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tabulka (nap�. 
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Typ 
p�ipo-

mínky1)

Text dokumentu 

P�ipomínka 

Navrhovaná zm�na 

(p�ipomínkující) 

�. 

�KAIT 1.1 
Zkratky 

IFC  IFC – otev�ený neutrální standardizovaný datový model ….. 
Špatná terminologie 

IFC - otev�ený neutrální standardizovaný datový formát ….. 1 

�KAIT 1.2 Element  Špatn� zvolený termín Nahradit �eským slovem Prvek (Konstruk�ní prvek, Stavební 
prvek); významov� je stejné. 
Zapracovat do celého textu 

2 

�KAIT 1.2  Objekt  Terminologie - Objekt  Vyvarovat se používání termínu objekt, velmi složit� uchopitelný a 
definovatelný ve vztahu k BIM, objekt ve stavebním pojetí jakožto 
stavební objekt?? 

Zapracovat do celého textu   

3 

�KAIT 1.2 Objekt  Termín “objekt” má ve stavebnictví jednozna�n� vymezený 
obsah.  

Nahradit pro DSS jiným termínem. 4 

�KAIT 1.2 Fáze projektu  Špatn� definovaný termín Projekt je dynamický systém, který se vyvíjí v uzav�eném životním 
cyklu. Ten u každého projektu probíhá ve t�ech základních fázích: 
1. Fáze p�edinvensti�ní 
2. Fáze investi�ní 
3. Fáze provozní 
P�ípadn� použít definici z tabulky 1 

5 

�KAIT 1.2  stavební 
projekt 

Terminologie - Stavební projekt  Termín stavební projekt není správn� ur�en ani definován, dle 
popisu by m�lo být užito p�ímo ozna�ení životní cyklus stavby. 

Zapracovat do celého textu  

6 

�KAIT 1.2 stavební 
projekt 

Užívání slova “projekt” ve spojení “stavební projekt” (v 
Koncepci metodik a výstup� je použit “Výstavbový projekt”) je 
zcela nevhodné. V dalším textu je “projekt” používán v 
r�zných významech, p�edevším ve vazb� na stavební zákon. 

Projekt – unikátní proces provád�ný pro dosažení stanoveného 
cíle složený z koordinovaných a �ízených �inností vyhovujících 
specifickým požadavk�m, vymezený �asem, náklady a zdroji. 
V p�ípad� stavebních projekt� je prost�edkem k dosažení cíl�
projektu stavba. (nutno definovat v souladu s ISO normami pro 
management jakosti)

7 

�KAIT 2.1 5. odstavec  … v legislativních podmínkách �R … … v právních podmínkách �R … 8 

�KAIT 2.1 5. odstavec  Koncept architektury pro BIM musí vycházet z pot�eb všech 
ú�astník� výstavby

Koncept architektury pro BIM musí vycházet z pot�eb všech 
ú�astník� výstavby, nejen z pot�eb ve�ejného zadavatele. 

9 

�KAIT 2.2 2. odstavec  Tento Datový standard stavebnictví (DSS) stanovuje 
požadavky na data vznikající u stavebních projekt� a 
management t�chto dat ve stavebnictví 

Níže v textu jsem konkrétní požadavky nenalezl, bylo by 
možné je blíže specifikovat, popis managementu t�chto dat 

Žádáme o dopln�ní informací do textu/vypušt�ní v�ty. 10 
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v pr�b�hu projektu jsem op�t neidentifikoval 

�KAIT 2.2  3. odstavec  Požadavky je myšlen minimální rozsah dat v projektu 
využívajícím metodu BIM. 

V textu dále nebyly u vedeny konkrétní p�íklady nebo jsem je 
nebyl schopen identifikovat

Žádáme o dopln�ní informací do textu/vypušt�ní v�ty. 11 

�KAIT 2.2 4. odstavec  Datový standard stavebnictví stanovuje požadavky na data o 
stavebním projektu bez ohledu na datovou reprezentaci 
v konkrétním datovém formátu.  

Níže v textu dále vázáno siln� na IFC, datový standard by 
nem�l být vázán na konkrétní formát (dle uvedeného textu). 

Dodržení „apoliti�nosti“ zapracovat do celého textu 12 

�KAIT 2.3 4. odstavec  Chybí další podstatné �ásti (státní správa, dot�ené osoby 
apod.) 

Doplnit do textu 13 

�KAIT 2.3 5. odstavec.  Dokument opakovan� preferuje zájmy ve�ejného zadavatele: 
Upravit text.  
Sou�asné zn�ní popírá text v �l. 2.2.  1.odst kde se uvádí : 
„Pro úsp�šnou digitalizaci stavebnictví, efektivní práci s 
informa�ními modely staveb a management dat je základem 
stanovený a všeobecn� respektovaný datový standard,…,“ 
Všeobecn� uznávaným se datový standard stane pouze 
v p�ípad�, že bude v maximální dostupné mí�e akceptovat 
pot�eby pro efektivní práci všech ú�astník� (uživatel� BIM) a 
nejen ve�ejných zadavatel�.

Datový standard musí být koncipován s ohledem na zájmy všech 
ú�astník� výstavby, který stanoví požadavky na data…. 

14 

�KAIT 2.3  6. odstavec  …dokument je zam��en na data v kontextu metody BIM.
Dokument by m�l hovo�it o konkrétních zám�rech s daty 
v modelu a jejich budoucí struktu�e, aby byl technicky 
uchopitelný a použitelný 

Zjednodušit text pro „technickou ve�ejnost“, popsat doplnit do textu 
konkrétní ukázky jednotlivých datových sad/postup�

15 

�KAIT 2.3 8. odstavec  Primárním cílem užití dat v modelu by m�la být realizace 
projektu dle platných právních a technických p�edpis�. Na 
základ� kvalitn� vytvo�eného IM se dají dále rozvíjet 
navazující možnosti BIM prost�edí (nap�. �asové plánování).

Zahrnout tyto požadavky do koncepce Architektury DSS, zárove�
zohlednit tento primární požadavek i p�i tvorb� vlastností 
jednotlivých prvk� (zam��ení primárn� na návrhové parametry) 

16 

�KAIT 2.3.1  1. odstavec  DSS stanovuje požadavky na geometrii  

Požadavky na geometrii vyplývají z požadavk� vyhlášky a 

Vypustit 17 
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základních technických (normativních) požadavk� na podobu 
dokumentace. Zpracování konkrétního geometrického �ešení 
se bude v závislosti na SW lišit. 

�KAIT 2.3.2 2. odstavec  V tomto ohledu DSS specifikuje pot�ebná data pro zajišt�ní 
efektivní koordinace. 

Z textu vyplývá, že se jedná primárn� o data

Nahradit slovo koordinace – kooperace/spolupráce.  18 

�KAIT 2.3.3  1. odstavec  …množství a typ� materiál�, konstrukcí a prvk�
v podrobnosti. 

Dle p�ipomínky k „element“ prosím dodržet zna�ení prvek, 
zde je již uveden bez uvedení elementu

Prosím dodržet zna�ení typ prvek 19 

�KAIT 2.3.4 1. odstavec  Tyto informace nemají být sou�ástí model�, ale zajišt�ny 
vazbou mezi modelem a plánovacím SW. DS nemá 
p�ipravovat cestu pro „aplika�ní/SW” nástavby, které bude 
nutné teprve vytvá�et. Zárove� m�že dojít tímto�ešením k 
vytvo�ení závislosti jednotlivých dodavatel� na SW t�etích 
stran s nutností neustále správy. 

Žádáme o vypušt�ní této pasáže a jejího dalšího zapracovány 
rámci požadavk� na vlastnosti uvedené k jednotlivým prvk�m 

20 

�KAIT 2.3.4 Odstavec 1  Plánování p�ípravné, projektové a realiza�ní fáze, … Plánování p�edivensti�ní a investi�ní fáze … 21 

�KAIT 2.3.5 Odstavec 1  Jasná datová struktura projektu … 
Nenazývat dokumentaci/návrh stavby projektem.

Jasná datová struktura dokumentace stavby … 22 

�KAIT 2.3.7 Odstavec 1  DSS rozlišuje elementy na stavební výrobky a konstrukce. 
Konstrukce není element (prvek). Element (prvek) = základní, 
dále nerozložitelná �ást celku. Konstrukce je ur�itá, technicky 
kompaktní hmotná �ást stavby, technologicky obvykle 
p�edepsaným zp�sobem spojená a funk�n� spolup�sobící 
s jejími ostatními �ástmi, zcela spl�ující minimáln� jednu 
jednoduchou díl�í funkci, p�evážn� však více jednoduchých 
díl�ích funkcí soub�žn� (nap�. nosnou, rozd�lovací, tepeln�
nebo zvukov� izola�ní, vodot�snící, hygienickou …). 
Konstrukce se skládá z konstruk�ních prvk�.  
Tohle v�d�li stavba�i už v názvosloví z roku 1968! I u 
stavebních výrobk� je na prvním míst� funkce (kterou plní ve 
stavb�), z toho se odvozují požadavky na vlastnosti.

Používat odpovídající terminologii. 23 
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�KAIT 2.3.7 Odstavec 2  Text není p�esný. P�ipravovaný nový zákon bude �ešit jednak 
vybrané vlastnosti „vycházející“ DoP, ale i vlastností ze zatím 
platného na�ízení vlády �. 163/2002 Sb. Ze stávajícího 
zákona 22/1997 Sb. nic nevplývá. 

V p�ípad� stavebních výrobk� vycházejí ze skupin vlastností 
obsahujících vlastnosti, nap�. ve shod� s harmonizovanými 
normami k EU 305/2011 a v souladu zatím platnými technickými 
návody, které váží na na�ízení vlády �. 163/2002 Sb. v platném 
zn�ní. Ve vazb� na p�ipravovaný o stavebních výrobcích bude 
rozlišovat povinné vlastnosti pro dané užití. Za ú�elem specifikace 
vlastností je na �AS realizováno zpracování seznam� vlastností 
stavebních výrobk� podle p�íslušných technických norem. DSS 
ur�uje formu zápisu a reprezentaci t�chto vlastností v rámci 
informa�ních model�. 

24 

�KAIT 2.4 4. odstavec  …modelu, na data, jejich rozsah, kvalitu… 

Není specifikováno/nedostate�né p�íklady 

Žádáme o p�íklady/popis rozsahu dat požadovaných pro 
zapracování do projektu dle Architektury DDS  

25 

�KAIT 2.4.1   Uvedený p�íklad není dostate�n� konkrétní pro pochopení 
funk�nosti systému. 

Doporu�il bych uvést i konkrétn�jší p�íklad/p�íklady 26 

�KAIT 2.5 1. odstavec  …vývoj v oblasti legislativy související se stavebnictvím v �R 
… 

… vývoj v oblasti stavebního práva a souvisejících p�edpis� v �R 
… 

27 

�KAIT 2.5 2. odstavec  … které p�inesou ve�ejným zadavatel�m, resp. státní správ�
…. Ve�ejným zadavatelem není jen státní správa, ale i 
samospráva

… které p�inesou ve�ejným zadavatel�m, resp. ve�ejné správ�. …  28 

�KAIT 2.5 2. odst.  Primárním odb�ratelem výstup� jsou i zhotovitelé, 
subdodavatelé, provozovatelé.  Proto není p�ijatelné tvo�it 
n�jakou verzi, která bude up�ednost�ovat  ve�ejné 
zadavatele. Pokud má být BIM prost�edkem pro otev�enou 
efektivní a týmovou spolupráci musí DSS napl�ovat 
požadavky t�ch, kte�í mají spolupracovat aniž by 
znevýhod�oval n�které z nich.  
Prvotním cílem je tedy maximalizace využití dat vložených do 
modelu všemi uživateli BIM. 
Tedy zadavatelem vložená data jsou p�ístupná projektantovi 
a zhotoviteli, projektantem vytvo�ený model obsahuje data 
pot�ebná pro zajišt�ní kvality a musí být tedy p�ístupná 
objednateli a zhotoviteli a zhotovitelem dopln�ný model o 
data skute�ného provedení musí být p�ístupná objednateli, 
projektantovi. 

Žádáme o zm�nu koncepce 29 

�KAIT 2.5. 5.odst.  Toto je pro b�žné uživatele nep�ijatelné. P�i zavedení 
povinnosti použití BIM nebude dostate�ný �asový prostor na 

Žádáme o zm�nu koncepce, aby nebylo nezbytné zpracovávat 
nadbyte�né podp�rné aplikace 

30 
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vývoj nových aplikací. To bude mít zásadní dopad do nár�stu 
náklad� na stran� „ostatních uživatel�“ a zárove� to zp�sobí 
nerovnováhu na stavebním trhu, která povede k nár�stu 
náklad� na realizaci staveb v systému BIM do�asnému 
omezení schopnosti práce s daty (informacemi) a tím i 
k omezenému p�ístupu k ve�ejným zakázkám. 

�KAIT 2.5 6. odstavec  DS by m�l eliminovat práv� nutnost vytvá�ení dalších aplikací

  

Žádáme o vypušt�ní a z toho vyplývající zm�nu koncepce 31 

�KAIT 2.6 Související 
dokumenty 

 … související dokumenty … V normalizaci se používá výraz 
“souvisící”. 

… souvisící dokumenty … 32 

�KAIT 3.2.2 Tab. 2, 
poslední �ádek 

V tabulce je uvedena st�na jako p�íklad elementu. Podle 
definice je element nejmenší grafická �ást informa�ního 
modelu. Co je potom ve výkresech detail� st�ny oboustranná 
omítka, zdící prvky a malta? 

Upravit terminologii tak, aby odpovídala obsahu 33 

�KAIT 3.2.2.1 P�íklad  Jist� by se dal najít p�íklad b�žn�jšího výrobku, aby bylo 
odborné ve�ejnosti bližší ukázaný p�íklad. 

Doplnit další p�íklad 34 

�KAIT 3.2.2.1 Odst. 3  Jednotlivé oblasti – elementy a jejich geometrie, vazby a 
popisné vlastnosti, resp. požadavky na n�, jsou podrobn�ji 
popsány v následujících kapitolách. 

V dokumentu nejsou podrobn� popsány požadavky na 
jednotlivé prvky (elementy) v následujících kapitolách. 

Žádáme o dopln�ní koncepce 35 

�KAIT 3.2.2.1 Odst.4  Hlavním nástrojem pro správu požadavk� na elementy a 
jejich geometrii, vazby a popisné vlastnosti je databáze 
datového standardu stavby (DDSS). Více o DDSS v kapitole 
4.4. 

Není z�ejmé v �em bude spo�ívat správa požadavk� na 
elementy (prvky). Znamená to, že požadavky na elementy 
budou vkládány až do databáze? A v této databázi budou 
aktualizovány?  Co potom bude obsahovat vlastní datový 
standard? 

Požadavky by m�ly být dány obecn� všemi uživateli 
informa�ního modelu a datovým standardem musí být 
respektovány. Databázová aplikace (DDSS) je pouhý nástroj 
jak s t�mito informacemi efektivn� pracovat..  Prvotním 
krokem však musí být stanovení vlastního datového 

Žádáme o zm�nu koncepce 36 
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standardu. 

Databázová aplikace je dopln�k datového systému a m�la by 
tedy být tvo�ena nad vlastním DSS

�KAIT 3.2.2.1 Odst.5  Výstupem DDSS pro konkrétní projekt jsou datové 
požadavky na objekty = výb�r relevantních objekt�, jejich 
popisné vlastnosti (zde jako šablony), geometrie a vazby. 

Datový standard je zam��en na data jednotlivých prvk�

… datové požadavky na jednotlivé prvky (elementy) ….   37 

�KAIT 3.2.2.2.1  Odstavec 1  Vyhláška �. 499/2006 Sb. neobsahuje pro pozemní stavby 
žádné �len�ní na stavební objekty a provozní soubory. Jak to 
bude tedy �l�n�no? 

vysv�tlit 38 

�KAIT 3.2.2.2.1  Tab. 3  Nedostate�né �len�ní, zam��ení �ist� na infrastrukturní 
stavby 

Žádáme o dopln�ní o ukázky prvk� pozemních staveb v podob�
prvek + p�ipojené vlastnosti dle uvažované Architektury DDS 

39 

�KAIT 3.2.2.2.1 Tab. 3  Co znamená v nadpisech “skupina element�/objekt�”. 
Vozovka je element a chodník objekt? Tabulka je v této 
form� zcela zavád�jící. 

Vysv�tlit v textu 40 

�KAIT 3.2.2.2.1 Tab. 3  Použitý DS by m�l odpovídat obecn� uznávaným formám 
v zemích kde již je používán 

Vhodná inspirace: https://bimforum.org/lod/ 41 

�KAIT 3.2.2.2.1 Odst.1, 
Diagram 9 

Páte�ní strukturou DSS je t�ístup�ové hierarchické �len�ní. 

Jednotlivé stupn� páte�ní struktury pojmenovat podle 
stavební terminologie - 

Žádáme o používání jednotné terminologie. 42 

�KAIT 3.2.2.3 odst. 3.  … podléhá definice geometrické podrobnosti stupni 
projektové dokumentace, je stanovena vyhláškami, do 
zna�né míry také zkušeností projektanta … 

Ne každá dokumentace stavby je projektovou dokumentací! 
Vhodn�jší je používat termín úrove� dokumentace (návrhu) 
stavby. Požadavky na dodavatelskou (výrobní, konstruk�ní 
realiza�ní) dokumentaci stavby (která není projektovou 
dokumentací!) nestanoví zatím žádný právní p�edpis. 

43 

�KAIT 3.2.2.4 Diagramy 10  Pro� je jako p�íklad p�i�azení vlastností element�m použit 
diagram s objekty? Obdobn� v dalším textu. Nesourodý text 
a diagramy. 

Ujednotit správnou terminologii nap�í� dokumentem. 44 

�KAIT 3.2.2.4 Diagramy 11  Pro� je jako p�íklad p�i�azení vlastností element�m použit 
diagram s objekty? Obdobn� v dalším textu. Nesourodý text 
a diagramy. 

Ujednotit správnou terminologii nap�í� dokumentem. 45 

�KAIT 3.2.2.4.1 poslední  Normy EU nejsou v �R platné, proto nemohou být použity. Normy �SN EN 46 
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odstavec 

�KAIT 3.2.2.4.2   Nesouhlas. Pokud DSS p�ipouští vytvo�ení vlastní skupiny 
vlastností, nap�. požadavk� stavebníka, musí se stát sou�ástí 
modelu. 

P�epracovat koncepci 47 

�KAIT 4 Diagram 12  Místo premisa použít �eský výraz nap�. p�edpoklad, 
podmínka apod. 

Slovo premisa nahradit slovem p�edpoklad 48 

�KAIT 4 Odstavec 5  Místo premisa použít �eský výraz nap�. p�edpoklad, 
podmínka apod. 

Slovo premisa nahradit slovem p�edpoklad 49 

�KAIT 4.1. 1. odrážka 
2. odstavec 

Chybné použití termínu projek�ní. Projekce = promítání, 
projek�ní = promítací.  

Zm�nit viz p�ipomínka k termínu fáze projektu 50 

�KAIT Tabulka 
6 

  Terminologie projektového �ízení je celosv�tov� daná, a je 
t�eba jí respektovat. Jako fáze se ozna�ují základní �asové 
úseky projektu. V p�ípad� tabulky 6 se nejedná o fáze 
životního cyklu stavby, ale nap�. o etapy, které by se m�ly 
p�i�adit 3 základním fázím. 
Písm. B. Architektonická studie je �eský vynález, po studii 
proveditelnosti nepot�ebný krok. Ve variantách se 
zpracovává studie proveditelnosti (s finan�ní analýzou 
projektu) – viz metodika UNIDO – a na jejím základ� se 
investor rozhoduje, zda a v jaké variant� bude projekt 
pokra�ovat.

 Opravit terminologii 51 

�KAIT 4.2  Odstavec 1  Klasifika�ní systém pokládáme za zásadní. Tento systém 
tedy musí být zkonzultován se všemi uživateli BIM (zejména 
objednatel, zhotovitel, projektant). V dokumentu zcela chybí, 
jaké požadavky by tento klasifika�ní systém m�l spl�ovat. Je 
pot�eba doplnit.

Žádáme o zm�nu koncepce 52 

�KAIT 4.4  Odstavec 1  Dokument se nezabývá požadavky ostatních uživatel� BIM. 
Databáze datového standardu tak, jak je její ú�el a funk�nost 
dokument popsána není nezbytným nástrojem pro 
implementaci DS. Datový standard nem�že být uplat�ován 
pouze prost�ednictvím jedné aplikace, a ne pouze z pohledu 
ve�ejného zadavatele. Zde se vytvá�í závislost všech 
uživatel� na jedné vybrané aplikaci což pokládáme na 
rizikové. Op�tovná orientace pouze na ve�ejného zadavatele.

Žádáme o zm�nu koncepce 53 

�KAIT 4.4 2. odst.  … zpracovatele projektové dokumentace (architekty, 
projektanty, konzultanty atd.) 
Architekt je také projektant! (snad s výjimkou scénických a 

 Opravit terminologii 54 
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�. 

interiérových architekt�) 
Vhodn�jší by bylo op�t mluvit o dokumentaci (návrhu) stavby, 
existují dokumentace, které nejsou projektovou dokumentací 
a nemusí je zpracovávat projektant, tj. autorizovaná osoba.

�KAIT 4.4 Odstavec 3  P�ímá orientace na IFC! Není jasné, zda pouze v IFC nebo 
také IFC.  Databáze, na které budou všichni závislí musí 
umož�ovat publikovat data i v jiných formátech. – nezávislost 
na konkrétním formátu.

Žádáme o zm�nu koncepce 55 

�KAIT 4.4.1  Odstavec 1  Pokud struktura DDSS vychází z datových struktur IFC není 
tím narušena nezávislost DSS na konkrétním datovém 
formátu?? 

Žádáme o zm�nu koncepce 56 

�KAIT 4.4.1  1. odrážka a 
další 

 Jednotlivé elementy jsou �len�ny hierarchicky do jednotlivých 
Typ� objekt� = t�íd … 
Klasifikací se rozumí hierarchické uspo�ádání ur�itých jev� �i 
proces� (ekonomických, sociálních nebo demografických). 
Pro klasifikaci je charakteristická návaznost jev� a proces�
od obecn�jšího k detailn�jšímu, existuje nad�azení a 
pod�ízení jednotlivých stup�� klasifikace. Jevy a procesy jsou 
v klasifikacích uspo�ádány a roz�len�ny zpravidla do t�íd a 
podt�íd, skupin a podskupin, oddíl� a pododdíl�. Klasifikaci 
lze podle jednotlivých úrovní rozložit na n�kolik �íselník�. 
Typ – jedinec jako vzor, p�íklad, nositel charakteristických 
vlastností, znak� pro celou skupinu jedinc�. 
Druh – skupina jednotlivin n�jaké t�ídy shodujících se 
v ur�itých podstatných znacích.

 Opravit terminologii 57 

�KAIT 5   Vhodn�jší než diagramy a tabulky by byly ilustra�ní p�íklady 
DSS z jednotlivých fází procesu p�ípravy a výstavby. 

Více ilustrativních p�íklad� v textu 58 

�KAIT 5   Struktura DSS by m�la respektovat nebo p�ímo vycházet ze 
zp�sobu užívání nap�. vnit�ní a vn�jší kontroly, �et�zení, 
p�ístupy, vázané p�ístupy, ochrana dat, odpov�dnost apod. 
Nic z toho zde není ani nazna�eno. 

Kompletn� upravit koncept architektury DSS. 59 

�KAIT 5   P�edpokládal bych, když materiál zpracovává instituce, 
zabývající se normalizací, že bude alespo� užívání výraz�
jednotné (nap�. informa�ní model, informa�ní model stavby 
apod.) Bývá také b�žné, že základní termíny (nap�. 
informa�ní model stavby) jsou definovány v kapitole Termíny. 

Kompletn� upravit koncept architektury DSS. 60 

�KAIT 5 Odstavec 1  Tento dokument není metodikou pro tvorbu DSS. Nespl�uje Žádáme o zm�nu koncepce 61 
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�. 

požadavky na metodiku, tedy doporu�ený postup.  Metodiku 
pro datový standard je pot�eba dopracovat. 

Obecn� lze dokument zhodnotit jako popis budoucího 
ú�elu DSS, který ovšem nezohled�uje požadavky a 
pot�eby „ostatních uživatel� BIM“.

�KAIT 9   Bez možnosti se seznámit se souvisejícími dokumenty je 
posuzování textu problematické. 

Zp�ístupnit všechny neve�ejné související dokumenty. 62 


