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3D BAG – Nizozemsko – Digitální dvojče?



Digital Twin Maturity

Digital twins for the built environment - IET, Atkins, 2019



Digitální transformace

BIM Levels by Arcadis



Digitální transformace

From Little BIM to Big Open BIM – buildingSMART International



CDBB: Případ užití jako východisko pro digitální dvojče



CDBB: Rámec pro případy užití digitálních dvojčat



CDBB: Konkrétní případ užití – dobíjení elektromobilů



CDBB: Taxonomie užití digitálních dvojčat



Případy užití ve společnosti 4.0



Aktuální souvislosti BIM a NIPI

• Digitální Česko – Informační koncepce ČR, Digitální ekonomika a společnost - MV
• Usnesení vlády ČR č. 629 z 3.10.2018

• Digitalizace stavebního řízení a územního plánování - MMR
• Novelizace zákonem č. 47/2020 Sb.

• Zákon o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb. - MV
• Nový stavební zákon – MMR 
• Koncepce zavádění metody BIM v České republice - MPO

• Aktualizace Koncepce usnesením vlády ČR č. 41 z 18.1.2021
• Úkol 23: Uložení povinnosti použití BIM – MPO (MMR)

• Příprava návrh zákona o informačním modelování
• Úkol 29: Stanovení vztahu dat národní infrastruktury pro prostorové 

informace (NIPI) a BIM v návaznosti na IFC – MPO (MMR, MV)
• Úkol 30: Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj národní 

infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) – MV (MMR, MPO)
• Věcný záměr zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace – MV 

• Usnesení vlády ČR č. 799 z 27.7.2020
• Projekt „Strategie zavedení metodiky informačního modelování staveb pro potřeby 

veřejných zadavatelů“ – MPO 





Nové souvislosti

• European Green Deal
• EU Circular Economy Action Plan

• 3.6 Construction and 
buildings

• EU Strategy for a 
Sustainable Built Environment

• Construction Product Regulation
• Circular economy principles for 

buildings design and developing 
digital logbooks for buildings

• Integrate life cycle assessment
in public procurement

• „A Renovation Wave for Europe“ 
initiative - energy efficiency



Projekt MPO - Formulace požadavků BIM na NIPI 

• V kontextu rozvoje stavebnictví 4.0 a jeho požadavků na veřejnou správu 
společnosti 4.0

• Vytvoření podmínek pro propojení Digitální mapy veřejné správy s modely 
Digitálního dvojčete vystavěného prostředí ČR 

• Stanovení požadavku v rámci ostatních součástí NIPI: 
• Pro účely harmonizace a zpřístupnění autoritativních datových zdrojů 

vzniklých na základě využití metody informačního modelování staveb a 
souvisejících postupů digitalizace procesů ve vystavěném prostředí pro 
efektivní podporu agend veřejné správy i soukromého sektoru je 
nutnou podmínkou existence integrační platformy pro modelování 
vystavěného prostředí, jakožto nedílné součásti referenčního rozhraní.



Návrh věcného záměru zákona o NIPI – Schéma NIPI



Řízení konfigurace



Řízení konfigurace



Řízení konfigurace



Řízení konfigurace



Další kroky pro Digitální dvojče vystavěného prostředí 
v rámci Digitálního Česka

• Projekt MPO – dopady BIM na NIPI
• Koncepce BIM

• Úkol 29 - Stanovení vztahu dat národní infrastruktury pro prostorové 
informace (NIPI) a BIM v návaznosti na IFC

• Úkol 30 - Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj národní 
infrastruktury pro prostorové informace (NIPI)

• Zákon o NIPI
• GeoInfoStrategie+

• Platforma Odborné rady pro BIM (czBIM) a České asociace pro geoinformace (CAGI)
• czBIM Odborná skupina OS05 BIM & Geo

• CAGI Odborná skupina OS26 GeoInfoStrategie

• Zapojení MMR, MV, MD, ČÚZK, ICT Unie, univerzity, firmy atd.



buildingSMART Czech Republic



Děkuji za pozornost.

Kontakt
Leoš Svoboda
svoboda@czbim.org


