor co možná nejširší skupiny odborníků z dotčených 
oborů.  

S původním hodnocením expertů agentury ČAS a vysvětlujícími komentáři nebyli respondenti během 
průzkumu seznámeni, aby nebyli názorem expertů Agentury ovlivněni.  
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3 VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
Průzkumu se zúčastnili respondenti z mnoha oborů a mnoha různých profesí. Udělalo nám radost, že se 
významnou měrou zapojili nejen profesionálové z řad poskytovatelů služeb, ale i jejich objednatelé z řad 
veřejných zadavatelů či zaměstnanci státní správy. Poměr zastoupení jednotlivých oborů je zobrazen 
v následujícím grafu: 

 

 

Z výsledku průzkumu je patrné, že nejvhodnějším scénářem pro další postup při výběru klasifikačního 
průzkumu byl respondenty, stejně jako experty Agentury ČAS, označen scénář A, tedy navázání úzké aktivní 
spolupráce s tvůrci daného klasifikačního systému, tak aby i zástupci českého stavebnictví byli účastni na 
procesu spolurozhodování o jeho dalším vývoji.  
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Z přiložených grafů je patrné, že scénář A nasbíral v celkovém součtu nejvíce plusových hodnocení, 
značících, že takovýto KS by nejlépe naplňoval očekávání respondentů, a naopak nejméně deltových 
hodnocení, značících, že takovýto KS by očekávání respondentů nenaplňoval.    

 

 

 

Jako nejméně preferovanou variantou pak respondenty označen scénář C, tedy vývoj vlastního, lokálního 
klasifikačního systému, kdy negativa výrazněji převažují nad pozitivy. 

Detailněji zpracovaný přehled hodnocení, včetně hodnocení jednotlivých kritérií naleznete v příloze č. 1 této 
zprávy.  

4 ÚČAST V PRŮZKUMU 
Potěšilo nás, že i přesto, že se jednalo o velmi složitou matérii je návratnost dotazníku, neboli „response rate“ 
překvapivě vysoká. V rámci průzkumu bylo osloveno více než 360 respondentů. Návratnost on-line dotazníku 
činila přibližně 71%, konečná návratnost pak více než 21% ze všech oslovených účastníků. Obě tyto hodnoty 
jsou o něco málo vyšší, než je obvyklý průměr u tohoto typu průzkumu. Značí to, že oslovené zástupce 
odborné veřejnosti toto téma zajímá a jsou ochotni poskytovat nám zpětnou vazbu. Vážíme si toho a 
děkujeme za to. Výsledky jejich snažení jsou pro nás velmi užitečné. 
 
Zároveň velmi silně vnímáme i zpětnou vazbu v kontextu horší srozumitelnosti dotazníku. Předmět výzkumu 
nebyl jednoduchý, a pro účastníky dotazník mohl být, a podle odezvy některých z nich i skutečně byl, hůře 
srozumitelný. Při jeho tvorbě jsme hledali rovnováhu mezi přehledností a nutností popsat složité a odborné 
téma. Nechtěli jsme s popisem zacházet příliš do detailů, aby dotazník nepůsobil na respondenty návodně. 
Ze stejného důvodu jsme se rozhodli neposkytnout účastníkům průzkumu původní hodnocení expertů 
Agentury ČAS s jejich komentáři. Důležité pro objektivitu celého průzkumu bylo, abychom respondenty 
neovlivňovali při jejich vlastním hodnocení. Porovnání obou dvou, tedy hodnocení expertů Agentury ČAS i 
hodnocení respondentů, naleznete v příloze č.1  

Napříště uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zvýšili přehlednost dotazníku, resp. použitých 
nástrojů, a zvýšili tím srozumitelnost průzkumů, které budeme organizovat. 

 

 



 
 

www.koncepceBIM.cz 9

Závěrečná zpráva z průzkumu preferencí 

 

5 ZÁVĚR 
5.1 Statistické údaje o průzkumu 
Povaha výzkumu kvantitativní 

Metoda sběru dat on-line dotazník (CAWI) 

Výběrová metoda vyčerpávající šetření 

Délka vyplňování medián: 10 min 51s 

Uskutečnění sběru dat 3/2019 

Zveřejnění dat a výstupů 4/2019 
 

 

 

5.2 Přehled příloh  
 

Příloha č. 1: Celkový přehled hodnocených kritérií  

Příloha č. 2: Znění dotazníku       
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Příloha č. 1: Celkový přehled hodnocených kritérií

č. popis hodnocení komentář hodnocení komentář hodnocení komentář

+ Δ o + Δ o + Δ o
1. Kompatibilita KS s ostatními zahraničními a 

mezinárodními KS včetně přenosu zkušeností při jeho 
dalším rozvoji.

+ Kontinuální návaznost na zahraniční a 
mezinárodní KS. 77,5% 12,7% 9,9% Δ Postupně bude návaznost na zahraniční a 

mezinárodní KS čím dál více limitována.
43,7% 50,7% 5,6% Δ Absence návaznosti na zahraniční a 

mezinárodní KS.
19,7% 67,6% 12,7%

2. Možnost využití zkušeností zahraničních uživatelů s 
výsledným klasifikačním systémem.

+

Průběžné využívání zahraničních zkušeností 
ze zemí, ve kterých bude stejný KS 
dostatečně etablován, resp. používán jako 
tamní národní KS.

76,1% 12,7% 11,3% +

Částečné využití zahraničních zkušeností 
s KS, díky tomu, že vznikne jako derivát 
zahraničního KS. Postupem času bude 
schopnost využít zkušeností klesat. 

56,3% 36,6% 7,0% Δ

Velmi omezená možnost využití sdílení 
zahraničních zkušeností s KS. Ostrovní KS 
pravděpodobně nebude v zahraničí nijak 
masivně používán.

18,3% 66,2% 15,5%

3. Možnost využití českého národního 
know-how na zahraničních trzích.

+
Umožňuje využití národního know-how na 
zahraničních trzích a tedy i snadnější přístup 
českých firem na mezinárodní trhy.

52,1% 33,8% 14,1% Δ Postupně bude míra využití národního know-
how na zahraničních trzích klesat. 42,3% 36,6% 21,1% Δ Téměř neumožňuje využití národního know-

how na zahraničních trzích. 19,7% 57,7% 22,5%

4. Schopnost integrovat výsledný KS lokálními SW 
poskytovateli do SW nástrojů, které jsou vyvíjeny pro 
globální trh.

+
Tím, že se jedná o mezinárodní systém, bude 
snazší jej integrovat KS do softwarů, které 
jsou vyvíjeny pro globální trh.

78,9% 16,9% 4,2% +

Tím, že se jedná o derivát mezinárodního 
systému, bude snazší jej integrovat do 
softwarů, které jsou 
vyvíjeny pro globální trh. Postupem času 
však hrozí, že se KS stane ostrovním 
systémem a přestane být pro výrobce SW 
působící na globálmním trhu atraktivní.

53,5% 39,4% 7,0% Δ
Nesnadná integrace KS do softwarů které 
jsou vyvíjeny pro globální trh Ostrovní KS 
pro ně nebude atraktivní.

26,8% 62,0% 11,3%

5. Vícejazyčnost KS, resp. možnost využití více jazykových 
mutací.

+

Průběžná vícejazyčnost KS. Snadné 
porozumění si napomůže při spolupráci se 
zahraničními subjekty pohybujícími se na 
českém trhu.

63,4% 15,5% 21,1% Δ

Systém by mohl v počátku těžit z toho, že 
vzejde z mezinárdního KS. Z dlouhodobého 
hlediska však není udržitelné vytvářet více 
jazykových mutací. 

47,9% 31,0% 21,1% Δ
V případě lokálního systému není 
ekonomicky únosné vytvářet více 
jazykových mutací.  

19,7% 54,9% 25,4%

+ Δ o + Δ o + Δ o
6. Penetrace KS na českém trhu.

Δ Nevychází ze současného KS používaného v 
ČR, tudíž penetrace je minimální.

26,8% 57,7% 15,5% Δ Nevychází ze současného KS používaného v 
ČR, tudííž penetrace je minimální.

43,7% 46,5% 9,9% + Vychází ze současného KS používaného v 
ČR. 60,6% 33,8% 5,6%

7. Zkušenosti lokálních uživatelů z řad veřejných 
zadavatelů s KS. Δ Minimální zkušensot veřejných zadavatelů s 

mezinárodními KS.
23,9% 62,0% 14,1% Δ Minimální zkušenost veřejných zadavatelů s 

mezinárodními KS.
33,8% 54,9% 11,3% +

Opora a zkušenost veřejných zadavatelů 
s lokálními KS zaměřenými především na 
oceňování.

56,3% 33,8% 9,9%

+ Δ o + Δ o + Δ o

8. Přesah KS do oblasti geografických informací.

+

Mnohé zahraniční KS jsou přizpůsobeny pro 
možnost zatřídění prostorových objektů, 
zejména staveb, ale i odvozených či 
abstraktních objektů (např. záplavová 
území, hranice jednotek (hr.regionů, plochy 
ochranných pásem, apod.).

54,9% 32,4% 12,7% +

Mnohé zahraniční KS jsou přizpůsobeny pro 
možnost zatřídění prostorových objektů, 
zejména staveb, ale i odvozených či 
abstraktních objektů (např. záplavová 
území, hranice jednotek (hr.regionů, plochy 
ochranných pásem, apod.).

53,5% 36,6% 9,9% Δ Ekonomicky náročné vyvíjet pro "malý trh" 
funkcionality přesahující do oblastí GIS. 39,4% 50,7% 9,9%

9. Přesah KS do oblasti oceňování staveb.

Δ V případě využívání lokální cenové soustavy 
bude nutné její namapování na nový KS. 66,2% 26,8% 7,0% Δ V případě využívání lokální cenové soustavy 

bude nutné její namapování na nový KS. 63,4% 31,0% 5,6% +

Stávající rozpočtová praxe má k dispozici 
lokální cenové soustavy. Tím by bya 
zajištěna kompatibilita KS s lokální 
rozpočtovou praxí, resp. se SW 
podporujícími rozpočtování.

62,0% 32,4% 5,6%

10. Přesah KS do oblasti Facility Managementu.

+ Mnohé zahraniční KS mají přesah do oblasti 
FM (např. zatřídění ploch). 70,4% 19,7% 9,9% + Mnohé zahraniční KS mají přesah do oblasti 

FM (např. zatřídění ploch). 59,2% 32,4% 8,5% Δ Ekonomicky náročné vyvíjet pro "malý trh" 
funkcionality přesahující do oblastí FM. 45,1% 43,7% 11,3%

+ Δ o + Δ o + Δ o

11. Ochota poskytovatele KS jednat o spolupráci, resp. o 
odprodeji KS pro potřeby trhu České republiky. 

+

Ochota mezinárodních poskytovatelů KS k 
přizvání ČR ke spolupráci na dalším rozvoji je 
předpokládána (nicméně u robustnějších KS 
může být komplikovaná - viz. kritérium 
č.13).

49,3% 45,1% 5,6% +

Ochota mezinárodních poskytovatelů KS k 
využití jejich přizvání ČR ke spolupráci na 
dalším rozvoji je deklarována, nicméně u 
robustnějších KS může být komplikovaná. 

42,3% 54,9% 2,8% Δ

Ochota stávajících poskytovatelů KS 
etablovaných v ČR vybraný KS uvolnit, resp. 
jej odprodat, tak aby systém byl v rukách 
nezávislé entity a nebyl tak předmětem 
konkurenčního boje je diskutabilní. 

31,0% 53,5% 15,5%

12. Náročnost udržování KS pro poměrně "malý trh" 
v České republice. + Údržba KS výrazně nezatíží ČR. Bude sdílena 

více subjekty. 43,7% 42,3% 14,1% Δ Bude náročné na údržbu celého KS pro 
"malý trh".

39,4% 53,5% 7,0% Δ Bude náročné na údržbu celého KS pro 
"malý trh".

32,4% 54,9% 12,7%

13. Nutnost zajistit konsensus na mezinárodní úrovni při 
dalším rozvoji KS. Δ

Může být problematické najít konsenzus 
mezi poskytovatelem KS a dalšími státy či 
jinými uživateli, kteří se na rozvoji KS podílejí 
či budou podílet.

57,7% 36,6% 5,6% +
Úplná samostatnost při rozhodování o 
změnách KS. Nebude potřeba hledat 
konsensus na mezinárodní úrovni. 

32,4% 59,2% 8,5% +
Úplná samostatnost při rozhodování o 
změnách KS. Nebude potřeba hledat 
konsensus na mezinárodní úrovni. 

21,1% 64,8% 14,1%

14. Potřeba zajistit školení pro uživatele za účelem získání 
potřebných znalostní a zkušeností s KS.

Δ
Bude zapotřebí zajistit školení k získání 
znalostní a postupné nabývání zkušeností s 
mezinárodním KS.

67,6% 25,4% 7,0% Δ
Bude zapotřebí zajistit školení k získání 
znalostní a postupné nabývání zkušeností s 
mezinárodním KS.

62,0% 31,0% 7,0% Δ
Bude zapotřebí zajistit dílčí školení k získání 
znalostní a postupné nabývání zkušeností s 
KS, zejména na nově vyvíjené části KS.

50,7% 39,4% 9,9%

+ Δ o + Δ o + Δ o
69,6% 18,3% 12,1% 48,7% 38,9% 12,4% 20,8% 61,7% 17,5%

25,4% 59,9% 14,8% 38,7% 50,7% 10,6% 58,5% 33,8% 7,7%

63,8% 26,3% 9,9% 58,7% 33,3% 8,0% 48,8% 42,3% 8,9%

54,6% 37,3% 8,1% 44,0% 49,6% 6,3% 33,8% 53,2% 13,0%

57,7% 31,4% 10,9% 48,1% 42,5% 9,5% 35,9% 51,1% 13,0%

Legenda:
Naplňuje očekávání respondenta (+) 
Nenaplňuje (zcela) očekávání respondenta (delta ∆) 
Není pro respondenta důležité (o)

ROZVOJ OBLASTÍ

UDRŽITELNOST

CELKEM

HODNOCENÍ RESPONDENTŮ

hodnocení hodnocení

MEZINÁRODNÍ ASPEKT

LOKÁLNÍ ASPEKT

UDRŽITELNOST
Náročnost na pořízení a provoz KS

ROZVOJ OBLASTÍ
Přesah KS i do dalších klíčových oblastí, než je klasifikace 
stavebních prvků

LOKÁLNÍ ASPEKT
Zkušenosti lokálních uživatelů s KS

HODNOCENÍ EXPERTŮ AGENTURY ČAS

přehled 
posuzovaných kritérií

scénář A scénář B scénář C
integrální součást mezinárodního KS derivát mezinárodního KS pro ČR vývoj lokálního KS

HODNOCENÍ EXPERTŮ AGENTURY ČAS HODNOCENÍ RESPONDENTŮ HODNOCENÍ EXPERTŮ AGENTURY ČAS HODNOCENÍ RESPONDENTŮ

hodnocení

MEZINÁRODNÍ ASPEKT
Kompatibilita KS a přenositelnost know-how

57,7%

31,4%

10,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

+ Δ o

scénář A

48,1%
42,5%

9,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

+ Δ o

scénář B

35,9%

51,1%

13,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

+ Δ o

scénář C

57,7%31,4%

10,9%

scénář A

+ Δ o

48,1%

42,5%

9,5%

scénář B

+ Δ o

35,9%

51,1%

13,0%

scénář C

+ Δ o



Příloha č. 2: Znění dotazníku 
 
 

 

Průzkum preferencí odborné 
veřejnosti za účelem identifikace 
nejvhodnějšího postupu přípravy 
klasifikačního systému pro datový standard 
stavebnictví 

 

Cílem průzkumu je zjistit preference odborné veřejnosti při výběru vhodného klasifikačního 
systému pro potřeby datového standardu stavebnictví. 

Výsledný klasifikační systém musí být koncipován tak, aby do budoucna sloužil potřebám jak 
zadavatelů, projektantů, zhotovitelů, výrobců materiálů a výrobků, tak i správcům nemovitého 
majetku a dalším osobám, které se účastní procesu životního cyklu staveb. V tomto kontextu se 
tedy jedná o významně širší záběr agend, potažmo požadavků na klasifikační systém, než mají 
k dispozici systémy, které jsou na českém trhu v současnosti etablovány. 

Je třeba učinit strategické rozhodnutí, zda bude pro další rozvoj této oblasti nejvýhodnější použít: 

 1. Implementaci mezinárodního klasifikačního systému 

Implementace mezinárodního klasifikačního systému do českého stavebního průmyslu. 
Podmínkou této varianty je navázání úzké aktivní oboustranné spolupráce s tvůrci klasifikačního 
systému, tak aby i zástupci českého stavebnictví byli účastni na procesu spolurozhodování o 
dalším vývoji zvoleného klasifikačního systému.  

2. Derivát mezinárodního klasifikačního systému 

Jednorázové převzetí architektury a metodiky mezinárodního klasifikačního systému, včetně části 
obsahu a jeho přizpůsobení lokálním podmínkám v ČR. Následný rozvoj klasifikačního systému 
by se ubíral v ČR svou vlastní cestou v koordinaci s mezinárodním prostředím. 

3. Lokální klasifikační systém 
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Výběr jednoho z lokálních klasifikačních systémů, vyvinutých pro vymezené oblasti na základě 
určení českým stavebním průmyslem, a jeho následný rozvoj pro použití ostatními uživateli 
celého životního cyklu staveb.  

Pro porovnání výše uvedených variant bylo zvoleno 14 kritérií a dále máte možnost přidat 3 vlastní 
kritéria. 

Ve všech 3 výše uvedených variantách musí být implementace klasifikačního systému pro potřeby 
datového standardu stavebnictví v rukou nezávislé entity, která bude zajišťovat otevřenost a 
dostupnost klasifikačního systému pro celý stavební trh. Tato entita bude zodpovědná za celý 
proces správy (řízení změn), podpory i publikace a dokumentace klasifikačního systému, tak, aby 
výsledný systém nebyl předmětem trhu a konkurenčních vztahů. 
 
V současnosti je touto národní entitou, v souvislosti s vládou schválenou Koncepcí a pověřením 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci. 
 
Tento průzkum vychází z potřeby naplnit Koncepci zavádění metody BIM v České republice jako 
součást digitalizace českého stavebnictví, ke které se zavázala vláda ČR ve svém usnesením č. 682 
ze dne 25.9.2017. Průzkum zadala Česká agentura pro standardizaci, která je přípravou Koncepce 
pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
 
Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-15 minut. 

Děkujeme za spolupráci. 

Česká agentura pro standardizaci 
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Zaměření 

[]Vyberte prosím z následujícího seznamu, jaké je Vaše zaměření. * 

 

 Architekt  
 Developer  
 Expert České agentury pro standardizaci  
 Facility manager  
 Inženýring  
 Konzultant  
 Pedagog  
 Projektant  
 Softwarový dodavatel  
 Státní správa  
 Student  
 Výrobce stav. materiálu  
 Zadavatel soukromý sektor  
 Zadavatel veřejný sektor  
 Zhotovitel  
 Jiné  

  

Zvolte prosím pouze jednu možnost, která nejlépe vystihuje Vaši situaci.  

  



i-Dotazník: Průzkum preferencí odborné veřejnosti za účelem identifikace nejvhodnějšího postupu přípravy klasifikačního systému pro datový standard 
stavebnictví  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA                   4 

Var. A: Implementace mezinárodního klasifikačního systému 

[] 

Varianta A: Implementace mezinárodního klasifikačního systému 

Charakteristika varianty: „Implementace mezinárodního klasifikačního systému do 
českého stavebního průmyslu. Podmínkou této varianty je navázání úzké aktivní 
oboustranné spolupráce s tvůrci klasifikačního systému, tak aby i zástupci českého 
stavebnictví byli účastni na procesu spolurozhodování o dalším vývoji zvoleného 
klasifikačního systému.“ 

Označte prosím u každého kritéria, zda v rámci této varianty naplňuje očekávání či 
nenaplňuje zcela očekávání, resp. mezi vlastnostmi/funkcionalitami systému a 
očekáváními vzniká rozdíl. 

[]MEZINÁRODNÍ ASPEKT - Kompatibilita KS a přenositelnost know-how * 

  Naplňuje 
očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Kompatibilita KS s ostatními 
zahraničními a mezinárodními KS 

včetně přenosu zkušeností při jeho 
dalším rozvoji. 

   

Možnost využití zkušeností 
zahraničních uživatelů s výsledným 

klasifikačním systémem. 
   

Možnost využití českého národního 
know-how na zahraničních trzích.    

Schopnost integrovat výsledný KS 
lokálními SW poskytovateli do SW 
nástrojů, které jsou vyvíjeny pro 

globální trh. 

   

Vícejazyčnost KS, resp. možnost 
využití více jazykových mutací.    

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  
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[]LOKÁLNÍ ASPEKT - Zkušenosti lokálních uživatelů s KS * 

  Naplňuje 
očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Penetrace KS na českém trhu. 
   

Zkušenosti lokálních uživatelů z řad 
veřejných zadavatelů s KS.    

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  

[]ROZVOJ OBLASTÍ - Přesah KS i do dalších klíčových oblastí, než je klasifikace 
stavebních prvků * 

  
Naplňuje 

očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Přesah KS do oblasti geografických 
informací.    

Přesah KS do oblasti oceňování 
staveb.    

Přesah KS do oblasti Facility 
Managementu.    

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  

[]UDRŽITELNOST - Náročnost na pořízení a provoz KS * 

  Naplňuje 
očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Ochota poskytovatele KS jednat o 
spolupráci, resp. o odprodeji KS pro 

potřeby trhu České republiky. 
   

Náročnost udržování KS pro 
poměrně "malý trh" v České 

republice. 
   

Nutnost zajistit konsensus na 
mezinárodní úrovni při dalším 

rozvoji KS.  
   

Potřeba zajistit školení pro uživatele 
za účelem získání potřebných 

znalostí a zkušeností s KS. 
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[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  

[]Chcete přidat nějaká další kritéria, která považujete za významná pro 
kvalifikované rozhodnutí?  

 Ano  
 Ne  

[]Uveďte prosím, jaká další kritéria považujete za významná pro kvalifikované 
rozhodnutí:  

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 
Odpověď byla 'Ano' k otázce '11 [VarAxDalsiKriteria]' (Chcete přidat nějaká další kritéria, která 
považujete za významná pro kvalifikované rozhodnutí?) 

 1  
 2  
 3  

Nápověda: můžete uvést nejvýše 3.  

[]Označte prosím u každého kritéria, zda v rámci této varianty naplňuje očekávání 
či nenaplňuje zcela očekávání, resp. mezi vlastnostmi/funkcionalitami systému a 
očekáváními vzniká rozdíl.  

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 
Odpověď byla 'Ano' k otázce '11 [VarAxDalsiKriteria]' (Chcete přidat nějaká další kritéria, která 
považujete za významná pro kvalifikované rozhodnutí?) 

 

  Naplňuje očekávání (+) Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta ∆) 

{INSERTANS:321565X2709X373651} 
  

{INSERTANS:321565X2709X373652} 
  

{INSERTANS:321565X2709X373653} 
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Var. B: Derivát mezinárodního klasifikačního systému 

[] 

Varianta B: Derivát mezinárodního klasifikačního systému 

Charakteristika varianty: „Jednorázové převzetí architektury a metodiky 
mezinárodního klasifikačního systému, včetně části obsahu a jeho přizpůsobení 
lokálním podmínkám v ČR. Následný rozvoj klasifikačního systému by se ubíral v 
ČR svou vlastní cestou v koordinaci s mezinárodním prostředím.“ 

Označte prosím u každého kritéria, zda v rámci této varianty naplňuje očekávání či 
nenaplňuje zcela očekávání, resp. mezi vlastnostmi/funkcionalitami systému a 
očekáváními vzniká rozdíl. 

[]MEZINÁRODNÍ ASPEKT - Kompatibilita KS a přenositelnost know-how * 

  
Naplňuje 

očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Kompatibilita KS s ostatními 
zahraničními a mezinárodními KS 

včetně přenosu zkušeností při jeho 
dalším rozvoji. 

   

Možnost využití zkušeností 
zahraničních uživatelů s výsledným 

klasifikačním systémem. 
   

Možnost využití českého národního 
know-how na zahraničních trzích.    

Schopnost integrovat výsledný KS 
lokálními SW poskytovateli do SW 
nástrojů, které jsou vyvíjeny pro 

globální trh. 

   

Vícejazyčnost KS, resp. možnost 
využití více jazykových mutací.    

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  
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[]LOKÁLNÍ ASPEKT - Zkušenosti lokálních uživatelů s KS * 

  Naplňuje 
očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Penetrace KS na českém trhu. 
   

Zkušenosti lokálních uživatelů z řad 
veřejných zadavatelů s KS.    

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  

  

[]ROZVOJ OBLASTÍ - Přesah KS i do dalších klíčových oblastí, než je klasifikace 
stavebních prvků * 

  Naplňuje 
očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Přesah KS do oblasti geografických 
informací.    

Přesah KS do oblasti oceňování 
staveb.    

Přesah KS do oblasti Facility 
Managementu.    

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  

  

[]UDRŽITELNOST - Náročnost na pořízení a provoz KS * 

  
Naplňuje 

očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Ochota poskytovatele KS jednat o 
spolupráci, resp. o odprodeji KS pro 

potřeby trhu České republiky. 
   

Náročnost udržování KS pro 
poměrně "malý trh" v České 

republice. 
   

Nutnost zajistit konsensus na 
mezinárodní úrovni při dalším 

rozvoji KS.  
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Naplňuje 

očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Potřeba zajistit školení pro uživatele 
za účelem získání potřebných 

znalostí a zkušeností s KS. 
   

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  

 []Chcete přidat nějaká další kritéria, která považujete za významná pro 
kvalifikované rozhodnutí?  

 Ano  
 Ne  

[]Uveďte prosím, jaká další kritéria považujete za významná pro kvalifikované 
rozhodnutí:  

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 
Odpověď byla 'Ano' k otázce '23 [vBxDalsiKriteria]' (Chcete přidat nějaká další kritéria, která 
považujete za významná pro kvalifikované rozhodnutí?) 

 1  

 2  

 3  

 Nápověda: můžete uvést nejvýše 3.  

[]Označte prosím u každého kritéria, zda v rámci této varianty naplňuje očekávání 
či nenaplňuje zcela očekávání, resp. mezi vlastnostmi/funkcionalitami systému a 
očekáváními vzniká rozdíl.  

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 
Odpověď byla 'Ano' k otázce '23 [vBxDalsiKriteria]' (Chcete přidat nějaká další kritéria, která 
považujete za významná pro kvalifikované rozhodnutí?) 

  Naplňuje očekávání (+) 
Nenaplňuje zcela 

očekávání (delta ∆) 
{INSERTANS:321565X2710X373971} 

  

{INSERTANS:321565X2710X373972} 
  

{INSERTANS:321565X2710X373973} 
  

 

  



i-Dotazník: Průzkum preferencí odborné veřejnosti za účelem identifikace nejvhodnějšího postupu přípravy klasifikačního systému pro datový standard 
stavebnictví  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA                   10 

Var. C: Lokální klasifikační systém pro ČR 

Charakteristika varianty: "Výběr jednoho z lokálních klasifikačních systémů, vyvinutých pro 
vymezené oblasti na základě určení českým stavebním průmyslem, a jeho následný rozvoj pro 
použití ostatními uživateli celého životního cyklu staveb."  

[] 

Varianta C: Lokální klasifikační systém pro ČR 

Charakteristika varianty: „Výběr jednoho z lokálních klasifikačních systémů, 
vyvinutých pro vymezené oblasti na základě určení českým stavebním průmyslem, 
a jeho následný rozvoj pro použití ostatními uživateli celého životního cyklu 
staveb.“ 

Označte prosím u každého kritéria, zda v rámci této varianty naplňuje očekávání či 
nenaplňuje zcela očekávání, resp. mezi vlastnostmi/funkcionalitami systému a 
očekáváními vzniká rozdíl. 

[]MEZINÁRODNÍ ASPEKT - Kompatibilita KS a přenositelnost know-how * 

  Naplňuje 
očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Kompatibilita KS s ostatními 
zahraničními a mezinárodními KS 

včetně přenosu zkušeností při jeho 
dalším rozvoji. 

   

Možnost využití zkušeností 
zahraničních uživatelů s výsledným 

klasifikačním systémem. 
   

Možnost využití českého národního 
know-how na zahraničních trzích.    

Schopnost integrovat výsledný KS 
lokálními SW poskytovateli do SW 
nástrojů, které jsou vyvíjeny pro 

globální trh. 

   

Vícejazyčnost KS, resp. možnost 
využití více jazykových mutací.    

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  
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[]LOKÁLNÍ ASPEKT - Zkušenosti lokálních uživatelů s KS * 

  Naplňuje 
očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Penetrace KS na českém trhu. 
   

Zkušenosti lokálních uživatelů z řad 
veřejných zadavatelů s KS.    

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  

[]ROZVOJ OBLASTÍ - Přesah KS i do dalších klíčových oblastí, než je klasifikace 
stavebních prvků * 

  
Naplňuje 

očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Přesah KS do oblasti geografických 
informací.    

Přesah KS do oblasti oceňování 
staveb.    

Přesah KS do oblasti Facility 
Managementu.    

[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  

[]UDRŽITELNOST - Náročnost na pořízení a provoz KS * 

  Naplňuje 
očekávání (+) 

Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta 

∆) 
Není důležité  

Ochota poskytovatele KS jednat o 
spolupráci, resp. o odprodeji KS pro 

potřeby trhu České republiky. 
   

Náročnost udržování KS pro 
poměrně "malý trh" v České 

republice. 
   

Nutnost zajistit konsensus na 
mezinárodní úrovni při dalším 

rozvoji KS.  
   

Potřeba zajistit školení pro uživatele 
za účelem získání potřebných 

znalostí a zkušeností s KS. 
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[]Můžete doplnit komentář k Vašemu hodnocení:  

[]Chcete přidat nějaká další kritéria, která považujete za významná pro 
kvalifikované rozhodnutí?  

 Ano  
 Ne  

[]Uveďte prosím, jaká další kritéria považujete za významná pro kvalifikované 
rozhodnutí:  

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 
Odpověď byla 'Ano' k otázce '35 [vCxDalsiKriteria]' (Chcete přidat nějaká další kritéria, která 
považujete za významná pro kvalifikované rozhodnutí?) 

 1  
 2  
 3  

 Nápověda: můžete uvést nejvýše 3.  

[]Označte prosím u každého kritéria, zda v rámci této varianty naplňuje očekávání 
či nenaplňuje zcela očekávání, resp. mezi vlastnostmi/funkcionalitami systému a 
očekáváními vzniká rozdíl.  

Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky: 
Odpověď byla 'Ano' k otázce '35 [vCxDalsiKriteria]' (Chcete přidat nějaká další kritéria, která 
považujete za významná pro kvalifikované rozhodnutí?) 

  Naplňuje očekávání (+) Nenaplňuje zcela 
očekávání (delta ∆) 

{INSERTANS:321565X2704X373101} 
  

{INSERTANS:321565X2704X373102} 
  

{INSERTANS:321565X2704X373103} 
  

Závěr 

[]A úplně na závěr - můžete doplnit komentář k celému průzkumu:  

Nezapomeňte prosím vyplněný dotazník ODESLAT kliknutím na tlačítko níže.  
Děkujeme za spolupráci. 
Česká agentura pro standardizaci 
 
 
Děkujeme Vám za vyplnění tohoto průzkumu. 


