
Česká republika udělala zásadní krok na cestě k
digitalizaci nejen stavebnictví
Kromě koncepce zavádění metody BIM schválila totiž vláda ČR v pondělí 25. září
2017 také Akční plán pro Společnost 4.0, jehož jedním z klíčových témat je
rovněž Stavebnictví 4.0.
26 SEPTEMBER 2017, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

SUMMARY

Vláda České republiky na svém zasedání dne 25. září 2017 schválila pod č.j. 918/17 ministrem

průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem předloženou Koncepci zavádění metody BIM v České

republice. Na témže jednání vláda také schválila Akční plán pro Společnost 4.0. Co předložené

dokumenty obsahují, co z nich vyplývá?

Akční plán pro Společnost 4.0

Akční plán je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy a tzv. Společnosti 4.0.
Tento plán formuluje prioritní úkoly, které si vláda stanovuje v kontextu celospolečenských výzev
spojených s dopady zavádění digitálních technologií na ekonomiku i společnost. Dopady čtvrté
průmyslová revoluce budou mít vliv na všechna odvětví lidské činnosti. Stavebnictví je vnímáno jako
důležitý sektor hospodářství, který výrazně přispívá k jeho konkurenceschopnosti a pozitivně
ovlivňuje ekonomický i sociální rozvoj celé společnosti.

„Zmiňovaný akční plán pro Společnost 4.0 podtrhuje skutečnost, že se v současnosti nacházíme na
prahu čtvrté průmyslové revoluce.“ Říká Petr Vaněk, předseda Odborné rady pro BIM a doplňuje:
„Čtvrtá průmyslová revoluce požaduje stavebnictví, které bude naplno využívat všech prostředků
nejmodernějších technologií včetně metody Informačního modelování staveb. I proto je Stavebnictví
4.0 jednou z priorit dalšího směřování činnosti Odborné rady pro BIM. “

Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Koncepce zavádění metody BIM byla schválena vládou, co z toho vyplývá? „Především je potřeba si
uvědomit, že metodu BIM nelze zavést ze dne na den a pro úspěšné zavedení informačního
modelování staveb do praxe je potřeba učinit řadu kroků, které mají základní cíl, připravit podmínky
pro efektivní používání metody BIM,“ říká místopředseda Odborné rady pro BIM Jaroslav Nechyba
dále dodává: „I proto schválený dokument pracuje s časovým harmonogramem pro období 2018 –
2021 a 2022 – 2027 a obsahuje na 50 stranách řadu zásadních témat, která budou důležitá pro
úspěšné naplnění koncepce zavádění BIM v Česku.“



Mezi hlavními tématy související se zaváděním BIM proto nechybí takové kapitoly, které věnují
pozornost požadavkům na vlastnosti stavebních výrobků a stavebních prvků pro tvorbu informačního
modelu stavby, BIM ve vztahu k rozpočtům, nákladům a harmonogramu stavby, BIM a Facility
Managementu či vazbě BIM na geografické informační systémy (GIS). Dalšími klíčovými tématy při
zavádění BIM budou bezesporu také normy a technické standardy, otázky tvorby a vlastnictví
datových modelů, autorská práva, významně se BIM dotýká také zadávání veřejných zakázek ve
stavebnictví. Neméně důležitý bude také přístup ke vzdělávání.

Nejzásadnější kapitolou schválené koncepce je plán postupného zavádění BIM v ČR. „Ten kromě
návrhu postupu realizace a organizačního zabezpečení předkládá harmonogram doporučených
opatření, doporučení změn právních předpisů nutných pro zavedení BIM.“ Říká místopředseda
Odborné rady pro BIM Jaroslav Nechyba. „Metoda BIM totiž zásadním způsobem mění zažité modely
spolupráce a klade velký důraz na efektivní výměnu informací o stavbě, během celého jejího
životního cyklu,“ doplňuje dále Nechyba. Digitalizace stavebnictví a s tím spojené naplňování
koncepce zavádění BIM v České republice bude zásadním tématem příštích několika let. „České
stavebnictví čeká nyní velká výzva, kdy bude muset během následujících čtyř let projít vzrušujícím
obdobím změn a posunout celý sektor stavebnictví významně k jeho digitalizaci, efektivitě a zlepšení
komunikace.“ Uzavírá svůj komentář místopředseda Odborné rady pro BIM ke schválené koncepci
metody BIM.

Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/koncepce-zavadeni-metody-bim-v-cr-schvalena-vladou--232136/

Koncepce zavádění metody BIM v České republice
https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/2017/9/Koncepce-zavadeni-metody-BIM-v-CR.pdf

Stránky Odborné rady pro BIM
http://www.CzBIM.org

Stránky výroční konference BIM DAY 2017
http://www.BIMDAY.cz
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QUOTES

"Zmiňovaný akční plán pro Společnost 4.0 podtrhuje skutečnost, že se v současnosti
nacházíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Čtvrtá průmyslová revoluce požaduje
stavebnictví, které bude naplno využívat všech prostředků nejmodernějších technologií včetně
metody Informačního modelování staveb. I proto je Stavebnictví 4.0 jednou z priorit dalšího
směřování činnosti Odborné rady pro BIM."
— Ing. arch. Petr Vaněk - předseda představenstva, Odborná rada pro BIM

"Především je potřeba si uvědomit, že metodu BIM nelze zavést ze dne na den a pro úspěšné
zavedení informačního modelování staveb do praxe je potřeba učinit řadu kroků, které mají
základní cíl, připravit podmínky pro efektivní používání metody BIM. I proto schválený
dokument pracuje s časovým harmonogramem pro období 2018 – 2021 a 2022 – 2027 a
obsahuje na 50 stranách řadu zásadních témat, která budou důležitá pro úspěšné naplnění
koncepce zavádění BIM v Česku. Ten kromě návrhu postupu realizace a organizačního
zabezpečení předkládá harmonogram doporučených opatření, doporučení změn právních
předpisů nutných pro zavedení BIM. Metoda BIM totiž zásadním způsobem mění zažité modely
spolupráce a klade velký důraz na efektivní výměnu informací o stavbě, během celého jejího
životního cyklu. České stavebnictví čeká nyní velká výzva, kdy bude muset během
následujících čtyř let projít vzrušujícím obdobím změn a posunout celý sektor stavebnictví
významně k jeho digitalizaci, efektivitě a zlepšení komunikace."
— Jaroslav Nechyba - místopředseda představenstva, Odborná rada pro BIM
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ABOUT ODBORNÁ RADA PRO BIM

Odborná rada pro BIM je otevřenou, neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za
účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu
budovy (BIM) do stavební praxe. Přijetí BIM metodiky práce ve stavebnictví bude mít vliv na všechny účastníky
stavebního procesu od projekční činnosti, přes řízení a realizace stavebních zakázek, správu a údržbu
nemovitostí až po skončení životnosti budovy, v celém životním cyklu staveb. Cílem aktivit organizovaných
Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do
stavebnictví i správy majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více
evropských států.
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