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Formulace dopadů implementace BIM na komponenty NIPI

INTRO – výchozí podmínky pro implementaci BIM v ČR

Videokonference - Digitalizace ve stavebnictví II., 27.4.2021
https://www.youtube.com/watch?v=TIzocf1Myr0

Největší setkání lídrů digitalizace v České republice 2021 ….
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Koncepce zavádění metody BIM v ČR  ______
schváleno 25. září 2017 usnesením vlády č. 682,

plnění opatření O63 akčního plánu GeoInfoStrategie 2015

Dokument „Formulace požadavků BIM na NIPI v kontextu rozvoje stavebnictví 4.0 a 
jeho požadavků na veřejnou správu společnosti 4.0“ se zpracovává jako součást 
analytické fáze projektu: 

„Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb 
pro potřeby veřejných zadavatelů“.

(CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007522), spolufinancováno Evropskou unií.

Vybraná opatření vyplývající z harmonogramu "Koncepce BIM“ pro období 2018 – 2025:
 úkol 29 Stanovení vztahu dat národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) a BIM v 

návaznosti na IFC (01/21 – 12/22, gesce MPO)

 úkol 30 Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj NIPI (01/23 – 12/25, gesce MV)

https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/koncepce-zavadeni-metody-bim-v-cr-schvalena-vladou--232136/
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„Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby veřejných zadavatelů“
(CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007522), spolufinancováno Evropskou unií.
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Tým MPO – vedení:

• Ing. Petr Serafín

ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot

• Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř
vedoucí oddělení rozvojových projektů ve stavebnictví

• Ing. Nikola Černá

MPO - Pracovní skupina řešitelů (9 expertů)
&

ČAS - koordinátoři (2 experti)
Tvorba metodik pro veřejné zadavatele

MV - koordinátoři (2 experti)
Příprava podkladů pro řešení úkolu č.30 
„Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj NIPI“



Strukturace řešené problematiky
 Interoperabilita [projektové] dokumentace staveb s objekty [NIPI]

 Analýzy dopadů na využitelnost datového kontejneru PDS pro VS a KS

 Definice procesů datových toků a výměn

 Doporučení pro úpravy legislativního rámce

 Zajištění úpravy licenčních podmínek dat využívaných v rámci životního cyklu projektové 
dokumentace staveb

 Metodiky (postupy, procesy) NIPI (včetně vymezení rolí VS a KS )

 Vzdělávání

Představení vybraný mezi výstupů analytické části:

 Identifikované IS VS související se všemi etapami životního cyklu staveb

 Formulace dopadů - vymezení rolí VS, KS

 Ověřování metodik ČAS – pilotní projekt BIM Libereckého kraje (Digitální dvojče 
pro vystavěné prostředí LK, teorie a praxe)

 Formulace dopadů na metodiky (postupy) NIPI
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Identifikované IS VS související se všemi etapami životního cyklu staveb

Skupinové členění vybraných AIS a ISVS využitelných pro vystavěné prostředí

 Evidence bydlení

 Evidence domovního a bytového fondu pro správu nemovitostí 

 Majetková a provozní správa dopravní infrastruktury

 Správa majetku ve vlastnictví státu

 Katastr nemovitostí

 Správa a evidence majetku veřejné správy

 Krizové řízení

 Evidence kulturních památek

 Stavební řízení a územní plánování

 Ochrana obyvatelstva 

 Státní statistická služba

 Evidenční systém vodního hospodářství 

 Národní geoportál INSPIRE

 …
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Vymezení vztahu identifikovaných IS VS k agendám a architektuře NIPI

Připravované sběrnice pro obsluho propojeného datového fondu:

 Integrační platforma pro modelování vystavěného prostředí

 Integrační platforma digitalizace stavebního řízení

 Národní integrační platforma pro prostorové informace
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Formulace dopadů - vymezení rolí VS, KS

Veřejná správa VS

 Veřejný investor, správce a provozovatel staveb a zařízení, správce majetku

 Regulátor územního rozvoje a povolování staveb

 Regulátor rozvoje NIPI

Legislativa, vyhlášky, metodiky, standardy

 Vykonavatel elektronizace veřejné správy

Správce a provozovatel infrastruktury pro KN

Správce a provozovatel infrastruktury pro základní registry, RUIAN

Správce a provozovatel infrastruktury pro RSO

Správce a provozovatel infrastruktury pro DMVS/DTM

Správce a provozovatel infrastruktury pro DSŘ (elektronizace agendy A565 Územní 
plánování a stavební řád)
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Formulace dopadů - vymezení rolí VS, KS

Veřejná správa VS

 Správce a provozovatel infrastruktury NIPI VS (pro sdílení propojeného datového fondu v 
agendách veřejné správy)

 architektura eGOVERNMENTu

 Komunikační infrastruktura

 eGOVERNMENT CLOUD eGC

 Provozovatel úložišť pro datový fond 
(Katalog datových zdrojů, licence, podmínky užití, výměnné formáty, podmínky dostupnosti, …)

 Poskytovatel služeb, aplikačních rozhraní  (Katalog služeb)

pro agendy veřejné správy

pro sdílenou ekonomiku (partnerství VS a KS)

 Garant Elektronické identifikace 

Nástroje pro přístup k identifikačním prostředkům, nástrojům (BankID, …), které slouží pro 
vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb.

• JIP-KAAS

• Bezpečnost
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Formulace dopadů - vymezení rolí VS, KS
Veřejná správa VS
 Správce a provozovatel ISVS podporujících výkon agend prostřednictvím agendových

informačních systémů 

 Katastr nemovitostí ISKN

 ISZR, RUIAN

 Krizové řízení

 Ochrana obyvatelstva 

 Evidence bydlení

 Evidence domovního a bytového fondu pro správu nemovitostí 

 Majetková a provozní správa dopravní infrastruktury

 Správa majetku ve vlastnictví státu

 Správa a evidence majetku veřejné správy

 Evidence kulturních památek

 Stavební řízení a územní plánování

 Výkon státní statistické služby

 Evidenční systémy vodního hospodářství

 INSPIRE
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Formulace dopadů - vymezení rolí VS, KS
Veřejná správa VS

 Správce a provozovatel přístupových míst, geoportálů

 Portál občana

 Portál stavebníka

 Národní geoportál INSPIRE

 Geoportál ČÚZK

 IS DMVS, geoportály DTM

 Konektory na informační portály správců infrastruktury (pasportizační systémy 
správců TI, systémy vyjadřování k existenci sítí, účelová rozhraní pro sdílení dat 
ZPS, TI, DI, … DTM.ŘSD, DTM.SŽ,… ,Pasportizační systémy místních komunikací 
obcí, ) 
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Formulace dopadů - vymezení rolí VS, KS
Komerční sféra KS

 Soukromý investor, správce a provozovatel staveb a zařízení, správce majetku

 Správce a provozovatel infrastruktury NIPI KS (aktivní partner při rozvoji 
propojeného datového fondu)

 CloudComputing

 Baas Busines jako služba (Business as a Service)

 MaaS management jako služba (Management as a Service)

 Saas software jako služba (Software as a Service)

 PaaS platforma jako služba (Platform as a Service)

 IaaS infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service)

 Aktér ve sdílené ekonomice (vytvoření prostoru legislativními prostředky pro 
podpora podnikání ve službách nad prostorovými daty, je třeba dořešit autorská 
práva k informačním modelům, jejich dědění do dalších modelů …)

Autorské právo nechrání samotné myšlenky či ideje; chrání pouze konkrétní díla, konkrétní 
vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě. Autorským dílem je 
pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora…
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Formulace dopadů - vymezení rolí VS, KS
Komerční sféra KS

 Tvůrce datových a informačních produktů, poskytovatel licence na produkty:

Datové produkty

Komerční služby 

 Sběr a zpracování dat - zeměměřičství, geodezie, kartografie

 Modelování území, včetně simulace stavů a ověřování funkčnosti opatření

 Modelování staveb (PIM, AIM, sdílení informačních profilů pro modelování vystavěného 
prostředí)

 Modelování komplexů staveb, Simulace a ověřování funkčnosti navrhovaných 
uspořádání, řešení
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Formulace dopadů - vymezení rolí VS, KS
Výzkumné a vzdělávací instituce

 Výzkum a vývoj v rozvojových oblastech NIPI

 Vzdělávání aktérů NIPI, znalostní management v oblastech:

 teoretická východiska a širší souvislosti užití metody BIM ve všech fázích životního cyklu 
staveb

 potřeby pro přípravu, plánování, realizaci a řízení stavební výstavby metodou BIM

 procesy v jednotlivých fázích životního cyklu staveb ve vazbě na metodu BIM

 způsoby a možnosti využití BIM modelů při simulování a v rozhodovacích procesech
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Formulace dopadů - vymezení rolí VS, KS
Neziskové nevládní organizace

 Podpora rozvoje politik NIPI v praxi (zajištění společensko-ekonomického 
prospěchu při implementaci politik v oblastech VS, KS, VaVaI, občan / výkon 
obecně prospěšné činnosti v rámci neziskové činnosti).
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Pilotní projekt BIM Libereckého kraje (od teorie k praxi )
Identifikace projektu: DEPODUB DTMLK_CZ051_001
Přípravné práce

 založení BIM managementu
 vytvoření BIM protokolu (požadavky na data, EIR, CDE, BEP)
 vymezení vztahu BIM a DTM LK
 realizace předtržní konzultace 
 zahájení analytických prací na stanovení potřeb a nezbytných požadavků na procesy 

a související IT infrastrukturu pro informační modelování staveb ve vystavěném 
prostředí LK.

 zahájení implementace podpůrných dokumentů ČAS, czBIM (ověřování v praxi):
 Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
 Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
 Katalog BIM cílů
 Metodika nasazení CDE pro veřejné zadavatele
 Společné datové prostředí(Common Data Environment – CDE) Přehled atributů pro 

výběr
 Metodika pro řízení změn při digitální transformaci
 Obecná metodika pro řízení změn – Change Management
 Klasifikační systém CCI
 Standard Negrafických Informací 3D Modelu SNIM
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Pilotní projekt BIM Libereckého kraje 
Informační modely DEPODUB DTMLK_CZ051_001

Požadavky na výměnu informací EIR
(Exchange Information Requirements, Employer’s Information Requirements EIR)

 EIR-01 Model staveniště, koordinace stavebních objektů (vazba na DTM)

 EIR-02 Model budovy, koordinace dispozic budovy (podlaží, místnosti, ...)
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Pilotní projekt BIM Libereckého kraje 
Informační modely DEPODUB DTMLK_CZ051_001

 EIR-02 Model budovy, koordinace dispozic budovy (podlaží, místnosti, ...)

schema dle CSN_ISO_12006_Prvek_Entita_Komplex
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Formulace dopadů na metodiky (postupy) NIPI
jazykem GeoInfoStrategii+

 Schéma uplatnění metody BIM v oblasti správy a využívání prostorových dat 
veřejné správy z pohledu zavádění tzv. Identifikačního čísla stavby (IČS)
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Pro identifikaci postupů, procesů a zvyklostí, které 

budou přímo dotčeny implementací BIM je vhodné 

vycházet z terminologie a struktur připravované 

GeoInfoStrategie+.

Hlavní idea GeoInfoStrategie+: 

podpořit stávající zásadní projekty s národním 
dopadem 

• příprava zákona o NIPI, 
• INSPIRE, 
• národní geoportál, 
• DTM/DMVS (DTM ČR)
• Informační modelování staveb BIM, 
• digitalizace stavebního řízení a územního 

plánování, 
• evidence infrastruktur dopravních cest a zařízení 

a modelování funkcí a dynamik dopravních 
systémů



Formulace dopadů na metodiky (postupy) NIPI
jazykem GeoInfoStrategii+

 Globální cíl (k čemu směřujeme)
 Digitální úřad využívající prostorové informace

 Služby nad prostorovými daty pro komerční i nekomerční subjekty

 On-line služby nad prostorovými daty pro občany

 Strategické oblasti a strategické cíle (možná témata k řešení)
 SO 1: Regulační rámec podporující využívání prostorových dat

 SO 2: Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie pro prostorová data

 SO 3: Efektivní a centrálně koordinovaný rozvoj NIPI jako klíčové součásti 
eGovernmentu i digitální ekonomiky a společnosti

 SO 4: Podpora VaVaI a vzdělávání
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Formulace dopadů na metodiky (postupy) NIPI
Spolupráce MV a MPO na realizaci opatření 

O63 Zavedení informačního modelování staveb (BIM) pro potřeby veřejných zadavatelů, 
analýza současného stavu a návrh metodiky předávání dat mezi etapami životního cyklu stavby 
včetně stanovení potřebných zdrojových prostorových informací a využití vytvořených dat

Při nastolení spolupráce, společného a koordinovaného působení aktérů VS a aktérů KS, NNO, 
VaVaI při implementaci BIM lze očekávat následující přínosy v oblasti správy a využívání 
prostorových dat veřejné správy:

 Eliminace chyb v projektové dokumentaci 

 Dosažení vyšší srozumitelnosti projektové dokumentace, možnost řízení toku informací 

 Optimalizace návrhu stavby s ohledem na požadavky investora

 Zpřesnění výkazů výměr 

 Optimalizace stavebních postupů 

 Zefektivnění procesů při vytváření podmínek pro umisťování staveb v území, podpora 
územně plánovací činnosti

 Zefektivnění procesů při povolování stavby

 Zefektivnění procesů při realizaci stavby, snížení nároků na vícepráce, resp. dodržení 
rozpočtu 

 Efektivní správa majetku 
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Formulace dopadů na metodiky (postupy) NIPI
Spolupráce MV a MPO na realizaci opatření O63

Přínosy v oblasti správy a využívání prostorových dat veřejné správy:

 Podpora rozvoje (propojeného) datového fondu NIPI

 Podpora rozvoje agendových informačních systémů  eGovernmentu ČR

 Podpora rozvoje služeb založených na prostorových datech (pro VS, KS)

 Vytvoření podmínek pro digitální modelování vystavěného prostředí 

a informační modelování staveb

 vytvoření jednotné sdílené informační základny vystavěného prostředí jako podkladu 
pro přesné, hospodárné a účelné procesy strategického a územního plánování a rozvoje 
a ochrany území,

 vytvoření jednotné sdílené informační základny staveb jako podkladu pro přesné, 
hospodárné a účelné procesy přípravy a provádění staveb a jejich správy, údržby, 
užívání, změn a odstraňování během jejich životního cyklu,

 stanovení jednotných standardů, činností a postupů pro digitální modelování 
vystavěného prostředí a informační modelování staveb, které umožní sdílet údaje o 
vystavěném prostředí a stavbách a důvěřovat v jejich stanovenou správnost, přesnost a 
aktuálnost.
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Vytvoření podmínek pro

 Modelování vystavěného prostředí  pro základní evidenci staveb a 
zařízení v IS SES prostřednictvím IČS“
Definice vystavěného prostředí pro evidenci staveb v “Systému evidence staveb 
SES“ a související potřeby informačního modelování staveb BIM

 vystavěné prostředí
stavby, zařízení a další objekty vytvořené člověkem (umělé prostředí) a objekty 
ovlivněné jeho činností nebo jeho činnost ovlivňující (přírodní prostředí), ve 
vzájemných vztazích a umístěné v území

 digitální model vystavěného prostředí
sdílená digitální reprezentace vystavěného prostředí
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Vytvoření podmínek pro

Modelování vystavěného prostředí pro územní rozvoj (dle NSZ):
 Vystavěným prostředím je prostředí, které je člověkem cíleně formováno v rámci 

procesu výstavby. Zahrnuje zejména budovy a veřejná prostranství včetně ulic, 
náměstí a parků, ale i další prostory mezi budovami. Jeho součástí je i vnitřní 
prostředí staveb. Součástí vystavěného prostředí jsou i stavby dopravní a technické 
infrastruktury. Součásti vystavěného prostředí mohou být v soukromém i veřejném 
vlastnictví. Mohou se nacházet nad i pod zemským povrchem. Součástí 
vystavěného prostředí jsou i rozestavěné stavby.
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Vytvoření podmínek pro Modelování vystavěného prostředí 

Modelování vystavěného prostředí pro územní rozvoj (dle NSZ):
 Cílem stavebního zákona je, aby jednotlivé součásti, ale zejména vystavěné prostředí jako 

celek, dosahovalo co nejlepší kvality a usnadňovalo a podněcovalo život lidíd. Kvalita 
vystavěného prostředí musí být zohledňována při projektování i povolování staveb i při 
vymezování pozemků a stanovování podmínek pro jejich využití. Cílem je nejen 
neznehodnotit stávající kvalitu a charakter vystavěného prostředí, ale novými zásahy je 
rozvíjet a pozvedat.

Shrnutí:

 Cílem je především stanovit a zajistit nejdůležitější kvalitativní požadavky na vystavěné 
prostředí a veřejný prostor na zákonné úrovni. Podrobnější požadavky stanoví tak jako 
doposud prováděcí právní předpis, případně územní plán obce či regulační plán.

 Vystavěné prostředí je možné chápat jako protiklad přírody a typicky znamená uměle 
vytvořené prostory skrze nástroje urbanismu, územního plánování a architektury
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Příklady možností modelování ve 

Vystavěném prostředí NIPI pro

Digitální dvojče stavby jazykem:

 IFC

 CityGML

 LandInfra

Vstupy:

 Konceptuální modely reality 

 Informační profily staveb

 Stanovení účelu modelování
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Možnosti digitálního modelování vystavěného prostředí 
a informační modelování staveb v NIPI
Co závěrem …



Děkuji za pozornost.
Sledujte výstupy PS BIM MPO!

pavel.matejka@kraj-lbc.cz


