
ČESKÁ KOMORA 
AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE 

VÝSTAVBĚ 

Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 227 090 111, e-mail: ckait@ckait.cz 

odbor Koncepce BIM  
Česká agentura pro standardizaci 
Biskupský dvůr 1148/5 
110 00 Praha 1 
 
V Praze, dne 31.1.2020 
 
Věc: Stanovisko k Metodice pro výběr společného datového prostředí (CDE) 

Na základě e-mailu ze 17.1.2020 vám posíláme stanovisko k předloženému dokumentu Metodika pro výběr 
CDE. Na základě obdržených reakcí členů komory sdělujeme, že máme k textu zásadně negativní 

stanovisko. K textu samotnému nejen na základě níže uvedeného odůvodnění, ale i na základě opakujících 
se připomínek k recenznímu systému nebudeme dávat žádné konkrétní připomínky k textu. 
Předložený text dle našeho názoru není metodikou, ale pouze zcela obecným popisem, co CDE je a popisuje 
jaké má funkce, co CDE by mělo umět apod., což jsou informace veřejně dostupné na internetu a v tištěných 
odborných médiích. Jak sama definice slova metodika říká, očekáváme, že text bude obsahovat metodické 
informace a popis obecného pracovního postupu, jak vybrat (což je v názvu uvedeno) datové prostředí CDE 
pro projekt v oboru stavebnictví. Očekávali jsme, že předložený dokument bude obsahovat 
seznam / checklist úkonů a doporučení co by měl budoucí pořizovatel při výběru CDE učinit. 
Dále je pro nás zcela nepochopitelné, že předložený text až na jeden přidaný odstavec je stejný jako 
„metodika“ zpracovaná již v předchozích letech na SFDI, jejíž přijetí bylo spíše politické než obsahově věcné. 
Dále by nás také zajímalo, co se s textem dělo mezi ukončením interního připomínkového řízení 23.9.2019 
v druhé vrstvě do poslání 17.1.2020 do třetí vrstvy připomínek. Přijde nám neúměrně dlouhá doba nato, 
aby v textu přibyl pouze jeden odstavec, a to vše trvalo 4 měsíce včetně vánočních svátků. Pro zvýšení 

transparentnosti celého recenzního systému si dovolujeme požádat o zveřejnění připomínek druhé vrstvy 

a způsobu jejich vypořádání. 

Jako pozitivní vnímáme pouze to, že do textu byl zapracován odkaz na sadu norem ČSN EN ISO 19650 a dílčí 
vysvětlení, co je jejich cílem. Se znalostí těchto norem a uvedeného textu očekáváme, že zpracovaný text 
agenturou ČAS by měl právě detailněji popsat, jak se sadou norem pracovat k naplnění požadavků z nich 
vyplývajících pro správné nasazení CDE na daném projektu.  
Na základě výše uvedeného stanoviska a obecných připomínek uvádíme návrh, aby text byl kompletně 
přepracován tak, aby 

• Text byl metodikou 

• Popsal způsob naplnění požadavků vyplývajících z ČSN EN ISO 19650, 

• Obsahoval metodické informace a postup, jak vybrat CDE, 

• Obsahoval doporučený seznam činností vedoucí k výběru, 

• Řešil problematiku vlastnictví CDE na daném projektu a způsob provozování služby, soutěžení služby 

i ve vazbě na jednotlivé fáze projektu, 

• Řešil nezbytné nasazení lidských zdrojů na straně zadavatele apod. 
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