Příloha
usnesení vlády
ze dne 25. září 2017 č. 682

Opatření vyplývající z harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM
v České republice
Číslo
Úkol
úkolu
Základní organizační opatření
1
Vytvoření Výboru Stavebnictví 4.0
pod Aliancí Společnost 4.0
Pilotní projekty
2
Výběr pilotních projektů
3
Realizace pilotních projektů

4

Vyhodnocení pilotních projektů

Základní technická opatření
5
Zavádění a tvorba norem pro BIM
včetně terminologie
6
Vyhodnocení využití modelu BIM
pro stávající systém CRAB
7
Vyhlášení IFC formátu jako
celostátně podporovaného pro
BIM model
8
Prověření právních otázek
autorských práv v souvislosti se
zavedením BIM
9
Vytvoření standardu rozsahu LOI
a LOD pro jednotlivé fáze tvorby
dokumentace stavby
10
Posouzení potřeby změn
právních předpisů v souvislosti se
zavedením BIM
11
Vytvoření databáze
požadovaných vlastností
stavebních výrobků v návaznosti
na připravovaný zákon
o stavebních výrobcích včetně
přiřazení IFC parametrů
12
Navržení pravidel pro pasportizaci
dokončených staveb v majetku
státu
13
Tvorba standardizované metodiky
použití BIM v organizacích
14
Tvorba metodiky pro výběr CDE
zadavatelem včetně doporučení
podmínek a pravidel jeho využití

Gesce

Spolupráce

MPO

MPO
dotčení
členové
vlády
MPO

07/17 - 12/17
členové vlády
MPO

07/17 – 12/18
01/18 -12/20

dotčení
členové vlády

07/19 – 06/21
07/17 – 12/27

MPO
MF
(ÚZSVM)
MPO

Termín

MPO

01/18 - 12/18
07/18 – 12/18
07/18 – 12/18

MK

MPO

MMR, MD

07/18 – 06/19

MPO

členové vlády

07/18 – 06/19
01/19 – 12/19

MPO

MPO

dotčení
členové vlády

07/19 – 12/19

MPO

07/19 – 06/20

MPO

07/19 – 12/20

Číslo
Úkol
úkolu
během celého životního cyklu
stavby
15
Promítnutí změn související
legislativy v rámci zavádění
metody BIM
16
Tvorba metodiky pro zavedení
využívání BIM ve veřejné správě
Problematika veřejných zakázek
17
Vytvoření vzorových smluvní
podmínek nebo smluvních vzorů
pro veřejné zakázky
18
Vytvoření vzorů zadávací
dokumentace
19
Stanovení minimálního rozsahu
zadání při povinnosti BIM pro
veřejné zakázky
20
Vytvoření metodiky BIM pro
postup při zadávání veřejných
zakázek
21
Stanovení jednotného datového
formátu soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb
22
Vytvoření metodiky pro oceňování
23
Uložení povinnosti použití BIM
pro nadlimitní veřejné zakázky na
stavební práce (ve smyslu zákona
o zadávání veřejných zakázek),
financované z veřejných rozpočtů,
včetně zhotovení jejich přípravné
a projektové dokumentace, se
zohledněním závěrů
z vyhodnocení pilotních projektů
a s přihlédnutím ke specifikům
jednotlivých druhů staveb
Povolovací procesy
24
Vyhodnocení současného stavu
a navržení možností řešení pro
elektronické předávání
dokumentace stavby (např.
formou pdf) v souvislosti
s využitím BIM
25
Zavedení předávání projektové
dokumentace stavby stavebním
úřadům a dotčeným orgánům
v elektronické podobě (např. ve
formě pdf)
26

27

Vyčíslení finančních potřeb
stavebních úřadů a dotčených
orgánů v souvislosti
s předpokládanou elektronizací
povolovacích procesů stavby
Příprava elektronizace

Gesce

MPO

Spolupráce

dotčení
členové vlády

Termín

07/19 – 12/21
01/20 – 12/20

MPO

MPO

MMR, MD

01/19 – 12/19

MPO

MMR, MD

01/19 – 12/19

MPO

MMR, MD

01/19 – 12/19

MPO

MMR, MD

01/19 – 12/20

MPO

MMR, MD

07/19 – 12/19

MPO
MMR, MD
MPO+MMR dotčení
členové vlády

07/19 – 12/20
07/21 – 12/21
s platností od
01/22

MPO+MMR dotčení
členové vlády

01/19 – 12/20

MPO + dotčení v návaznosti
členové vlády
na novou
úpravu
veřejného
stavebního
práva
MPO+MMR ostatní
01/19 – 12/20
dotčené
ústřední
orgány státní
správy
MMR
ostatní
v návaznosti
MMR

2

Číslo
Úkol
úkolu
povolovacích procesů stavby
s využitím BIM

28

GIS
29

Zajištění elektronizace
povolovacích procesů stavby
s využitím BIM

Stanovení vztahu dat národní
infrastruktury pro prostorové
informace (NIPI) a BIM v
návaznosti na IFC
30
Zajištění využitelnosti dat z BIM
modelů pro rozvoj národní
infrastruktury pro prostorové
informace (NIPI)
31
Zajištění návaznosti BIM modelu
na katastr nemovitostí
Vzdělávání/Propagace/Osvěta
32
Vytvoření systému vzdělávání
v BIM pro SŠ a VOŠ
33
Podpora zavádění vzdělávání
v BIM do studijních programů VŠ
34
Upřesnění BIM profesí v NSK
35
Vytvoření platformy pro sdílení
zkušeností pedagogů a odborníků
s BIM
36
Mediální kampaň
37
Vytvoření systému vzdělávání
v BIM pro státní správu
a samosprávu
38
Vytvoření systému podpory
vzdělávání v BIM dodavatelského
řetězce

Gesce

Spolupráce
dotčené
ústřední
orgány státní
správy

Termín
na novou
úpravu
veřejného
stavebního
práva
v návaznosti
na novou
úpravu
veřejného
stavebního
práva

MMR

MPO + ostatní
dotčené
ústřední
orgány státní
správy

MPO

MMR, MV

01/21 – 12/22

MV

MMR, MPO

01/23 – 12/25

ČÚZK

01/26 – 12/27

MŠMT

MPO

01/18 – 12/21

MPO

MŠMT

01/18 – 12/19

MŠMT
MPO

MPO
MŠMT

07/18 – 12/18
07/18 – 12/19
07/18 – 12/27
01/19 – 12/20

MPO
MPO

MPO

3

MD

07/21 – 12/24

