Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad

MINISTERS1VO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Prohlášení o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů při výstavbě budovy sídla
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "Prohlášení")
Účastníci:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1,
jejímž jménem jedná ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot, Ing. Petrem Serafínem
(dále jen "MPO")
a

Nejvyšší kontrolní úřad
se sídlem Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7,
jejímž jménem jedná vrchní ředitel správní sekce, PhDr. Radek Haubert
(dále jen "NKÚ")
Preambule
NKÚ je organizační složka státu a byla zřízená zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
MPO je organizační složka státu a byla zřízená zákonem č. 474/1992 Sb., kterým byl změněn
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky.
K zajištění součinnosti mezi NKÚ a MPO pro realizaci tohoto Prohlášení
účastníci prohlašují:
Článek I.

1.

MPO bylo usnesením vlády ze dne 2. listopadu 2016 Č. 958 jmenováno gestorem zavádění
metody Building Information Modelling (dále jen "BIM") v České republice.

2.

Oba účastníci Prohlášení jsou si vědomi významu zajištění vyšší kvality ve stavebnictví
a podporují úsilí o zavedení metody BIM v České republice.

3.

NKÚ považuje metodu BIM za efektivní při vyšších úsporách u stavebních projektů
a připravuje realizaci stavby svého nového sídla metodou BIM v celém jejím životním
cyklu (dále jen "stavební projekt").
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4.

Vzhledem k minimálním zkušenostem a doposud chybějícím odpovídajícím národním
standardům se oba účastníci Prohlášení dohodli na vzájemné spolupráci formou
metodické a formální podpory, vzájemné informovanosti o aktuálním průběhu
stavebního projektu, zpětných vazbách a interakcích na podněty, a to z hlediska všech
zúčastněných stran. Aktuální dění bude sdělováno účastníkům Prohlášení prostřednictvím
vzájemné komunikace nejen elektronické, ale také na společných jednáních
a prezentacích, jejichž plán je na ujednání obou účastníků Prohlášení.

5.

Výše uvedená spolupráce je navázána na Koncepci zavádění metody BIM v České
republice schválenou usnesením vlády ze dne 25. září 2017 č. 682 (dále jen IIKoncepce").
Stavební projekt se v rámci Koncepce stává pilotním projektem, který bude realizován
metodou BIM v celém životním cyklu stavby. Tento pilotní stavební projekt bude sloužit
k ověření best practices při užití metody BIM a bude tak součástí praktického zavádění
metody BIM v České republice.

6.

Prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu NKÚ a MPO a uzavírá se na dobu
realizace a následného vyhodnocení pilotního stavebního projektu. Prohlášení je
vyhotoveno ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy NKÚ a MPO obdrží každý po
jednom vyhotovení.

V Praze dne
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stavebnictví
a stavebních hmot
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Praze dne

PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce
Nejvyšší kontrolní úřad
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