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V Praze, dne 31.10.2019 

 

Věc: Stanovisko k dokumentu Analýza platných právních předpisů upravujících obsah a rozsah 

dokumentace a požadavků na stavby 

 

Po seznámení s obsahem dokumentu a vyhodnocení připomínek od členů ČKAIT a z projednání na 

technické komisi ČKAIT a pracovní skupiny ČKAIT pro BIM vyplynulo následující stanovisko.  

Na základě žádosti Vaší žádosti ze dne 23.7.2019 byl poslán na agenturu ČAS pracovní výtah z dokumentu 

„Platné právní předpisy upravující obsah a rozsah projektové dokumentace, resp. dokumentace staveb“, 

který byl na základě objednávky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zpracováván během loňského roku 

pro potřeby rekodifikace stavebního práva. Na věcných úpravách textu výtahu do předloženého draftu 

„Analýza platných právních předpisů upravujících obsah a rozsah dokumentace a požadavků na stavby“ 

agenturou ČAS k připomínkování se ČKAIT již nepodílela. 

Předložený návrh textu zpracovaný neznámým autorským kolektivem byl podle našeho názoru neodborně 

upraven tak, že neodpovídá právním předpisům ve výstavbě. Máme zejména na mysli odkazy na nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, na místech mimo jeho působnost. To budí dojem, že 

základní požadavky Nařízení slouží k naplňování požadavků na stavby z pohledu navrhování a provádění 

staveb apod. a působnost právních předpisů se nemůže překrývat. Tento názor nezastáváme. 

Aby ČKAIT mohla být nadále v textu vedena jako spoluautor a být užito jejího loga, žádáme, aby 

zástupci ČKAIT (technická komise, legislativní komise) byly osloveni ke spolupráci na finálním znění 

textu, který bude souviset s názvem a dále bude analýzou, tj. bude se zabývat vazbou právní předpisů 

na obsah a rozsah dokumentace z pohledu navrhování a provádění staveb ve vazbě na metodiku BIM. 
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Závěrem si dovolujeme vyjádřit názor k cíli recenze „3) sestavit pracovní skupinu PS08 Legislativa, pro 

kterou hledáte odborníky na pozici aktivních členů.“. Jsme toho názoru, že v daném případě je mnohem 

vhodnější sestavit expertní tým osob, kteří nebudou zaměstnanci agentury ČAS, ale jejím poradním 

orgánem. V této formě se jistě najde více i zástupců ČKAIT a zástupci z odborné veřejnosti, kteří nabídnou 

svou kapacitu spíše, než aby byly členy PS08. 

 
S pozdravem 
 

 
 
 

Ing. Jan Klečka 
správce připomínkového místa  

k metodikám BIM za ČKAIT 

bim@ckait.cz 

 

 

Na vědomí 

Ing. Petr Serafín 

Ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot 

MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 


