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Zadáno do recenzního systému agentury ČAS. 
 

V Praze, dne 18.10.2019 

Věc: Stanovisko k Metodice správy Datového standardu stavebnictví 

K předloženému dokumentu Metodika správy Datového standardu stavebnictví zastáváme po projednání 

na technické komisi ČKAIT zásadní negativní stanovisko. Jsme toho názoru, který jsme již avizovali na 

projednávání připomínek k architektuře DSS a v e-mailové komunikaci, že není systémové a možné 

posuzovat předložený dokument bez znalosti dalších dokumentů, a především bez konkrétní znalosti dat, 

které bude DSS obsahovat. Naši připomínku není možné vypořádat dříve, než budou předloženy všechny 

uvedené dokumenty včetně všech příloh, které vzájemně souvisejí, a hlavně bez exportu vzorku dat, které 

DSS bude obsahovat. Dále není možné dokument připomínkovat, protože ještě není ukončeno 

připomínkování konceptu architektury DSS, které po první schůzce ukázalo, že dochází k zásahu do textu a 

jeho terminologie a má dopad i na další dokumenty. 

Text metodiky správy DSS sestává z obecných proklamací a frází, které čtenáři nic nepřináší. Dokument 

samotný nerespektuje odbornou právní a stavební terminologii (legislativa, projekční, … ) a obsahuje 

nesrozumitelné obraty a gramaticky nesmyslné věty. Dále text budí dojem, že DSS se omezí pouze na 

stavební výrobky jen z regulované oblasti, což je u staveb naprosto nesmyslné a nesystémové. Opakovaně 

připomínáme, že z dokumentů není zřejmý rozsah náplně daty, míra závaznosti pro stavby dle typu, 

velikosti a zda jde jen o zakázky financované z veřejného či soukromého sektoru. Jako komora, která 

chrání zájem jeho 30.000 členů máme obavu, že systém bude spuštěn bez kontroly kvality dat a bez jeho 

úplného naplnění, především daty pro potřeby navrhování a provádění, čím bude neúměrně zatížen 

projektant a zhotovitel stavby. Dále máme obavu, že údržba celého systému bude neúměrně vysoká. 

K textu máme dále celkem 35 konkrétních připomínek. Ty v danou chvíli nebudeme zadávat do 

recenzního systému agentury ČAS odbor BIM z důvodu, že systém neumožňuje řádný způsob vypořádání, 

jak jsme v e-mailové komunikaci před schůzkou nad vypořádáním konceptu architektury DSS několikrát 

avizovali a na samotné schůzce se tento systémový postup jednoznačně ukázal. Připomínky jsem dále do 

systému neposlaly, protože nemůžou být kompletní z výše uvedených důvodů. Po splnění výše uvedených 

podmínek budou připomínky předány nebo po předvedení recenzního systému zástupcům ČKAIT, ČAS a 

MPO, které demonstruje plnou funkčnost pro obě strany tak, jak je obvyklé při projednávání právních a 

technických předpisů. 
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