
SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy OČV-SML/006/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel.:
ID datové schránky:
(dále jen „objednatel")

Obec Česká Ves
Jánského 341, 790 81 Česká Ves 
Ing. Petrem Mudrou, starostou obce
Ing. Ladislav Cabadaj, +420 777604614, e-mail: stavebni@cves.cz
006 36 037
CZ00636037
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1905668309/0800
+420 584459090
dy5aqbf

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417
Zastoupena: Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednateli
IČO: 024 63 245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ů.: 285304998/0300
Tel: +420 513034120
Zástupce pro věci technické: Ing. Ivana Ambrožová, +420 725718824, e-mail: ambrozova@atelier99.cz
ID datové schránky: dj79ke7

jako vedoucí společník společnosti „Společnost A99-CTPG" 

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873 
Zastoupena: Ing. Pavlem Stráským, místopředsedou představenstva
IČ: 016 43 541
DIČ: CZ01643541
Tel: +420 573038200

jako další společník společnosti „Společnost A99-CTPG"

(dále jen „zhotovitel")

(dále také společně jako „smluvní strany")

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické:
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo 
uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí 
v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou 
oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění 
závazkový právní vztah.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných 
údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů.
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Oba společníci společnosti „Společnost A99 - CTPG“ budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu 
plnění smlouvy a po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze smlouvy.

I. ÚČEL SMLOUVY
Účelem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro objednatele zhotovitelem, a to pro stavební 
úpravy a přístavbu krytého bazénu v České Vsi.

II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
11.1
Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované níže pro objednatele (veřejného zadavatele) na svůj náklad 
a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předat je objednateli. Dílem 
se pro účely této smlouvy rozumí: „KRYTÝ BAZÉN ČESKÁ VES - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" (dále 
jen ,,PD“).
11.2
Dílo bude provedeno na základě pokynů objednatele, zadávací dokumentace veřejné zakázky Krytý bazén 
Česká Ves - projektová dokumentace a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Součástí díla je i 
projektová dokumentace případných vyvolaných investic (např. přeložek inženýrských sítí) a zajištění 
veškerých potřebných podkladů v rámci před projektové přípravy (např. geodetické zaměření, geologický 
průzkum, průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí, zpracování všech potřebných 
průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace). Součástí 
předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
11.3
Dílo se skládá z těchto částí:

A) Studie rozšíření (úpravy) oproti projektu pro územní rozhodnutí.
B) Zpracování PD k žádosti o stavební povolení (dále ,,DSP“) na dotčenou stavbu v rozsahu vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věznění pozdějších předpisů. Součástí 
díla bude i soupis prací, výkaz výměr a položkový rozpočet zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V průběhu zpracování DPS proběhnou kontrolní dny 
a to min. 5x.

C) Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení, která zahrnuje:
• projednání DSP s objednatelem a po jeho odsouhlasení následně i s dotčenými orgány, správci a 

vlastníky dopravní a technické infrastruktury, veřejnoprávními organizacemi a dalšími účastníky 
stavebního řízení;

• zajištění potřebných rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených 
orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury či jiných subjektů;

• podání žádosti o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu za použití všech zúčastněných 
profesí, včetně všech potřebných příloh;

• doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření;
• doplnění podkladů k žádosti k vydání stavebního povolení podle zvláštních požadavků stavebního 

úřadu.
11.4
Část předmětu díla dle odst. 3 písm. A) tohoto článku předá zhotovitel objednateli jako studii, a to ve čtyřech 
vyhotoveních v tištěné formě a jednou v digitální formě na CD - z toho 1 x ve formátu *.pdf a 1 x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). Digitální forma studie bude setříděna 
ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvu a číslováním výkresů.
11.5
Část předmětu díla dle odst. 3 písm. C) tohoto článku předá zhotovitel objednateli jako kompletní 
autorizovanou DSP, a to v šesti vyhotoveních v tištěné formě a jedno v digitální formě na CD - z toho 
1 x ve formátu *.pdf a 1 x v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg, *.BIM). 
V uvedeném počtu není zahrnut výtisk, který si ponechává příslušný stavební úřad. Digitální forma PD bude 
setříděna ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. Součástí digitální 
formy PD budou i scany všech rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek.
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Veškerá dokumentace bude zpracována ve formátu BIM, který je definován v příloze č. 2 této smlouvy 
o dílo.
11.7
Součásti díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo specifikované v této 
smlouvě za podmínek uvedených v čl. XI. této smlouvy.
11.8
Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“) vyhrazuje možnost změny závazku z této smlouvy (dále 
jen „opční právo") spočívající v rozšíření obsahu a rozsahu díla. Předmětem opčního právaje provedení těchto 
částí díla zhotovitelem:

A) Zpracování PD pro provádění stavby (dále také ,,DPS“) na dotčenou stavbu v rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla 
bude i soupis prací, výkaz výměr a položkový rozpočet zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se zákonem o ZVZ, zejména § 89 zákona o ZVZ.

B) Poskytnutí výhradní licence objednateli k užití hmotného zachycení DPS za podmínek uvedených v čl. 
XI této smlouvy.

C) Výkon autorského dozoru pří realizaci stavby.

Objednatel realizuje opční právo odesláním písemné výzvy zhotoviteli k poskytnutí plnění, jež je předmětem 
opčního práva, za podmínek stanovených touto smlouvou. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele 
k poskytnutí plnění, jež je předmětem opčního práva, nejpozději do 31.12.2020. Nevyužije-li objednatel opční 
právo v této lhůtě, opční právo zaniká.
11.9
Veškerá předávaná dokumentace dle odst. 3 písm. B) včetně jednotlivých výkresových a textových částí bude 
opatřena příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele dílčí části 
projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
11.10
V případě využití opčního práva objednatelem dle čl. II.8 písm. A) této smlouvy je zhotovitel povinen v rámci 
předání příslušných dílčích částí díla předat objednateli
• Část předmětu díla jako kompletní autorizovanou DPS, a to v šesti vyhotoveních v tištěné formě a jednom 

v digitální formě na CD - z toho 1 x ve formátu *.pdf a 1 x v editovatelném formátu zpracovávaného 
programu (*.doc, *.xls, *.dwg, *.BIM). Digitální forma PD bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma s dodržením názvu a číslováním výkresů.

• Veškerá předávaná dokumentace včetně jednotlivých výkresových a textových částí bude opatřena 
příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele dílčí části 
projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

• DPS ve formátu BIM, který je definován v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.

11.11
Zhotovitel bude po podpisu smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem právním jednáním nezbytným 
pro vydání stavebního povolení stavby.
11.12
Řešení majetkoprávních záležitostí souvisejících s dílem dle této smlouvy není povinností zhotovitele, tyto řeší 
objednatel na svůj náklad a platné dokumenty s tím související předá zhotoviteli pro plnění předmětu díla. 
Nicméně zhotovitel má povinnost spolupůsobit a pomáhat objednateli při získávání souhlasu vlastníků 
sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací a osob.

11.6
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III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Dílo je provedeno v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je předvedena jeho způsobilost sloužit ke sjednanému 
účelu, a je předáno.
111.2
Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. II.3 pro objednatele a předat mu je 
v termínech:

a) Studie rozšíření (úpravy) oproti projektu pro územní rozhodnutí (část předmětu veřejné zakázky) bude 
zhotovitelem předložena nejpozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo.

b) DSP (část předmětu veřejné zakázky) bude zhotovitelem předložena nejpozději do 16 týdnů od 
obdržení písemné výzvy objednatele k zpracování DSP. Splněním termínu předložení studie a 
DSP se rozumí protokolární předání objednateli v místě sídla objednatele.

c) Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení (část předmětu veřejné 
zakázky) bude zhotovitelem provedena nejpozději do 8 týdnů ode dne předání DSP objednateli. 
Splněním termínu inženýrské činnosti se rozumí podání žádosti o vydání stavebního povolení na 
příslušném stavebním úřadě.

111.3
V případě využití opčního práva objednatelem dle čl. II.8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést části díla 
dle čl. II.8 této smlouvy v těchto Ihútách:
A. DPS dle čl. II.8 písm. A) a její předání objednateli v termínu do 10 (deseti) týdnů od vydání stavebního 

povolení (rozhodnutí) a po obdržení písemné výzvy objednatele ke zpracování DPS.

B. Autorský dozor dle čl. II.8 písm. C) během výstavby “Krytého bazénu Česká Ves“. AD bude vykonáván 
následně - po celou dobu samotné realizace stavby (účast na jednáních dle požadavku zadavatele).
Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli termín zahájení výkonu autorského dozoru alespoň 
5 pracovních dnů předem.

111.4

K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň tři pracovní dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí 
díla, kde bude uveden den předání a převzetí díla a který podepíší zástupci obou smluvních stran. Objednatel 
upřesní, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami.

111.1

IV. 1
IV. CENA DÍLA

Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí celkem:

Celková cena bez DPH 3 360 000,- Kč
DPH 21% 705 600,-Kč
Celková cena s DPH 4 065 600,- Kč
(slovy: Třimilionytřistašedesáttisíc korun českých bez DPH),

z toho jednotlivé části:

A) Studie rozšíření (úpravy) oproti projektu pro územní rozhodnutí (čl. II.3 písm. A) 
Cena bez DPH 300 000,- Kč
DPH 21 % 63 000,- Kč
Cena s DPH 363 000,- Kč

B) Projektová dokumentace pro stavební povolení (čl. II.3 písm. B) 
Cena bez DPH 2 940 000,- Kč
DPH 21% 617 400,-Kč
Cena s DPH 3 557 400,- Kč

C) Inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání stavebního povolení (čl. II.3 písm. C)
Cena bez DPH 
DPH 21 % 
Cena s DPH

120 000,- Kč 
25 200,- Kč 
145 200,-Kč.
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V případě využití opčního práva objednatelem dle čl. 11.8 této smlouvy sjednávají smluvní strany cenu za 
provedení příslušných částí díla takto:
A) Projektová dokumentace pro provádění stavby (čl. 11.8 písm. A)

Cena bez DPH 2 040 000,- Kč
DPH 21 % 428 400,- Kč
Cena s DPH 2 468 400,- Kč

B) Autorský dozor (čl. II.8 písm. C)
Cena bez DPH 240 000,- Kč
DPH 21 % 50 400,- Kč
Cena s DPH 290 400,- Kč

Cena za autorský dozor se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně veškerých 
cestovních náhrad apod.
IV.3
Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze, dojde-li 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými, v době zdanitelného plnění.
IV.4
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy (např. 
správní poplatky apod.) Objednatel se zavazuje, že dokončené části díla převezme a zaplatí zhotoviteli za dílo 
sjednanou cenu způsobem dále uvedeným.

IV.2

V. FAKTURACE
V.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a činnosti s ním související v souladu 
s dále uvedenými ustanoveními s tím, že objednatel nebude poskytovat zálohy.
V.2
Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla, 
respektive jeho částí vymezených v čl. II.3 této smlouvy. Po řádném předání a převzetí díla bez vad má 
zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad) za danou část díla či jeho celek (dle rozsahu 
předání).
V.3
Konečnou fakturu pak zaplatí objednatel zhotoviteli až po předání kompletního díla na základě závěrečného 
předávacího protokolu. Tato konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez 
kterékoliv z nich bude považována za neplatnou: 

výslovný název „konečná faktura",
název veřejné zakázky “Krytý bazén Česká Ves - projektová dokumentace” 
celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
celkovou výši DPH,
soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH, 
částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH,
další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění.

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, 
v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla.
V.4
V případě využití opčního práva objednatelem dle čl. II.8 této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úhradu cen 
za provedení příslušných dílčích částí díla takto:

A) právo na úhradu ceny za zpracování DPS (část díla dle čl. II.8 písm. A) smlouvy) dnem protokolárního 
předání DPS mezi zhotovitelem a objednatelem,

B) cena za výkon autorského dozoru (část díla dle čl. II.8 písm. C) smlouvy) bude zhotovitelem 
účtována vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém zhotovitel autorský 
dozor vykonával. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude zhotovitel vykonávat 
autorský dozor vůbec, nemá zhotovitel za tento měsíc právo na úhradu sjednané ceny.

V.5
Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení 
faktury (daňového dokladu) zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum 
odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % (půl procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
V.7
Splatnost faktur činí 14 (slovy: Čtrnáct) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
V.8
Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 14 (slovy: Čtrnáct) kalendářních dnů ode 
dne doručení výzvy k jejich zaplacení (faktury) druhé smluvní straně.
V.9
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
a náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně 
vystavené faktury objednateli.

V.6

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
VI.1
Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dle čl. III. této smlouvy, přičemž 
bude postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých (resp. evropských) 
technických norem, standardů výkonů, obecných technických pokynů výrobců, dokumentace a oceňování 
architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených 
v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a podle zápisů z projednání 
s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
VI.2
Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost 
ve výstavbě.
VI.3
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 
Zhotovitel jako projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím 
zpracované PD a zejména za proveditelnost stavby dle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň díla.
VI.4
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zástupci pro věci technické dle této smlouvy.
VI.5
Zhotovitel se zavazuje v průběhu každého stupně studie či projektové dokumentace konzultovat navržené 
řešení s objednatelem, resp. jeho zástupcem uvedeným v této smlouvě, a při řešení dokumentace svolat:

a) u Studie rozšíření (úpravy) oproti projektu pro územní rozhodnutí nejméně 1 x (jedenkrát) kontrolní 
dny,

b) u DSP nejméně 5 x (pětkrát) kontrolní dny,
c) u DPS nejméně 3 x (třikrát) kontrolní dny.

Kontrolním dnem se rozumí schůzka objednatele a zhotovitele za účelem konzultace a kontroly 
rozpracovanosti studie či PD, a to v případě potřeby i za účasti dotčených orgánů a organizací ve smyslu 
stavebního řízení. Zhotovitel se zavazuje svolávat (z vlastní vůle či na základě požadavku objednatele) a 
zpracovávat zápisy z konání kontrolních dnů a předat je zúčastněným na konání tohoto výrobního výboru.
VI.6
Další příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla učiněné až po uzavření smlouvy, je zhotovitel 
povinen respektovat a je jimi vázán v případě, směřují-li tyto k upřesnění díla a zároveň nebudou na újmu 
kvality a odborné úrovně zhotovitelem zpracovávané PD.
VI.7
Zhotovitel je povinen na základě písemného požadavku objednatele před předáním jednotlivých částí díla 
provést prezentaci konečné verze PD a zapracovat do ní případné připomínky objednatele.
VI.8
DSP a DPS budou zpracovány v systému BIM (Building Information Model) za použití nástrojů informačního 
modelování staveb a podle objednatelem schváleného Plánu realizace BIM (BEP).
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VII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
VII.1
Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v kontaktu se zhotovitelem a projednávat s ním na jeho 
vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou 
součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele 
doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
VII. 2
Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu této smlouvy o dílo:

• projektovou dokumentaci pro územní řízení z 10/2019, kterou vypracoval Ateliér 91, spol. s r.o., 
Bartošova 16, 760 01 Zlín, IČO: 469 93 134,

• veškeré dokumenty k této projektové dokumentaci, tj. rozhodnutí, vyjádření, souhlasy a závazná 
stanoviska dotčených orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury či jiných subjektů.

Vlil. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY, JAKOST, REKLAMACE
VIII. 1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě a 
předmět díla je při zachování technických a kvalitativních požadavků díla proveditelný.
Vlil.2
Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku na jednotlivé části díla specifikované v čl. II.3 písm. A) až D) této 
smlouvy v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. Záruční doba běží pro jednotlivé části díla ode dne jejich 
předání objednateli.
Vlil.3
Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci, která 
je předmětem díla dle této smlouvy, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která bude na základě takové 
projektové dokumentace realizována.
VIII. 4
Objednatel je povinen vadu písmeně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení 
musí být vada popsána a objednatel může uvést své požadavky jakým způsobem (např. přepracování, úprava 
díla) a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou 
náhradu. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit navrženou 
lhůtu pro odstranění. Dále zhotovitel objednateli potvrdí písemně provedení opravy a dobu jejího trvání, kdy o 
tuto dobu se automaticky prodlužuje záruka dle čl. Vlil.2. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad 
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení.
Vlil.5
V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje se 
nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení oznámit objednateli, že požadavek 
na odstranění vady odmítá, včetně uvedení důvodů odmítnutí (tj. vyvinění se).
Vlil.6
Zhotovitel za vady díla neodpovídá, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele vnější 
událost nebo byla-li vada způsobena třetí osobou (která nespolupracovala se zhotovitelem) či objednatelem. IX.

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO
IX. 1
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části okamžikem převzetí, o čemž bude mezi smluvními 
stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla či jeho části.
IX.2
Na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají zhotoviteli 
zachována i po předání díla jeho autorská práva. Objednatel může toto dílo užít pouze k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy.
IX.3
Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze 
po předchozím písemném souhlasu objednatele.
IX.4
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy, bude-li naplňovat 
znaky autorského díla, užít jakýmkoli způsobem bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou
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uplatňovány oprávněné nároky majitele autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo 
nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě, 
k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je ujednána jako výhradní a poskytuje se bezúplatně.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
X.1
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné.
X.2
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 
písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
X.3
Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy 
odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní pokuty, 
úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány.
X.4
Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím písemném 
upozornění a stanovení přiměřené lhůty ke sjednání nápravy, od smlouvy odstoupit; to neplatí v případě 
upraveném samostatně v čl. X.5.
X.5
Nedodržení termínu předání některé části díla se považuje za podstatné porušení smlouvy a trvá-li více než 
čtrnáct dní je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit, tj. bez předchozího upozornění dle čl. X.4. 
X.6
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu. Pakliže se tak rozhodne, sdělí písemně 
zhotoviteli svůj úmysl smlouvu vypovědět. Součástí tohoto sdělení je výzva k pozastavení práce na díle. 
Zhotovitel je povinen zastavit veškeré práce na díle ke dni doručení sdělení. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli náklady, které prokazatelně vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy mu byla doručena výzva. 
V případě, že zhotovitel na základě jednání s objednatelem upustí od úmyslu smlouvu vypovědět, sdělí tuto 
skutečnost zhotoviteli rovněž písemně. Po dobu mezi doručením sdělení úmyslu vypovědět smlouvu a 
sdělením o upuštění od tohoto úmyslu staví běh veškerých lhůt dle této smlouvy, kdy se tyto smlouvy 
automaticky prodlužují o odpovídající počet dní, ledaže se strany písemně dohodnou jinak.

XI. SMLUVNÍ SANKCE
XI.1
Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním kterékoli části díla dle článku II. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1.% (slovy: jedna desetina procenta) z celkové ceny díla s DPH za každý 
započatý den prodlení pro každou jednotlivou část díla. Smluvní pokuta platí pro části předmětu plnění 
zahrnující zpracování příslušné studie či projektové dokumentace a nevztahuje se na potřebná řízení pro 
povolení stavby (zhotovitel nemůže ovlivnit délku trvání správního řízení).
XI.2
V případě odstoupení objednatele od této smlouvy dle čl. X.4 a X.5 (zhotovitel zapříčinil odstoupení) 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: Deset procent) z celkové ceny 
díla.
XI.3
Při nedodržení lhůty dohodnuté pro započetí odstraňování vad, jakož i lhůty pro odstranění vad (viz čl. VIII.4) 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: Pět set korun českých), za každou 
jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
XI.4
V případě, že se na díle vyskytne vada popsaná v čl. VIII.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: Deset procent) z hodnoty zvýšených investičních nákladů na
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stavbu (k jejich zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby).
XI.5
Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla k zastavení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 2 % (slovy: Dvě procenta) z ceny projektu (díla) jednotlivé stavby vč. sazby DPH platné 
ke dni uzavření smlouvy.
XI.6
Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla k přerušení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: Jedno procento) z ceny projektu (díla) jednotlivé stavby vč. sazby DPH 
platné ke dni uzavření smlouvy.
XI.7
Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut nezbavuje smluvní stranu povinnosti uhradit druhé smluvní straně 
(jež účtovala pokutu) navíc náhradu škody v plné výši.
XI.8
Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě včetně možných škod způsobených svými 
pracovníky, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 5 mil. Kč, a dále odpovědnost za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
XI. 9
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE
XII. 1
Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit 
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný závazek nové jiné osoby dle § 
83 odst. 1 písm. d) zákona o ZVZ.
XII.2
Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel 
oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
XIII.1
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně podepsaným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek", při respektování právní úpravy obsažené v zákoně o ZVZ, případně jiném obecně závazném 
právním předpise upravujícím oblast veřejných zakázek. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich 
vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
XIII.2
Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
XIII.3
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, věznění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
XI11.4
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) nabídka zhotovitele.

XIII.5
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami 
jimi zmocněnými.
XII.6
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu, oznámit písemně druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců stran 
smlouvy. Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2902 věty druhé občanského zákoníku.
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Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel.

XIII.7

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této Smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 
samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a u práv duševního 
vlastnictví také autorským zákonem.

Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný rozpočet.
Přílohou č. 2 této smlouvy jsou Požadavky zadavatele na informace - EIR (na úroveň zpracování zakázky 
pomocí metody BIM).
XIII.11
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, a na důkaz své vážné 
vůle připojují své podpisy.
XIII.12
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. II/2, na 1. zasedání Zastupitelstva obce Česká Ves, 
konaném dne 30.01.2020.

V České Vsi dne 1 0 *03* Z020 V Brně dne 4(* • 'S • «2qAo

XIII.8

XIII .9

XIII.10

790 8i "’'a ves

za objednatele 
Ing. Petr Mudra 
starosta obce

za zhotovitele 
Ing. Petr Prokš
jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.

www.ateiierS9.cz

Atelier 99 s.r.o. 
Purkyňova 71/99 
612 00 Brno 
iČ: 024 63 245
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Přiloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Identifikační údaje

Název zakázky Krytý bazén Česká Ves - projektová dokumentace

Zadavatel

Obec Česká Ves
Jánského 341
790 81 Česká Ves
IČ: 00636037
zastoupená Ing. Petrem Mudrou, starostou

Název

Atelier 99 s.r.o.
jako vedoucí společník společnosti 
„Společnost A99 - CTPG“

Sídlo Purkyňova 71/99, Brno 612 00

IČ 02463245

Statutární orgán Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš-jednatelé

Tel., fax, e-mail +420 513 034 120

Dodavatel ID datové schránky dj79ke7

a

Název CENTROPROJEKT GROUP a.s. jako další 
společník společnosti „Společnost A99 - CTPG“

Sídlo Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ 27753379

Statutární orgán Ing. Pavel Stráský - člen představenstva

Tel., fax, e-mail +420 573 038 200

2. Hodnotící kritéria

Celková
nabídková

cena1

_______________

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

3.360.000,- Kč 705.600,- Kč 4.065.600,- Kč

Zkušenosti 
účastníka 

s obdobnými 
zakázkami

Počet vyprojektovaných veřejných krytých bazénů a aquaparků: 8

Počet vyprojektovaných staveb s obdobnou instalovanou technologií 
(vzduchotechnika, bazénová technika apod.) či soukromých krytých bazénů: 11

1 Nabídková cena uvedená na tomto krycím listu má z hlediska otevírání, posouzení a hodnocení nabídek pouze 
informativní, nezávazný charakter. Rozhodující pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídky bude cena 
uvedená v návrhu smlouvy.



4. Prohlášení
Já, níže podepsaný, jako pověřený zástupce výše uvedeného dodavatele (včetně všech členů sdružení, 
pokud nabídku předkládá sdružení), tímto prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil se zadávacími 
podmínkami výše uvedené zakázky a že je bezvýhradně a bez omezení přijímám.

V Brně dne 20.12.2019

Ing. Josef 
Pirochta

Podepsal Ing. Josef Pirochta 
DN: cn=lng. Josef Pirochta, c=CZ, 
o=Atelier 99 s.r.o. [IČ 02463245], 
ou=1, email=pirochta@atelier99.cz 
Datum: 2019.12.20 08:56:20
♦oroo1

Podepsal Ing. Petr Prokš 
DN: cn=lng. Petr Prokš, c=CZ, 
o=Atelier 99 s.r.o. [IČ 02463245], 
ou=1, email=proks@pfm-group.cz 
Datum: 2019.12.20 08:55:31 
+01W

Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš 
jednatelé společnosti Atelier 99 s.r.o., 
vedoucího společníka společnosti 
„Společnost A99-CTPG"

Ing. Petr 
Prokš
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1. ÚVOD
Tento dokument formuluje Požadavky Zadavatele na informace (Employer's Information 
Requirement = EIR), tj. stanovuje obecné požadavky Zadavatele na úroveň zpracování 
zakázky pomocí metody BIM. Definuje, jaké modely, dokumenty a data jsou vyžadovány 
v jednotlivých fázích projektu a jaké procesy jsou vyžadovány. Dále dokument slouží 
k sestavení Plánu realizace BIM (BEP), respektive v rámci ucházení se o zakázku Přípravný 
plán realizace BIM (PRE-BEP).
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1.1 SEZNAM ZKRATEK
BEP Plán realizace BIM

PRE-BEP Přípravný plán realizace BIM

CDE Společné datové prostředí

EIR Požadavky Zadavatele na informace

1.2 ÚČEL DOKUMENTU
EIR se používá při výběru uchazeče pro zpracování projektu metodou BIM. Na základě EIR 
uchazeč sestaví „Přípravný plán realizace BIM (PRE-BEP)“. Dokument PRE-BEP je součástí 
nabídky a bude sloužit pro výběr finálního uchazeče, s kterým bude sestaven „Plán realizace 
BIM (BEP)“, který už bude reflektovat věcné připomínky a řešení mezi Zadavatelem a 
vítězným uchazečem, které v rámci výběru uchazeče nemohou být zapracována.

2. CÍLE VYUŽITÍ METODY BIM
Základním cílem použití metody BIM je:

• použití společného datového prostředí (CDE);

• tvorba informačního modelu;

• digitalizace stávajících procesů.

Dílčí cíle využití metody BIM jsou zejména:

• tvorba 2D dokumentace přímo z informačního modelu;

• tvorba výkazu výměr (nikoli soupisu prací) přímo z modelu;

• prostorová koordinace — detekce kolizí;

• tvorba strukturovaných dat pro správu a údržbu, která umožní nasazení Centrálního 
dohledového systému budovy (BMS, Building Management System).

Využití metody BIM zjednoduší:

• spolupráci a komunikaci všech zúčastněných stran;

• včasné rozhodování nad aktuálními daty;

• kontrolu nákladů stavby v průběhu projektových fází;

• předání dat pro správu a údržbu majetku.

Výše jmenované cíle jsou postupně plněny v rámci zhotovování dokumentací stavby dle 
vyhlášky č.146/2008 Sb., v o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
dokumentace pro provedení stavby. K dokumentacím je vyžadováno plnění těchto cílů:

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení:

o produkce 2D projektové dokumentace (vyjma předem odsouhlasených 
výjimek);
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o výkaz výměr svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dělících konstrukcí 
(příčky) se základní materiálovou skladbou, nenosné konstrukce (podlahy, 
střecha apod.) dle rozsahu a odsouhlasení;

o prostorová koordinace hlavních konstrukcí a hlavních tras TZB;

o základní vizualizace dle odsouhlasení.

• Dokumentace pro výběr dodavatele:

o produkce 2D projektové dokumentace (vyjma předem odsouhlasených 
výjimek);

o výkaz výměr HSV a PSV (vyjma předem odsouhlasených výjimek); 

o kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a TZB.

3. STRATEGIE ZAVEDENÍ BIM V ORGANIZACI
Použitím metody BIM v projektech se bude Zadavatel postupně blížit splnění požadavků 
„Koncepce zavádění BIM v ČR“ (usnesení vlády ČR č.682 ze dne 25.09.2017). Zadavatel si 
uvědomuje důležitost této koncepce a aktivním zapojením chce odborně růst tak, aby mohl 
do roku 2022 splnit všechny požadavky vyplývající z koncepce.

Prostřednictvím pilotních projektů chce objednatel ověřit správnost interní zadávací 
dokumentace, procesů, standardů a předpisů, které mu pomohou efektivně zvládat 
problematiku BIM v rámci organizace.

4. POŽADAVKY NA SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ 
(CDE)

Požadavkem Zadavatele je používat na projektu Společné datové prostředí dle normy ISO 
19650. Prostředí Společného datové prostředí (dále jen CDE) musí plnit tato kritéria:

• Rozpracovaný prostor

o Prostor v rámci CDE, který obsahuje neschválené informace vytvořené 
jednotlivými organizacemi v projektovém týmu;

• Sdílený prostor

o Prostor v rámci CDE, který obsahuje informace, které byly ověřeny, 
zkontrolovány a schváleny pro sdílení s ostatními účastníky projektu;

• Odsouhlasený prostor

o Prostor v rámci CDE, kde zadavatel informace schválil;

• Archivační prostor

o Prostor v rámci CDE, kde se udržuje záznam o zakončené práci, modelech aj. 
a poskytuje auditorskou stopu v případě sporů.

4 strana



5. POŽADAVKY NA INFORMACE V MODELU
Informační model je „jediným zdrojem pravdy" pro všechny výstupy (2D dokumentace, výkaz 
výměr atd.), které z něj vychází a zajišťuje jejich konzistenci.

Jeden ze základních kroků použití metody BIM je tvorba informačního modelu. Není nutné, 
aby se všechny informace nacházely v jednom modelu, naopak je žádoucí mít více modelů.

Každý model se skládá z jednotlivých prvků, které jsou definovány grafickou podobou. Prvky 
mají přiřazeny parametry. Definice prvků a jim přiřazených parametrů je popsána v BEP.

5.1 GRAFICKÁ PODROBNOST
Požadavky na grafickou podobu prvků v modelu jsou v BEP popsány slovně. Není účelem 
definice grafické podrobnosti nahrazovat platné normy a zvyklosti řešení grafických výstupů 
(zejména požadavky na podobu výkresové dokumentace).

Je potřeba popsat každý prvek vyskytujících se v konkrétním projektu tak, aby:

• bylo možné stanovit jeho grafickou podrobnost, která bude splňovat požadavky na 
informační modelování;

• popis byl srozumitelný všem účastníkům projektu (slovní, obrázkový apod.).

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení zamýšlenou grafickou podrobnost modelu 
před začátkem každého projektového stupně.

5.2 INFORMAČNÍ PODROBNOST
Požadavky na informační podrobnost definují parametry připojené k jednotlivým prvkům. 
Tyto parametry slouží jako nositel negeometrických informací prvků. Zadavatel definuje 
minimální úroveň informační podrobnosti. Zhotovitel může dle potřeby přidávat k prvkům i 
další parametry. Zavádění nových parametrů se řídí pravidly definovanými v BEP. Nové 
parametry mohou zavádět pouze odpovědné osoby určené v BEP.

Informační podrobnost musí být definovaná pro každý milník projektu.

Součástí dokumentu EIR je příloha s výčtem parametrů pro jednotlivé prvky v modelu. 
Zadavatel do přílohy vloží minimální požadovanou sadu parametrů pro každý prvek. 
Zhotovitel v průběhu projektu do přílohy doplňuje parametry použité nad rámec zadání. 
Zhotovitel je povinen udržovat tuto přílohu aktuální po celou dobu zpracování modelu.

Z hlediska informační podrobnosti je potřeba definovat třídící systém použitý k jednoznačné 
identifikaci v rámci projektu.

6. FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI
Dokument BEP obsahuje definici funkcí a odpovědností ve vztahu k informačnímu 
modelování. Tyto funkce jdou nad rámec běžných projektových rolí.

Zadavatel deleguje svoji osobu zodpovědnou za kontrolu dodržování BEP ze strany 
Zadavatele, která bude neprodleně upozorňovat na případné nedostatky ze strany 
Zhotovitele. Z tohoto důvodu požaduje Zadavatel delegovat ze strany Zhotovitele 
zodpovědnou osobu, která bude odpovídat za plnění dokumentu BEP ze strany Zhotovitele. 
Zadavatel požaduje vypracovat několika úrovňovou matici odpovědnosti po Zhotoviteli.
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7. PROCES SPOLUPRÁCE
Pro řízení projektu na straně Zadavatele je zavedeno Sdílené datové prostředí (CDE). 
Správu vykonává ve prospěch Zadavatele Správce datového prostředí (role definovaná 
v BEP). Zvolený systém CDE se může měnit při změnách složení týmů či přechodu do 
dalších fází projektu. Každá jednotlivá fáze projektu bude mít vždy jen jedno prostředí CDE.

8. BEZPEČNOST
Bezpečnost lze definovat jako zajištěnost proti hrozbám, minimalizaci rizik a komplex 
administrativních, technických, logických a fyzických opatření pro prevenci a detekci 
neautorizovaného využití dat. Je třeba při zachování bezpečnosti dat na projektu mít 
především na paměti ochranu infrastruktury informačních systémů uchovávající data v 
elektronické podobě proti relevantním

Základní bezpečnostní atributy jsou:

• důvěrnost.

Důvěrnost je zajištěna schopností ujistit se, že je vynucena nezbytná úroveň míry utajení v 
každém okamžiku, kdy dochází ke zpracování dat a je zajištěna prevence jejich 
neautorizovaného vyzrazení. Taková úroveň důvěrnosti by měla přetrvat jak během 
uchovávání dat v systémech, tak při jejich přenosu nebo po předání adresátovi. Různé 
situace vedoucí k porušení důvěrnosti mohou nastat například v průběhu útoku, kdy budou 
překonány mechanismy zajišťující důvěrnost sledováním síťového provozu, odpozorováním 
stisků kláves přes rameno či z dat na obrazovce, krádeží nebo třeba sociálním inženýrstvím. 
Důvěrnost může být dále porušena v situaci, kdy uživatelé například záměrně, nebo svojí 
chybou vyzradí citlivou informaci tím, že ji nezašifrují před odesláním jiné osobě, podlehnou 
sociálnímu inženýrství a svěří obchodní tajemství nebo opomenou zvláštní opatření při 
zpracování citlivých dat.

• integrita.

Integrita je udržena, když je zajištěno, že data jsou přesná, se zaručeným obsahem a jsou 
provedena opatření proti jejich neautorizované změně. Hardwarové, softwarové a 
komunikační prostředky musí pracovat tak, aby data uchovávaly a zpracovávaly správně a 
přesně, přenášely je do požadovaného cíle bez nežádoucích změn. Systémy a síť musí být 
chráněny před vnějším rušením či kontaminací původní informace. Integrita může být 
útočníkem narušena například počítačovým virem, pomocí trojského koně, tj. podvrženého 
programu či aplikace, jež se chová korektně pouze navenek, zadními vrátky do systému, tzv. 
back door metoda, což může vést k následné kontaminaci původních dat. Rovněž uživatelé 
mohou narušit integritu vlastní chybou, či zlomyslností, a to například smazáním důležitých 
konfiguračních souborů při uvolňování použitého místa na disku nebo mylným, či úmyslným 
zadáním cifer v účetnictví atp.

• dostupnost.

Zapříčinění nedostupnosti dat je populární metodou útočníků, kteří se tak snaží ovlivnit 
produktivitu, či daný systém zcela vyřadit z provozu. Proto musí být dostupnost zajištěna 
spolehlivou a včasnou dispozicí dat a zdrojů autorizovaným jednotlivcům. Informační 
systémy a sítě musí mít datovou kapacitu dimenzovanou tak, aby v definovaném čase 
poskytovaly dostatečný výkon, musí být schopny zotavit se z výpadků transparentním a 
rychlým způsobem, aby nebyla negativně narušena produktivita. Dále musí být omezena 
úzká místa, zavedeny redundantní mechanismy. Dostupnost může být například narušena

6 strana



chybou v zařízení či chybou v software, proto se využívají jak záložní zařízení pro možnost 
rychlé náhrady kritických systémů, tak i proškolení zaměstnanců k provedení náležitého 
zásahu pro uvedení systému do funkčního stavu.

Všichni účastníci projektu musí nastavit míru ochrany datových aktiv tak, aby veškerá rizika 
byla, pokud možno minimalizována.

Předem jsou jako komunikační kanály vyloučeny všechny veřejné kanály pro výměnu 
informací typu www.uschovna.cz apod.

Všechny komunikační kanály a CDE musí být odsouhlaseny objednatelem z hlediska splnění 
požadavků na bezpečnost dat vzhledem k platné legislativě a vnitřním směrnicím. Pro každá 
data musí být jasně vydefinovaná role a oprávnění přístupu k informacím (kdo je může 
editovat, kdo je může číst apod.).

9. KOORDINACE A KONTROLA KOLIZÍ
Zhotovitel v BEP definuje, jak bude provádět koordinaci profesí. Dokument BEP bude 
zejména obsahovat:

• podrobnosti o procesu zjišťování prostorových kolizí;

o nástroje, 

o přehled procesů, 

o povinnosti, 

o výstupy,

• pracovní tok technických dotazů v rámci projektu;

• toleranční strategie;

• proces řešení rozporů;

• periodicita technických kontrol z hlediska informačního modelování.

Objednatele požaduje seznámení s plánem provádění prostorové koordinace. Požaduje 
předložení všech koordinačních protokolů, které budou v rámci zpracování projektu 
vytvořeny.

Koordinace se uvažuje jak prostorová, tak i koordinace časového harmonogramu výstavby 
v podobě, kterou Zhotovitel předloží a Zadavatel odsouhlasí.

10. NÁSTROJE
Zadavatel nepreferuje žádnou konkrétní nástrojovou platformu pro zpracování informačních 
modelů. Zhotovitel musí v BEP předložit jednoznačný a konkrétní seznam všech použitých 
nástrojů a popsat jejich použití na modelech. Zhotovitel předloží i seznam používaných 
kancelářských aplikací. Zhotovitel musí zvolit nástroje pro efektivní sdílení informací (CDE). 
Odpovědnosti Zhotovitele je zajištění kompatibility používaných nástrojů.

11. DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE
Je požadováno:
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• velikost 1 modelu nesmí přesáhnout 300 MB;

• prostředí CDE musí umožňovat bezplatné prohlížení modelu v nativním formátu 
informačního modelu nebo ve formátu IFC;

• vypracování standardu pojmenování všech souborů.

12. FORMÁTY PRO VÝMĚNU INFORMAČNÍCH
MODELŮ

Objednatel akceptuje výměnu modelů v těchto formátech:

• nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů;

• IFC formát;

• soubory PDF;

• nativní vektorové formáty (např. DWG).

13. BEP
V rámci výběrového řízení vypracuje uchazeč, na základě dokumentu EIR, „Přípravný plán 
realizace BIM (PRE-BEP)“, který bude součástí podané nabídky. Zadavatel může pro 
konkrétní projekt předat šablonu PRE-BEP uchazeči kjeho vypracování. Po vyhodnocení 
výběrového řízení bude vybrán Zhotovitel. Zhotovitel vypracuje v součinnosti se 
Zadavatelem realizační BEP. V BEP se vypořádají případné námitky obou stran týkající se 
zpracování projektu metodou BIM.

Zhotovitel má povinnost udržovat BEP aktuální a v případě potřeby ho neprodleně 
aktualizovat či vyvolat jednání k diskusi nad jeho změnou.

14. PŘÍLOHY
14.1 ŠABLONA PRE-BEP

Šablona pro vyplnění uchazeče ke konkrétnímu projektu.

14.2 DATOVÁ STRUKTURA
Datová struktura je seznam parametrů (geometrických a negeometrických), které jsou 
sledovány pro jednotlivé prvky. Zhotovitel musí před započetím prací v rámci dokumentu 
BEP předložit k odsouhlasení množinu parametrů k jednotlivým prvkům. V průběhu 
zpracování informačního modelu je povinen navrhovat doplnění dle aktuálního vývoje 
projektu.

14.3 PODROBNOSTI POŽADOVANÝCH DETAILŮ
Tabulka požadovaných detailů LOD jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
vypracované metodikou BIM.
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1. ÚVOD
Tento dokument slouží k řízení tvorby projektu metodou BIM. Tento dokument slouží k popsání 
konkrétních kroků k naplnění cílů a očekávání ze strany investora. Dokument vychází 
z požadavků investora (dokument EIR) a popisuje konkrétní kroky k jejich naplnění.

Tento dokument je součástí zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele a jeho struktura je 
pevně daná, aby se daly jednotlivé nabídky posuzovat a hodnotit. Náplň jednotlivých kapitol je 
na uchazeči. Informace zobrazené v textu, který není dle výjimky viz níže, jsou vyžadované. 
Případně další doplnění základního textu či rozšíření textace kapitol je vítané.

POZNÁMKA: Text psaný červeně je nutné vyplnit Zhotovitelem - účastníkem. Text psaný 
tučně a kurzívou má vysvětlující charakter (nebude součástí BEP sestaveného 
s vybraným Zhotovitelem).

V případě, že uchazeč uzná za vhodné doplnit textaci, učiní tak do dokumentu a změnu 
žlutě podbarví.

2. SEZNAM ZKRATEK
Objeví-li se v průběhu zpracování zkratka, která není obsažena v tomto seznamu, je 
třeba ji doplnit. Povinnost na aktualizaci leží na Zhotoviteli.

ASŘ Architektonicko-stavební řešení

BIM Sestava technologií, procesů a metod umožňující zainteresovaným subjektům ve 
spolupráci navrhovat, stavět a provozovat zařízení ve virtuálním prostředí

BEP Dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního 
modelu stavby

Bpv Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový systém po 
vyrovnání

ČSN Česká technická norma

CDE Sdílené datové prostředí

HSV Hlavní stavební výroba

IO Inženýrský objekt

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

KD Kontrolní den

PS Provozní soubor

PSV Přidružená stavební výroba

PD Projektová dokumentace

RDS Realizační dokumentace stavby

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém 

Sl Mezinárodní soustava jednotek

SO Stavební objekt
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SW Programový nástroj 

TZB Technické zařízení budov

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

INFORMACE 0 PROJEKTU

Název Projektu:
Krytý bazén Česká Ves - projektová 
dokumentace

Zadavatel: Obec Česká Ves

Zastoupení zmocněnou organizací:

Zhotovitel:

Číslo projektu zadavatele:

Číslo projektu zhotovitele:

Místo stavby: Česká Ves

Části projektové dokumentace, kterých 

se BEP týká:

Dokumentace pro vydání stavebního 
povolení

Dokumentace pro provedení stavby

3.2 POPIS PROJEKTU
Jedná se o rekonstrukci stávajícího krytého plaveckého bazénu a přístavbu nových objektů 

(demolice nadzemní části stávající plavecké haly, včetně nadzemní části přilehlé budovy se 
zázemím a provedení nové plavecké haly, včetně nové haly pro rekreační bazén, tobogánu, 
venkovního i vnitřního brouzdaliště). Nová plavecká hala je o cca 2 m nižší než současná 
stávající plavecká hala a bude v maximální míře realizována s využitím stávající 
bazénové vany a využitím stávajících základových konstrukcí. Současně se provede 
zvětšení plavecké haly o přístavby A a B. Přístavba A bude sloužit pro rozšíření služeb v rámci 
provozu bazénu, včetně nového vstupu do krytého bazénu, přístavba B bude zahrnovat 
výstavbu nového rekreačního bazénu.

Veškeré demolice budou řešeny v rámci objektu SO 03 - Kondiční a rekreační bazén.Bližší 
popis je uveden v projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která tvoří 
nedílnou součást zadávací dokumentace.
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4. CÍLE BIM PROJEKTU
Tato kapitola definuje stanovené cíle projektu. Vychází z obecných cílů definovaných 
v EIR s přihlédnutím na konkrétní cíle z hlediska Zadavatele na tomto konkrétním 
projektu.

Cíle jsou z hlediska BIM důležitou částí, neboť rozhodují o způsobu zpracování, 
využívání a používání dat vznikajících na projektu. Definováním těchto cílů na začátku 
pomůže lépe pochopit smysl tvorby informačních modelů, jejich použití a využití během 
projektování, realizace i pro správu a provoz. Pomohou tak všem účastníkům pochopit, 
proč se daná problematika řeší zrovna konkrétním způsobem, ačkoli by mohly existovat 
jiné cesty k plnění. Definice cílů pomáhá v orientaci a nedává prostor v 
rozdílném očekávání nad výsledkem. Dané cíle jsou zaměřeny především na využití 
vzniklých dat pro budoucí správu a údržbu objektu.

Pokud účastník uzná za vhodné, může rozšířit cíle využití reflektující jeho potřeby 
v rámci zpracování svojí části, avšak nesmí být v rozporu s cíli viz níže.

Tyto cíle a jejich plnění nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy 
z hlediska metody BIM.

4.1 OBECNÉ CÍLE
• Výměna informací v celé fázi návrhu, správy a realizace stavby bude probíhat ve 

Společném datovém prostředí (CDE). Prostředí CDE zajišťuje Zadavatel po celou dobu 
kontraktu.

CDE vybere Zhotovitel a bude zodpovídat za jeho zřízeni a přístup všech účastníků 
projektu včetně poskytnutí základního zaškolení a nutného servisu uživatelům s tím 
spojené.

4.2 POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODELY DLE MILNÍKU 
PROJEKTU

Jeden z hlavních cílů je využívání informačního modelu jako databáze informací o objektu 
v průběhu jeho životního cyklu. Tyto požadavky jsou naplňovány a předávány v rámci milníků 
projektu definovaných v kapitole „Časový harmonogram předání modelů". Cíle jsou pro 
jednodušší orientaci rozděleny do zamýšlených projektových stupňů.

4.2.1 DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Modely pro tento milník budou plnit tyto cíle:

• PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
o výkresová část PD bude produkovaná z informačního modelu (půdorys, řez, 

pohled atd.);
• PROSTOROVÁ KOORDINACE

o koordinace hlavních konstrukcí a hlavních tras TZB bude prováděna pomocí 
modelu;

• VÝKAZ VÝMĚR
o model bude zdrojem výkazu svislých a vodorovných nosných konstrukcí, 

dělících konstrukcí (příček) se základní materiálovou skladbou; nenosné 
konstrukce (podlahy, střecha apod.) dle rozsahu a odsouhlasení;
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• VIZUALIZACE
o model bude zdrojem základní vizualizace zamýšleného projektu s 

nejbližším přilehlým okolím.

4.2.2 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Modely pro tyto milníky budou plnit tyto cíle:

• PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
o výkresová část PD bude produkovaná z informačního modelu (půdorys, řez, 

pohled atd.);
• PROSTOROVÁ KOORDINACE

o kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a prvků TZB bude 
prováděna pomocí modelu;

• VÝKAZ VÝMĚR
o model bude zdrojem výkazu HSV a PSV.

5. ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘEDÁNÍ MODELU
Pokud není stanoveno jinak, dochází k předání modelu Zadavateli prostřednictvím CDE 
v intervalu 1 x za 14 dní. Pokud v tomto rozmezí je plnění milníku, považuje se předání v rámci 
milníku jako splnění této podmínky.

Finální milníky budou stanoveny až na základě skutečností s vybraným účastníkem, 
nicméně účastník může na základě časových podmínek projektu doplnit základní 
milníky vztahující se ke koncům projektových stupňů. Tyto milníky musí být v souhře 
s termíny stanovenými obchodními podmínkami (smlouvou o zpracování projektové 
dokumentace). Tento časový harmonogram má za úkol zprostředkovat i další milníky 
z hlediska informačních modelů a údajů v nich obsažených. Může se jednat o dílčí 
odevzdávky subdodavatelů Zhotovitele, které pomohou celému projektovému týmu i 
zadavateli orientaci v aktuálnosti informací, které se v modelech nacházejí. Tento 
časový harmonogram má tedy podrobněji upravit jednotlivá dílčí předávání 
informačních modelu jednotlivým projektovým týmům v rámci jednoho milníku projektu 
(například sdílení modelů v rámci milníku „Dokumentace pro vydání stavebního 
povolení“ mezi jednotlivými profesemi).

Název milníku Řešitel Datum

6. FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI
V rámci zpracování projektu je z pohledu informačního modelování nutné definovat funkce a 
jejich náplň a odpovědnost na projektu. Navrhněte a popište dané funkce a obsah jejich 
náplně pro daný projekt níže do tabulky. Smyslem je popsat jaká funkce zodpovídá za 
konečnou podobu způsobu modelování apod. Není například možné, aby si každý 
jednotlivý tvůrce modelů tvořil prvky modelu bez pravidel, musí být vždy řízen 
nadřazenou funkcí apod. Je na Zhotoviteli, aby si funkce a jejich odpovědnosti zvolil
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sám. Je však požadavek Zadavatele definovat do maximální možné hloubky zamýšlené 
struktury projektového týmu včetně řízených subdodávek Zhotovitele.

Je třeba mít definovaného garanta na straně Zhotovitele (pracovní název „Koordinátor 
BIM'j. Tento garant zodpovídá za implementaci tohoto plánu do celého projektu. Je 
třeba definovat další podřízené garanty, například garanta odpovědného za zpracování 
profesních modelů apod. až na pozici běžného tvůrce modelu a definovat jeho 
odpovědnost a kompetence. Smyslem je podchytit a zamezit svévolné úpravě např. 
informačního modelu nad rámec sjednaných pravidel a eliminovat tak riziko chyb 
přesunu informací, neaktuálnosti apod.

Tyto funkce je poté potřeba správně doplnit včetně jejich vztahu odpovědnosti do 
kapitoly „Odpovědnostní matice“ a „Kontaktní osoby".

Předvyplněné názvy funkcí černě jsou již dané a neměnné. Popis funkcí může být 
změněna v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Pro Zhotovitele bude na straně 
Zadavatele odpovědná osoba viz tabulka níže.

Funkce musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti.

Tento dokument a všechny jeho přílohy je nutné držet neustále v aktuálním stavu. Pokud 
vyvstane potřeba dokument nebo jeho přílohy měnit, je povinností níže odpovědných lidí 
předložit návrhy změn ke schválení.
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Funkce Popis

BIM
manažer
projektu

Odpovědná osoba za dodržování BEP na projektu ze strany Zadavatele.
Jeho činnosti jsou:

• Dopracování dokumentu BEP po výběru Zhotovitele, sledování 
dodržování dokumentu EIR a BEP všemi účastníky

• Kontrola předávaných dat Zhotovitelem dle BEP
• Finální kontrola informačních modelů před předáním dokončené 

stavby Zadavateli
• Související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu

BEP v průběhu realizace projektu
• Aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení
• Zodpovídá přímo projektovému řízení na straně Zadavatele
• Neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele týkající se 

technického řešení z hlediska řešení projektu

Koordináto 
r BIM

Odpovědná osoba za dodržování BEP na straně Zhotovitele. Jeho činnosti 
jsou:

• Vede projektové týmy dle odsouhlaseného EIR a BEP
• Kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocuje správnosti dat 

obsažených v informačním modelu a předává BIM manažerovi
• Aktivně předkládá návrhy změn BEP
• Kontroluje naplňování cílů projektu k milníkům projektu

Správce
datového
prostředí

Odpovědná osoba delegovaná ze strany ZHOTOVITELE, jejíž činnosti jsou:

• Správa společného datového prostředí pro celý projektový tým 
(včetně Zadavatele) v celém průběhu projektu

• Školení uživatelů

Vedoucí
modelář
ASŘ

Odpovědná osoba za modely architektonicko-stavební části a statiky. Jeho 
činnosti jsou:

• Řízení modelářů v rozsahu definovaném dle BEP
• Vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy 

v BEP a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM
• Zodpovídá za správnost informačního modelu za danou profesi

Modelář
Osoba, která vytváří informační model dle vnitřních směrnic Zhotovitele a dle 
BEP

6.1 VZTAHOVÁ MATICE ODPOVĚDNOSTI
V rámci zpracování projektu z pohledu informačního modelování je potřeba jasně definovat 
odpovědnost za jednotlivé dílčí modely.

Smyslem je graficky znázornit, kdo bude komu podřízen v rámci zpracování modelu.

6.1.1 JMENOVITÝ DIAGRAM
Ilustrativní příklad vztahu odpovědností se jmenovitým obsazením funkcí. Použité 
funkce jsou pouze informativní pro ilustraci grafického znázornění odpovědnosti. Je
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vždy na straně Zhotovitele pojmenování a definice funkcí, vyjma požadovaných 
Zadavatelem.

Projektový
Manažer

Zadavatele
-l

Správce
datového
prostředí
L Ing. arch. Petr Kaděra

BIM
manažer
oroiektu

Ing. Ladislav Cabadajl

JT

Koordinátor
BIM

Ing. arch. Petr Kaděra

Vedoucí
modelář

Vedoucí
modelář

Vedoucí
modelář

t-7 7TI__________ i
bude upřesněno bude upřesněno e bude upřesněno

vBEPu vBEPu vBEPu

6.2 KONTAKTNÍ OSOBY
Ilustrativní příklad kontaktní tabulky. Tabulka bude uchazečem vyplněna, v rámci 
součinnosti před podpisem smlouvy bude aktualizována. Zobrazené role červeně jsou 
jen ilustrativní, nutno vyplnit dle skutečnosti.
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Role Organizace Jméno Příjmení E-mail Telefon

BIM
manažer Obec Česká Ves Ladislav Cabadaj stavebni@cves.cz 777 604 614

Koordinátor
BIM

Ateliér 99, 
s.r.o. Petr Kaděra kadera@atelier99.cz 777 834 950

Správce
datového
prostředí

Ateliér 99, 
s.r.o. Petr Kaděra kadera@atelier99.cz 777 834 950

GP Ateliér 99, s.r.o.

HIP Ateliér 99, 
s.r.o. Ivana Ambrožová ambrozova@atelier99.cz 725 718 824

Vedoucí

modelář
ASŘ

Ateliér 99, 
s.r.o. Jan Čermák Cermak@atelier99.cz 721 308 687

Vedoucí

modelář

TZB

FourClima
s.r.o. bude upřesněno v BEPu

Vedoucí 
modelář ZTI

bude upřesněno v BEPu

Vedoucí

modelář

elektro

Via-electra
s.r.o. bude upřesněno v BEPu

7. SOFTWAROVÉ NÁSTROJE
Je nutné vyplnit všechny použité digitální nástroje na projektu všemi účastníky a 
způsob jejich použití. Je to důležité pro vyhodnocení kompatibility mezi všemi 
účastníky včetně verzí nástrojů a omezení škod při nesprávně zvolených nástrojích a 
jejich verzí, datových formátů apod. Nezapomínat i na nástroje MS Office a jejich 
formáty (například .xls vs. .xlsx apod.) Výměnné formáty mohou být rozšířeny i o jiné 
formáty, uzná-li se za vhodné.

Seznam použitých nástrojů (vč. verzí a datového formátu) a jejich způsobů uplatnění pro 
vypracování projektu.
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Softwarový nástroj Verze Způsob
použití

Datový formát

Autodesk Revit 2020.1

Vytvoření 
modelu 
stavby a 
výkresů

.rvt, .ifc

Autodesk AutoCAD 2020

Vytvoření 
části výkresu 
z
dokumentace

.dwg

Microsoft Office 2016
Vytvoření 
textové části, 
rozpočtu

.DOC, ,XLS, .XLSX

PDF - Xchange Editor 7.0
Převod 
dokumentů 
do PDF

.PDF, .PDF/A

Nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formát .IFC jsou výměnné formáty.

Nastavení exportů jednotlivých nástrojů pro správnou mezioborovou spolupráci jsou 
definována v kapitole „Způsob výměny informací".

7.1 SEZNAM POUŽITÝCH NÁSTROJŮ
Jednoznačný přehled provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO), ke kterým 
jsou přiřazeny použité nástroje z kapitoly „Softwarové nástroje

Názvy PS a SO budou vycházet ze seznamu PD, aby identifikace byla jednoznačná 
v rámci všech dokumentů.

Seznam modelovaných PS a SO s přiřazenými nástroji, v kterých budou zpracovány.

Přehled modelovaných PS a SO Název softwarového nástroje

SO02
Příprava území

Autodesk AutoCAD, Microsoft
Office, PDF - Xchange Editor

SO03
Kondiční a rekreační bazén

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

SO04
Komunikace a zpevněné plochy

Autodesk AutoCAD, Microsoft
Office, PDF - Xchange Editor

SO05
Oplocení vč. brány

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

SO06
Terénní a sadové úpravy

Autodesk AutoCAD, Microsoft
Office, PDF - Xchange Editor
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SO07
Přípojka splaškové kanalizace

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

SOO
Přípojka dešťové kanalizace

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

SO09
Přípojka vody

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

SO10
Retenční a vsakovací nádrž

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

S011
Čekárna autobusová

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

S012
Přeložka kabelu VN 22 kV ČEZ Distribuce a.s.

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

S013
Přeložka kabelu 0,4kV ČEZ Distribuce a.s.

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

S014
Přeložka kabelu el. komunikací CETIN a.s.

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

S015
Přeložka kabelu el. Komunikací WEB4SOFT 
Internet s.r.o.

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

S016
Venkovní kabelové rozvody

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

S017
Vstupní kiosková transformovna

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

S018
Přípojka VN 22kV

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

PS01
Bazénová technologie

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

PS02
Solární kolektory

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor

PS03
Kogenerační jednotka

Autodesk Revit, Autodesk
AutoCAD, Microsoft Office, PDF - 
Xchange Editor
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8. JEDNOTKY A SOUŘADNÉ SYSTÉMY
Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny informační modely a budou v sobě 
tyto informace obsahovat. Každý model bude obsahovat i výškové umístění.

Polohový systém je použit S-JTSK (Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální).

Výškový systém je Bpv (Baltský po vyrovnaní).

Jednotky Min. počet platných číslic

metry [m] 2 (např. 1197695,55; 501893,71)

metry nad mořem [m n.m.] 2 (např. 255,65)

9. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL
Definice struktury modelu je důležitá z hlediska pochopení tvorby a následného využití 
dat z modelu. Tato kapitola definuje nutné požadavky na dělení modelu, které je nutné 
dodržet. Je zde prostor pro doplnění dalších nastavení a předpisů pro tvorbu modelu. 
Smyslem této kapitoly je jednoznačně popsat a určit, jak a jakými nástroji informační 
model vzniká. Zároveň jsou zde definovány „startovací“ podmínky všech modelů pro 
zajištění konzistentnosti. Vždy je třeba mít definice v souladu s možnostmi zvoleného 
BIM nástroje. Pro snadnou orientaci v modelu požadujeme barevné odlišení profesí.

9.1 METODIKA NÁZVOSLOVÍ MODELŮ
Každý model bude mít jednoznačné označení. V případě členění modelů na více souborů musí 
být jednoznačně identifikovatelné.

Pojmenování modelu musí minimálně obsahovat identifikátor projektu, projektového stupně, 
části dokumentace, identifikátor PS/SO a identifikátor profese.

V rámci strategie dělení modelů je potřeba jejich jednoznačná identifikace v rámci 
celého projektu. Je proto potřeba v této kapitole definovat jednoznačnou metodiku 
značení modelů. Každý model musí být jednoznačně označen dle tohoto názvosloví.

9.2 SEZNAM MODELŮ
Seznam modelů, které jsou pojmenovány dle kapitoly „Metodika názvosloví modelů“.

Název PS/SO Název modelu

SO03
Kondiční a rekreační bazén

SO03 Kondiční a rekreační bazén

Seznam modelů bude rozšířen v rámci BEPu.
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9.3 OBECNÉ
Modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden model 
v rámci zpracování projektu nesmí přesahovat velikost 300 MB.

Při předání modelů budou předány všechny podpůrné soubory využity k vytvoření modelů 
(záleží na modelovacím nástroji).

Dělení modelů podle profesí bude minimálně na samostatný model za jednu profesi. Další 
členění v rámci jedné profese na více modelů není nijak limitováno.

Model bude zpracován pro každou profesní část projektu. Modely budou mezi sebou plně 
zkoordinovány dle kapitoly „Způsob koordinace". Všechny modely musí splňovat obsah tohoto 
dokumentu.

Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a 
připojenými informacemi. Grafická podrobnost prvků je potřeba obecně volit tak, aby plnila 
zadané cíle a legislativní požadavky. To samé platí pro informační podrobnost prvků.

Obecně lze říci, že model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí 
odpovídá skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto 
odchylky specifikovat a jasně popsat v kapitole „Grafická podrobnost modelu".

9.4 OSOVÝ SYSTÉM
Osový systém bude umístěn ve středu prostoru modelovacího nástroje. Názvy os budou ve 
všech modelech shodné.

9.5 PODLAŽÍ
Podlaží jsou definovaná k horní hraně nášlapné vrstvy podlahy. V případě zalomení nášlapné 
vrstvy podlahy rozhoduje převažující plocha, ke které se připne příslušnost podlaží, případně 
jiné řešení po odsouhlasení zadavatelem. Není dovolené odsadit podlaží od horní hrany 
nášlapné vrstvy podlahy. Pomocná podlaží jsou povolena po předchozím odsouhlasení 
zadavatelem.

Relativní výška ±0,000 odpovídá prvnímu nadzemnímu podlaží. Podlaží ponese informaci i o 
své výšce dle zvoleného výškového systému dle kapitoly 8.

Pojmenování podlaží bude shodné ve všech modelech.

Název podlaží Označení v modelu

1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1NP

2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ 2NP

3.STŘECHA STŘECHA

4.ATIKA ATIKA

9.6 UMÍSTĚNÍ MODELU
Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu 
bude shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.
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Skutečný sever bude navázán na všechny půdorysné pohledy.

9.7 GRAFICKÁ PODROBNOST MODELU
Grafická podrobnost pro jednotlivé stupně bude odpovídat dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.,o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Detailnost jednotlivých elementů je stanovena na 50 mm. Znamená to, že není nutné 
modelovat všechny detaily, které jsou menší než tento rozměr a je možné do jisté míry prvky 
zjednodušovat. Vždycky je potřeba mít na mysli, aby zjednodušení umožnilo plnit stanovené 
cíle. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena Zhotovitelem.

Další požadavky na tvorbu modelů jsou zmíněny v následujících podkapitolách dle 
jednotlivých logických celků. Jsou definovány požadavky na významné prvky modelu. Nejsou 
zde uvedeny všechny prvky, z kterých se model skládá. Pokud není definováno jinak, 
zhotovitel dané prvky dodá v modelu dle obecných pravidel v tomto dokumentu a dle 
nejlepšího svědomí a vědomí.

Grafická podrobnost je definovaná k cílovému stavu modelu, který bude sloužit jako podklad 
pro další využití dat pro správu a údržbu. V průběhu zpracování může model vykazovat 
nedostatky ohledně grafické podrobnosti, avšak nikdy nesmí být grafická podrobnost 
překážkou k plnění cílů dané tímto dokumentem.

Při stanovení obsahu modelů jednotlivými prvky se držíme pravidla, že profese, která daný 
prvek v rámci své dodávky dodává, ho také má ve svém modelu. Nejsou přípustné duplicity 
stejných prvků, pokud není stanoveno jinak.

Grafická podrobnost musí být upravena dle výsledně zvoleného modelovacího nástroje 
a dle interních zvyklostí zhotovitele a odsouhlaseny objednatelem.

9.7.1 DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Nejsou zde definovány speciální požadavky na grafickou podrobnost modelu. Grafická 
podrobnost modelu musí plnit cíle dle kapitoly „Cíle BIM projektu".

9.7.2 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
Záměrně je volena „koncová" grafická podrobnost modelu, aby si mohl zhotovitel sám 
zvolit svůj plán naplnění grafické podrobnosti během dílčích projektových stupňů. 
Zadavatel si uvědomuje, že některé požadavky nelze plnit již v ranných fázích projektu, 
nicméně na konci projektu požaduje odevzdat VŠECHNY požadavky z hlediska dělení 
konstrukcí apod. a naplnění dat v informačním modelu.

Tato definice koncového stavu neznamená opomenutí grafické podrobnosti při plnění 
dílčích cílů dle kapitoly „Cíle BIM projektu" odevzdávané dle milníků.

Pokud kapitoly a její podkapitoly neobsahují konstrukce, které se přesto objevují 
v projektu, je třeba o ně tento dokument rozšířit v momentě, kdy je tato skutečnost 
objevena.

Jedná se o digitální model skutečného provedení stavby. Tedy že skutečnost realizovaná na 
stavbě je realizovaná i v modelu. Předaná data budou připravena pro využití ke správě a 
údržbě.
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9.7.2.1 OBECNÉ
Každý prvek modelu ponese informaci o materiálu. U konstrukcí, kde je více materiálů (výplně 
otvorů apod.) bude každá položka rozdělena zvlášť. U prvků, kde je na straně zhotovitele 
pochybnost o způsobu dělení, musí Zhotovitel předložit návrh na rozdělení ke schválení.

Podrobnost prvků a řešení podrobnosti bude schváleno zadavatelem.

9.7.2.2 ZEMNÍ PRÁCE
Základní prostorové nároky na výkopy dle návrhu daného stupně.

9.7.2.3 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Zde bude potřeba upravit na základě skutečnosti projektu.

• Piloty

Musí být umožněno popsat horní a dolní hranu konstrukce. Jsou modelovány v návrhových 
rozměrech. Horní hrana piloty je ukončena na spodní hraně návazné konstrukce (patka, deska 
apod.).

• Podkladní beton

Modelován v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Jsou zohledněny záběry při realizaci.

• Základové desky

V návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Jsou zohledněny záběry při realizaci.

9.7.2.4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
• Nosné desky

V návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Desky jsou modelovány zvlášť od nenosných 
vrstev (pokud modelovací nástroj neumožňuje efektivně modelovat ve složeném stavu nosné 
a nenosné vrstvy).

9.7.2.5 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
• Stěny

Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na 
konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena 
vodorovnou konstrukcí.

Pokud modelovací nástroj umožňuje ukotvit dolní a horní hranu stěny k daným podlažím, mezi 
kterými se stěna nachází, je vždy potřeba je kotvit.

Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť (pokud neumožňuje modelovací nástroj 
efektivně pracovat se složenou stěnou).

Omítky nebudou modelovány.

9.7.2.6 SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
• Příčky, předstěny

Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na 
konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena 
vodorovnou konstrukcí.
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Pokud modelovací nástroj umožňuje vazbu dolní a horní hrany stěny, je vždy potřeba je mít 
vazbu k danému podlaží, tedy horní a spodní hranu mít mezi dvěma podlažími.

Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť (pokud neumožňuje modelovací nástroj 
efektivně pracovat se složenou stěnou).

9.7.2.7 MALBY, NÁTĚRY
Malby a nátěry nebudou v 3D modelu modelovány ani řešeny

9.7.2.8 TRÁMY
Každý prvek nese informaci patra, v kterém je modelován. Pokud je trám v průniku s nosnou 
deskou, horní hrana trámu je ukončena s horní hranou desky.

Objem trámu bude odečten od objemu všech navazujících konstrukcí.

9.7.2.9 PŘEKLADY
Každý prvek nese informaci patra, v kterém je modelován. Je modelován v reálných vnějších 
rozměrech a umístěn na skutečné místo. Vnější objem trámu je odečten od konstrukcí, kterými 
prochází.

9.7.2.10 HLAVICE
Hlavice budou modelovány v návrhových rozměrech. V návaznosti na stropní konstrukci bude 
horní hrana hlavice shodná s horní hranou desky. Objem hlavice bude odečten od objemu 
stropní desky.

9.7.2.11 PODLAHY
Budou modelovány jako separátní vrstva od nosné podlahy (nosné desky) jako samostatná 
vrstva. Není požadované detailní vnitřní dělení skladby podlahy.

Podlaha musí být dělena po místnostech a půdorysně umístěna dle skutečného provedení 
(pod dveřmi, v nikách apod.)

9.7.2.12 PODHLEDY
Modelována bude jenom vlastní konstrukce podhledu, tedy bez vzduchové mezery mezi 
konstrukcí podhledu a nosné části nad podhledem. Nosná konstrukce podhledu je 
modelovaná zvlášť.

9.7.2.13 OBKLADY
Modelovány jako samostatná vrstva v rámci modelu. Není nutné zobrazit spárořez.

9.7.2.14 VÝPLNĚ OTVORŮ
Prvky musí odpovídat skutečným reálným stavebním rozměrům otvorů. Členění výplně (dveře 
a okna) bude odpovídat skutečnosti. Je možné zjednodušení profilů rámu, je třeba vždy 
dodržet vnější rozměr profilů.

Vnější a vnitřní parapety mohou být součástí prvků výplní otvorů, avšak musí umožňovat 
samostatné vykázání a navázání informací.

Některé doplňkové části výplně otvorů nemusí být modelované (vložky dveří apod.), avšak 
geometrický významné položky (kukátko, madlo, klika apod.) musí být součástí prvků a dle 
skutečnosti.

9.7.2.15 PARAPETY
Pokud nejsou součástí prvků výplní otvorů, musí být samostatné modelovány v reálných 
rozměrech.
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9.7.2.16 VÝROBKY (ZÁMEČNICKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, TRUHLÁŘSKÉ A JINÉ)
Všechny délkové výrobky jsou modelovány ve skutečných velikostech (např. oplechování 
apod.). Kusové výrobky jsou modelovány ve zjednodušených vnějších geometrických 
rozměrech. Některé výrobky mohou být nahrazeny zástupnými symboly.

9.7.2.17 STŘECHA
Střecha je modelovaná v požadované tloušťce, geometrii (je možné z modelu vyčíst sklony 
apod.) a je možné ji modelovat jako jedno souvrství. Skladba střechy je oddělena od nosné 
konstrukce střechy. Jsou modelovány všechny návazné vrstvy (např. zateplení apod.), pokud 
není odsouhlaseno zadavatelem jinak.

9.7.2.18 PROSTUPY
Jsou modelovány všechny svislé a vodorovné prostupy konstrukcemi v reálných pozicích a 
velikostech.

Prostupy musí jasně definovat statický a stavební otvor.

9.7.2.19 POTRUBÍ A TRUBNÍ VEDENÍ
Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních 
standardů modelovacího programu. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, 
tzn. musí být využito principu napojení modelovacího nástroje. Zařízení umístěné na potrubí 
musí mít reálné vnější rozměry a musí být definován servisní prostor, který musí zůstat volný 
pro přístup k zařízení. Tato definice (servisního prostoru) bude použita k vyhodnocení 
bezkolizního stavu.

Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) 
jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami včetně úseků k zasunutí apod.

Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně.

Všechny vedení jsou modelovány bez kolizí. Nejsou přípustné kolize izolací.

Závěsy není požadováno modelovat.

9.7.2.20 MECHANICKÉ ZAŘÍZENÍ A KONCOVÉ ELEMENTY
Mechanické zařízení (např. VZT jednotky) jsou modelovány v reálných vnějších rozměrech. 
Součástí prvku jednotky je i vyznačení servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup 
k zařízení. Toto vyznačení servisního přístupu musí být součástí definice prvku pro potřeby 
ověření, že do servisního prostoru nezasahuje jiné vedení aj.

Koncové prvky jsou modelovány v reálných vnějších rozměrech a součástí prvků musí být 
definice servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Koncové prvky jsou 
modelovány v modelech profese, která elementy dodává. Koncové prvky potřebné 
k zobrazení v jiných modelech jsou zobrazeny z modelů profesí, nejsou přípustné duplicitní 
prvky ve více profesích (tzn. profese si nevytvoří duplicitní značku či element pro zpracování 
svého modelu).

Jsou-li prvky, na které je připojeno více profesí, musí se tyto prvky nacházet v každé profesy 
(kvůli zajištění funkčního spojení jednotlivých profesních celků). Daný prvek musí mít totožné 
značení v každém jednotlivém modelu. Pro účely vykazování musí být předen určeno, kdo 
daný element zahrne do výkazu výměr. Kolize těchto prvků je jediná přípustná.
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9.7.2.21 ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE
Splňují podmínky pro „Potrubí a trubní vedení". Zařizovací prvky jsou osazeny v modelech 
profesí v reálných geometrických rozměrech a do modelu stavebního jsou převzaty. Není 
přípustné mít duplicitu zařizovacích elementů ve stavebním modelu a v modelech ostatních 
profesí.

9.7.2.22 ELEKTROINSTALACE
Všechny modely budou plnit dělení na část silnoproudou, slaboproudou, CCTV a IT (pomocí 
parametrů, rozdělení modelu apod.). Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy a 
všechny osazené prvky (např. rozvodné skříně).

Schéma zapojení není třeba řešit v modelovacím nástroji.

9.8 INFORMAČNÍ PODROBNOST MODELU
Každý prvek v rámci modelu musí mít unikátní značení. Toto značení musí být unikátní v rámci 
celého projektu. Toto značení se řídí přílohou „Třídící systém". Tento systém značení bude 
sloužit i pro značení prvků ve 2D dokumentace.

Součástí informační podrobnosti je i seznam minimálních požadovaných parametrů, které 
každý prvek obsahuje. V příloze „Datová struktura" jsou uvedeny prvky a požadované 
parametry, které je potřeba u prvků vyplnit v rámci zpracování modelu. Tyto informace se dělí 
na geometrické a negeometrické.

Geometrické informace budou vždy čteny z modelu, není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně.

Negeometrické informace jsou parametry vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky 
a podávají další informace o prvku. Vyplnění parametrů je vyplněno slovně, nikoli pomocí 
zkratek a kódů, mimo značení z norem a vyhlášek.

Vždy je potřeba tyto dvě přílohy „Třídící systém" a „Datová struktura" držet v aktuálním stavu. 
V průběhu vzniku informačního modelu se mohou objevit nové prvky a potřeba definice jejich 
značení a obsahu parametrů. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti předávat na kontrolních 
dnech a předkládat návrhy na doplnění těchto dvou příloh. V případě, že uzná za vhodné, je 
nutné tyto požadavky na změny předkládat neodkladně.

Předpokládá se hlubší diskuze s vítězným uchazečem o podobě rozsahu. V příloze je 
zobrazen základní požadavek, z kterého se bude vycházet. Rozsah informací je volen 
tak, aby plnil základní cíle projektu. Je možné, že v rámci zpracování projektu budou 
součástí modelu další informace. V takovém případě je nutné držet aktuální stav 
informací v této příloze. Uchazeč může případně doplnit informační podrobnost o 
parametry, o kterých ví, že je už nyní bude potřebovat.

9.8.1 VÝKAZ VÝMĚR
Bude popsán proces tvoření výkazu výměr v modelu včetně popisu převodu do jiných 
formátu (např. excel apod.) Pozor, nezaměňovat se soupisem prací či rozpočtem, jedná 
se skutečně pouze o výkaz výměr. Předpoklad je využití jednotného systému značení 
dle přílohy „Třídící systém“, který poslouží k identifikaci jednotlivých prvků pro tvorbu 
výkazu výměr.

Model musí umožňovat vytvořit výkaz výměr pro ověření nákladů na stavbu ve všech stupních. 

Každý prvek musí nést identifikační informaci, aby bylo možné sestavit výkaz výměr.
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Podrobnost výkazu bude odpovídat rozpracovanosti daného stupně a dle kapitoly „Grafická 
podrobnost modelu".

9.9 2D VÝSTUPY
Všechna uživatelská nastavení nástroje pro tvorbu informačního modelu nad rámec 
systémové funkčnosti zvoleného BIM nástroje musí být popsána v této kapitole, aby 
bylo jasné, jakými zásahy se došlo k 2D výstupům. Smyslem je eliminovat uživatelské 
zásahy na minimum. Bude zde seznam dokumentu, které budou produkovány jako 
přímý výstup z informačního modelu. Tento seznam může být jako příloha BEP a 
předpokládá se, že bude vycházet ze seznamu projektové dokumentace.

Vedlejším produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. Projektová dokumentace slouží pro schvalovací 
potřeby a pro potřeby realizace stavby.

Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, 
pohledy a další. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů 
(půdorys, řez, pohled apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze 
část cíle pro produkci projektové dokumentace. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost 
vzhledem k získanému benefitu úprav.

Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním 
doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit 
i změnu zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky.

Tištěné výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny 
zadavatelem (koordinace, detaily apod.).

Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na 
daný prvek.

Zadavatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé 
požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace.

Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou).

9.10 STANDARDY
Použité standardy pro tvorbu informačního modelu nebo pro vytvoření projektové 
dokumentace.

Uchazeč předloží standard pro rohové razítko, systém číslování výkresů, veškeré 
protokoly a formuláře (např. zápis z KD, prezenční listina apod.). Zvláště se doporučuje 
předložit i standard modelování, aby byla zajištěna integrita vzniku modelu a bylo 
možné udržet jednotu a čistotu vzniku, údržby a provozování informačního modelu. 
Tento standard může být předložen ve finální verzi dokumentu.

10. PŘEDÁNÍ MODELŮ
Je nutné popsat proces předávání modelů od zhotovitele zadavateli.

Modely budou na konci každého projektového stupně (případně dle dalších ujednání) předány 
se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové 
dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci 
ujednání tohoto dokumentu dle kapitoly „Cíle BIM projektu".
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Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou 
velikost modelů. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není 
vyžadována další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má Zhotovitel 
zpracované.

Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu informačních modelů a 
formátu .IFC.

V případě tvorby IFC je nutné zvolit jednotný formát, případně vypracovat pro jednotlivé 
nástroje metodiku tvorby formátu IFC pro zajištění konzistentnosti obsažených 
informací.

Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídající obsahu modelu ke 
každému milníku předání modelu.

Modely jsou předávány Zadavateli mimo stanovené milníky 1 x za 14 dní.

11. ZPŮSOB KOORDINACE
Kapitola popisuje podrobnost prostorové koordinace, postupu koordinace a výstupech o 
výsledcích koordinace.

Všechny modely budou mezi sebou řádně zkoordinovány. Koordinace probíhá v předem 
dohodnutém a odsouhlaseném softwarovém produktu, výsledky koordinace jsou předávány 
prostřednictvím koordinačních protokolů.

Je potřeba vyplnit způsob koordinace: jak a kde bude probíhat, v jakém intervalu, jak 
bude vypadat výstup koordinace, jakým způsobem bude předáván na zodpovědné 
osoby projektu (např. Zhotovitele, Zadavatele atd.) a jakým způsobem bude o stavu 
koordinace informován Zadavatel. Podrobný způsob koordinace bude předán v rámci 
součinnosti při podpisu smlouvy.

12. ZPŮSOB VÝMĚNY INFORMACÍ
Výměna dat bude probíhat přes projektové CDE prostředí.

Prostředí CDE zajišťuje Zadavatel po celou dobu kontraktu.

Bude popsáno prostředí CDE s popisem prostředí a základními funkcemi k ovládání. 
Bude popsán proces předávání elektronických dat mezi všemi účastníky projektu. 
Prostředí CDE (definice a použití) bude vycházet z ISO 19650 a bude Zhotovitelem 
navrženo jeho využití. Doporučuje se navrhnout jednoduchá řešení využití pracovních 
toků informací např. pro předávání informací, sdílení v rámci projektových týmů, dílčí 
předávání informací apod. Finální podoba bude dopracována s vítězným uchazečem.

CDE by mělo splňovat tyto požadavky: jediný zdroj informací, který shromažďuje, 
udržuje a šíří důležité schválené dokumenty pro multidisciplinární týmy v řízeném 
procesu. Prostředí CDE musí nést tyto znaky:

• rozpracovaný prostor, který obsahuje neschválené informace vytvořené 
jednotlivými organizacemi v projektovém týmu;

• sdílený prostor, který obsahuje informace, které vyli ověřeny, zkontrolovány a 
schváleny pro sdílení s dalšími účastníky projektu;

• Odsouhlasený prostor, který obsahuje informace, které Zadavatel schválil;
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• Archivační prostor, který udržuje záznam o zakončené práci, změnových listech, 
zprávě o postupu prací a poskytuje auditorskou stopu v případě sporů.

Základem CDE je, že dokument je v rámci CDE uložen jen jednou a jeho změna probíhá 
formou revizí. Revizí dokumentu nesmí dojít k přehrání původní verze.

12.1 FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI CDE

Funkce Oprávně
ní

Organiza
ce

Jmén
o Příjmení E-mail Telefon

12.2 ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT
Nastavení exportů programů pro správnou výměnu mezioborových informací.

Obsahuje všechny nastavení programů a jejich nastavení exportů, aby při 
mezioborovém předávání dat byly exporty správně nastaveny a nedocházelo 
k prodlevám či ztrátám informací v modelech.

Popis procesu výměny dat mezi jednotlivými obory, četnost, odpovědnost a notifikace.

13. PŘÍLOHY

13.1 TŘÍDÍCÍ SYSTÉM
Součástí BEP bude základní třídění konstrukcí. Tento systém bude požadováno 
udržovat po celou dobu projektu. Na Zhotoviteli je udržovat, aktualizovat a řídit tuto 
přílohu, aby na konci projektu příloha plně odpovídala zpracovanému modelu.

Třídící systém slouží pro jednoznačné kódování všech prvků v projektu. Každý prvek bude mít 
svůj jednoznačný a unikátní kódové označení.

13.2 DATOVÁ STRUKTURA
Je nutné před zahájením prací definovat co nejvíce a nejlépe datovou strukturu. 
Zejména je potřeba pamatovat na hodnoty pro celé skladby (např. Součinitel prostupu 
tepla), které vzhledem k technologii provedení modelu nemohou být sledovány v rámci 
celé skladby, ale zaznamenány jen na reprezentujících prvcích. Tyto odchylky vzhledem 
k celé skladbě jsou přípustné, musí však být detekovány a odsouhlasen systém vedení 
těchto parametrů v rámci projektu. Je na zhotoviteli, aby tyto případy sledoval a 
navrhnul řešení. I v případě, pokud se vyskytne dodatečná potřeba sledovat jeden údaj 
pro agregovaný prvek, je potřeba navrhnout řešení na zápis informace a tyto 
skutečnosti promítnout do celého dokumentu BEP ve všech kapitolách, kterých se to 
týká.

Datová struktura je seznam parametrů, které jsou sledovány na prvek v průběhu zpracování 
projektových stupňů a které jsou zaznamenány a předávány prostřednictvím 
informačního modelu.
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Zhotovitel může v průběhu zpracování vytvořit další nezbytné parametry pro dílčí využití dat 
modelu. Před konečným odevzdáním modelu budou smazány všechny nevyžádané parametry 
elementů nad rámec této přílohy. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování předložit návrh 
na rozšíření této přílohy.

Pokud parametr nenabírá hodnoty, je vždy vyplněno „Nd“ (v případě textového pole), 
respektive „0“ (v případě číselného pole). Takto se ověří, že každý parametr byl řádně vyplněn.

Nejsou přípustné duplicitní názvy stejných parametrů či jejich různé mutace v názvech 
(Odolnost požární, POŽÁRNÍ ODOLNOST apod.). Názvy parametrů jsou přesně definované 
v této příloze včetně velikosti písmen, interpunkce apod. Zvláště prvky převzaté od třetích 
stran musí být přizpůsobeny parametrům obsaženým v této příloze. Jedná se o zachovaní 
datové a informační integrity informačních modelů napříč všemi profesemi.

Dokument, který je přílohou, demonstruje uchazeči požadovaný rozsah této přílohy.

13.3ZPŮSOB TVOŘENÍ INFORMAČNÍHO MODELU
Popis tvorby modelu dle zvolených nástrojů. Není požadavkem podrobný popis 
modelovacího nástroje, ale dílčí seznámení s vnitřními nástroji a použití vnitřních 
nástrojů zvoleného BIM nástroje. Například při zvolení BIM nástroje Autodesk Revit 
bude v této příloze mimo jiné zmíněno, že pro architektonicko-stavební řešení bude pro 
vymodelování konstrukce nosného sloupu použit nástroj „Konstrukční sloup “ (zejména 
u nástrojů, které mohou pro modelování použít více způsobů; opět například Autodesk 
Revit, kdy k modelaci sloupu je možné použít nástroj „ Sloup “ „ Obecný model“ apod. je 
nutné definovat pouze přípustné nástroje pro zajištění jednotné architektury tvorby 
modelu).

Tuto přílohu vypracuje účastník.

13.4ŠABLONY DOKUMENTŮ
Zde účastník strukturovaně umístí šablony dokumentů, které zamýšlí použít na projektu 
(např. rohové razítko, šablonu zápisů, předávací protokoly, krycí listy apod.)

13.5 METODIKA ČÍSLOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Zde účastník umístí metodiku číslování dokumentace. Bude sloužit k orientaci 
v projektové dokumentaci. Jedná se o metodiku, nikoli samotný seznam dokumentace.
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Příloha EIR

Tabulka požadovaných detailů LOD jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
vypracované metodikou BIM

Tabulka vychází z dokumentu:
BIMforum - Level of Development (LOD), Specifikation Part I & Commentary, For BIM and Data, 
September 2018 
ke stažení zde:
https://bimforum.org/wp-content/uploads/2018/Q9/BIIVIForum-LOD-2018 Spec-Part-1 and Guide 2018-09.pdf

Použité zkratky stupňů projektové dokumentace:
DUR - Dokumentace pro územní řízení 
DSP - Dokumentace pro stavební povolení 
DPS - Dokumentace pro provedení stavby 
DSPS - Dokumentace skutečného provedení

Konstrukce Stupeň pro ektové dokumentace
Studie DUR DSP DPS DSPS

Detail LOD
založení vč. pilot 0 200 300
konstrukční prvky - ŽB 0 200 300
konstrukční prvky - OK 0 200 300
stěnové prvky 0 300 300
dřevěné konstrukce 0 200 300
stropní konstrukce 0 200 300
SDK konstrukce 0 200 300
schodiště 0 200 300
opláštění 0 200 300
výplně otvorů 0 200 300
výtah, escalator 0 200 300
technická infrastruktura (plyn, ZTI, elektro, 
slaboproud, vytápění, chlazení VZT, PBŘ) 0 200 300

Na straně 2 je uveden příklad textové a grafické úrovně jednotlivých detailů LOD pro ŽB prvek.



Příklad detailu LOD pro ŽB prvky dle BIMforum - Level of Development (LOD)

100
200

300

See BIO

Element modeling to include:

• Type of staictural concrete system
• Approximate geometry (e g. depth) of structural 

elements

Element modeling to include:

• Specific sizes and locations of main concrete 
structural members modeled per defined structural 
gnd with correct orientation

• All sloping surfaces included in model element with 
exception of elements affected by manufacturer 
selection

15 B1010.10-LOD 200 Precast Structural Inverted T 
Beam (Concrete)

16 B1010.10-LOD 300 Precast Structural inverted T 
Beam (Concrete)

350

400

Element modeling to include:

Reinforcing Post-tension profiles and strand locations 
Reinforcement called out. modeled if required by the 
BXP, typically only in congested areas 
Chamfer
Pour joints and sequences to help identify reinforcing 
lap splice locations, scheduling, etc.
Lifting devices 
Expansion Joints 
Embeds and anchor rods
Post-tension profile and strands modeled if required 
by the BXP
Penetrations for items such as MEP 
Any permanent forming or shonng components

Element modeling to include:

• All reinforcement including post tension elements 
detailed and modeled

• Finishes

17 B1010.10-LOD 350 Precast Structural Inverted T 
Beam (Concrete)

18 B1010.10-LOD 400 Precast Structural Inverted T 
Beam (Concrete)


