č.j. 6317/SFDI/110105/5521/2019

Statut
Rady pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technického redakčního týmu
Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) zřizuje dnem 29. dubna
2019 Radu pro BIM staveb dopravní infrastruktury (dále Rada pro BIM), jakožto odbornou
platformu soukromého a veřejného sektoru k projednávání metodik a technických předpisů
pro BIM pro dopravní stavby a současně zřizuje Technický redakční tým k připomínkování a
projednání výše uvedených materiálů před jejich předložením Radě pro BIM.
A) Rada pro BIM se skládá ze zástupců za
1.1. Ministerstvo dopravy
1.2. Ministerstvo průmyslu a obchodu
1.3. SFDI
1.4. Česká agentura pro standardizaci

- 1 zástupce
- 1 zástupce
- 1 zástupce
- 1 zástupce

- 2 náhradníci
- 2 náhradníci
- 2 náhradníci
- 2 náhradníci

2.1. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
2.2. Sdružení pro výstavbu silnic
2.3. Česká asociace konzultačních inženýrů
2.4. Odborná rada pro BIM
2.5. Asociace pro rozvoj infrastruktury

- 1 zástupce
- 1 zástupce
- 1 zástupce
- 1 zástupce
- 1 zástupce

- 2 náhradníci
- 2 náhradníci
- 2 náhradníci
- 2 náhradníci
- 2 náhradníci

B) Technický redakční tým se skládá ze zástupců:
1. sekce zástupců státní správy a investorských organizací v počtu 6 osob
1.1. Do sekce nominují své zástupce následující organizace zastupující státní správu
a investorské organizace po jednom zástupci:
1.1.1. Ministerstvo dopravy
1.1.2. Ministerstvo průmyslu a obchodu
1.1.3. SFDI
1.1.4. Česká agentura pro standardizaci
1.1.5. Ředitelství silnic a dálnic ČR
1.1.6. Správa železniční dopravní cesty
2. sekce zástupců soukromé sféry v počtu 16 osob
2.1. Do sekce nominují své zástupce následující subjekty zastupující soukromý sektor
2.1.1. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
- 4 zástupce
2.1.2. Sdružení pro výstavbu silnic
- 4 zástupce
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2.1.3. Česká asociace konzultačních inženýrů
2.1.4. Odborná rada pro BIM

- 4 zástupce
- 4 zástupce

C) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitelem SFDI.
D) Proces projednávání a schvalování dokumentů je rozpracován v Jednacím řádu Rady pro
BIM a Technického redakčního týmu, který je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.

V Praze dne 29. dubna 2019

Ing. Zbyněk Hořelica, v.r.
ředitel SFDI

Nedílné přílohy:
-

Jednací řád Rady pro BIM a Technického redakčního týmu
Schéma činností Rady pro BIM a Technického redakčního týmu
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Příloha ke Statutu Rady pro BIM a Technického redakčního týmu

Jednací řád
Rady pro BIM a Technického redakčního týmu
Dne 29. dubna 2019 vydal pod č.j.: 6317/SFDI/110105/5521/2019 ředitel Státního
fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“ ) Statut Rady pro BIM (dále jen „Rada“) a
Technického redakčního týmu (dále jen „TRT“). Cílem a účelem tohoto jednacího řádu je
sjednotit proces projednávání dokumentů (metodik/technických předpisů), které jsou
zajišťovány SFDI pro zavedení metody BIM pro dopravní stavby.
A. Rada pro BIM
1) Jednání Rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Předsedu a
místopředsedu jmenuje ze členů Rady ředitel SFDI po dohodě s náměstkem ministra
dopravy pro řízení Sekce 1. náměstka.
2) Administrativní podpora jednání Rady může být po dohodě se členy Rady zajištěna účastí
administrativních pracovníků.
3) Při neúčasti člena Rady na jednání jej zastupuje jeden náhradník. Jeden náhradník může
být přítomen jednání Rady i v případě, kdy se účastní člen Rady. V takovém případě
náhradník nehlasuje.
4) Jednání Rady se při projednávání konkrétního dokumentu projednaného TRT účastní
zpravodaj TRT, který představí stanovisko TRT v dané věci.
5) Rada si může po dohodě se členy Rady na jednání přizvat poradce z řad zpracovatelů
projednávaných dokumentů, případně zástupců investorských organizací a expertů.
6) Rada rozhoduje o dokumentech jednomyslným konsenzem všech přítomných členů.
V ostatních věcech rozhoduje Rada většinou všech přítomných členů a v případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
7) Není-li dosaženo jednomyslného konsenzu ohledně dokumentu, je k dokumentu
zpracováno většinové stanovisko Rady s připomínkami členů Rady s odlišným názorem.
8) Rada projedná předložený dokument ve lhůtě do 21 kalendářních dnů od jeho předložení
Radě.
B. Technický redakční tým
TRT se podle Statutu Rady a TRT skládá ze zástupců rozdělených do dvou sekcí:
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a) Sekce ze zástupců státní správy a investorských organizací,
b) Sekce ze zástupců soukromé sféry.
Sekce jednají na společném jednání, o dokumentech však hlasují zvlášť.
1) Jednání TRT řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, kteří jsou voleni ze členů
TRT.
2) Administrativní podpora jednání TRT může být po dohodě se členy TRT zajištěna účastí
administrativních pracovníků.
3) Při projednávání konkrétního dokumentu určí TRT ze svých členů zpravodaje k dané věci,
který následně představí stanovisko TRT při projednání v Radě.
4) Každý člen TRT, který je zástupcem státní správy anebo investorských organizací, si
může na jednání přizvat jednoho poradce z řad zpracovatelů, expertů apod. Přizvání
dalších osob na jednání TRT musí předem schválit předseda TRT na návrh některého
z členů TRT.
5) K přijetí rozhodnutí o dokumentu hlasují sekce samostatně, jinak hlasují společně.
Usnášeníschopná je sekce při účasti nadpoloviční většiny všech členů sekce, pro schválení
rozhodnutí v sekci postačuje prostá většina přítomných členů sekce. V případě schválení
dokumentu v obou sekcích TRT se dokument předává ke schválení Radě.
6) V případě neschválení dokumentu v jedné či v obou sekcích TRT se dokument předává
k projednání Radě.
7) TRT projedná předložený dokument a schválí jej nebo k němu vydá stanovisko ve lhůtě
do 21 kalendářních dnů ode dne předložení dokumentu TRT.
C. Proces projednávání a závěrečné ustanovení
1) Všechny návrhy dokumentů (metodik/technických předpisů) budou předloženy nejprve
Radě. V případě že Rada rozhodne o tom, že dokument náleží do kompetencí Rady a má
být projednán, bude dokument postoupen k projednání TRT. Tento postup se netýká
dokumentů (metodik/technických předpisů), jejichž zpracování již bylo dříve zahájeno
SFDI (CDE, BIM protokol, BEP a datový standard), které budou předány přímo
k projednání TRT.
2) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zástupci státu mohou rozhodnout o dalším postupu
v rámci své resortní odpovědnosti, zároveň však deklarují maximální ochotu respektovat
odborné stanovisko Rady a TRT.
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Schéma činnosti Rady pro BIM a Technického redakčního týmu

Rezortní schvalovací proces

Rada pro BIM zřízená SFDI

Technický redakční tým
Sekce ze zástupců podnikatelské sféry

Sekce ze zástupců státní správy a investorských organizací

Návrh metodik/technických předpisů – návrh vypořádání připomínek
Datový standard, CDE - Společné datové prostředí, BIM protokol a BEP

