
BIM ve veřejných zakázkách
Komentář pracovní skupiny pro BIM & standardy a legislativu.

Martin Černý
Centrum AdMaS, Fakulta stavební, VUT v Brně



Pracovní skupina





SMĚRNICE 2014/24/EU

● Vydána: 26. února 2014, 178 stran
● Implementace: nejpozději do 26. února 2016
● Klíčová role ve strategii Evropa 2020
● Pořízení by mělo být chápáno šířeji ve smyslu 

získání výhod z příslušných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN   



SMĚRNICE 2014/24/EU



SMĚRNICE 2014/24/EU



...ale podílely se na tom státy, kde 
BIM požadují. Tak kde je?





KOMENTÁŘ SMĚRNICE

● 178 stran → 6 stran (cca 25 člověkodní práce) 
● Desítky komentářů
● Sdružené podle opakujících se témat
● Návaznost na důvody a konkrétní články 

směrnice (odkazy v textu)

● Dostupné ke stažení ze stránek czBIM 
(www.czbim.org) 

● Srozumitelné argumenty „Proč BIM?“

http://www.czbim.org/


KOMENTÁŘ SMĚRNICE

● Inteligentní a udržitelný růst
● Hodnota místo ceny
● Kontrola zadavatele nad 

dodavatelem/zhotovitelem
● Podpora inovací
● Elektronizace veřejných zakázek



STÁT JAKO ZODPOVĚDNÝ A INFORMOVANÝ 
INVESTOR



INTELIGENTNÍ A 
UDRŽITELNÝ RŮST

● Návaznost na strategii Evropa 2020
● Záleží na definici zadání
● Transparentní zadávání zakázek
● Jasně definované a kontrolovatelné podmínky



HODNOTA MÍSTO CENY

● Získání výhod z provedení stavebních prací, 
zhotovení stavby a jejího uvedení do provozu či 
užívání

● Komplexní hodnota (cena investice pouze jednou ze složek)

● Možnost zakázat nebo omezit použití pouze 
cenového či pouze nákladového kritéria  (preference 
LCC)

● S využitím BIM je možné ekonomickou výhodnost 
nabídky lépe odhadnout

● Kvalitnější odladěný návrh → méně víceprací

● Zamítnutí příliš nízké ceny (benchmarking)



„Zhotovení stavby odpovídající požadavkům 
zadavatelem vyžaduje, aby zadavatel předem přijal 

opatření pro vymezení druhu stavby, nebo přinejmenším 
aby měl rozhodující vliv na její projektování.“



KONTROLA ZADAVATELE 
NAD DODAVATELEM

● Kontrola prostřednictvím strukturovaných informací 
(modely BIM)

● Koordinace, rozdělení rolí a odpovědností v 
návaznosti na model stavby

● Kontrolovatelné požadavky (environmentální, sociální, … )

● Strukturované vstupy pro certifikované hodnocení 
(LEED, BREAM, SBTool CZ)



PODPORA INOVACÍ

● Strategie Evropa 2020 (výzkum a inovace jako hlavní 
hybné síly budoucího růstu Evropy)

● Přednost inovativních řešení s důrazem na 
náklady na celý životní cyklus stavby

● Procesní změny → inovace v průmyslu
● Variantní návrhy (a jejich hodnocení)



„V případě veřejných zakázek na stavební práce 
a soutěží o návrh mohou členské státy vyžadovat 

použití zvláštních elektronických nástrojů“



ELEKTRONIZACE 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

● Účinnost a transparentnost postupů při 
zadávání veřejných zakázek

● Elektronické komunikačních prostředky povinné 
pro centrální zadavatele již v prvním roce. 
(Všeobecná povinnost po přechodném období 30 měsíců)

● Standardizace struktur pro předávání informací 
(IFC, COBie, … )



„Veřejný zadavatel může definovat konkrétní výrobní 
proces nebo metodu poskytování požadovaných 

stavebních prací, dodávek nebo služeb.“



NEMÁME PATENT NA ROZUM.

PODÍVEJTE SE NA KOMENTÁŘ A 
POJĎTE DISKUTOVAT

[SEKCE D8. BIM standardy a legislativa]
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