
POZVÁNKA NA KONFERENCI

zkušenosti s BIM napříč stavebnictvím

Konference BIM DAY jsou již devět let klíčovým místem pro setkávání zájemců a odborníků věnujících se 
nejen tématům digitalizace, BIM a stavebnictví. Další ročník BIM DAY přinese nejaktuálnější informace 
o dění v České republice a ve světě, zaměří se také na vize, kam BIM směřuje a jaká bude jeho budouc-
nost. O své zkušenosti se přijdou podělit přední odborníci z ČR i ze světa. Na konferenci bude srovnán
vývoj BIM a jeho implementace v zahraničí a u nás, mezi další témata budou zařazeny pilotní projekty,
jasné vize a důvody proč využít BIM, praktické zkušenosti, kritický pohled na BIM. Jedním z hlavních
příspěvků bude moderovaná diskuze se zástupci veřejného a soukromého sektoru.

Program konference je rozdělen na jednotlivé bloky, v bloku I. se podíváme na aktuální dění v BIM  
a situaci v oblasti digitalizace nejen v ČR. V II. bloku zazní Mise a Vize zadavatelů z řad veřejné i sou-
kromé sféry, kteří se s Vámi podělí o svá očekávání a zkušenosti vlastní organizace v oblasti BIM. Třetí 
blok je věnován datovému standardu. Program v hlavním sále bude zakončen moderovanou diskuzí  
s předními představiteli BIM na aktuální témata v oblasti digitalizace. V odpolední části konference 
jsou pro Vás připraveny workshopy. 

Během konference proběhne BIM Market, kde se potkáte s vystavovateli, kteří Vám předvedou trendy 
v této oblasti. Vyzkoušíte si VR či 3D tisk. 

Registraci na konferenci jsme už otevřeli a těšíme se na Vás!

8. října 2019
Místo konání: Kongresový sál PVA EXPO,
Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany



09:05 – 09:10 Zahájení
Petr Matyáš, předseda czBIM

09:10 – 09:20 Aktuální dění v czBIM
Jaroslav Synek, člen představenstva czBIM 

09:20 – 09:40 Koncepce Digitální Česko ve stavebnictví
Vladimír Dzurilla, Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci 

09:40 – 10:00 Digitalizace stavebního řízení v rámci Digitálního Česka   
Zdeněk Zajíček, Prezident, ICT UNIE z.s.

10:00 – 10:20 Dopad BIM a digitalizace na českou ekonomiku 
Michal Mejstřík, profesor ekonomie Univerzity Karlovy v Praze, IES FSV UK

10:20 – 10:50 Praktické zkušenosti ze zahraničí 
Stephen Hamil, Innovation Director, NBS

10:50 – 11:10 Cofee break

11:10 – 11:25 Prezentace vizí: proč jsme zavedli BIM  
Petr Provazník, odbor strategie, GŘ SŽDC, s. o.

11:25 – 11:40 Pohled zadavatele na současný status quo k jednomu z prvních pilotních projektů 
v BIM 
Daniel Martynek, vedoucí oddělení rozvoje města, Třinec

11:40 – 11:55 příspěvek bude upřesněn
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09:05 – 10:50  Blok I. Aktuální dění v BIM a situace v oblasti digitalizace nejen v ČR 

Blok je zaměřený na aktuální vývoj digitalizace stavebnictví - BIM u nás. Dozvíte se, jaký je aktuální vývoj koncepce 
Digitální Česko a její konkrétní souvislosti s BIM, co se očekává v oblasti digitalizace stavebního řízení a jaký bude její 
přesah do přípravy a realizace staveb. Diskutovat se bude i na dopad digitalizace a BIM na českou ekonomiku, jaké 
jsou prognózy, benefity i případná rizika. O zahraniční zkušenosti v oblasti BIM a postupu digitalizace stavebnictví se s 
námi o praktickou zkušenost podělí zástupce z technologické platformy NBS.

Moderuje: Leoš Svoboda, člen představenstva czBIM 

11:10 – 11:55  Blok II. Mise a Vize na straně zadavatele

V II. bloku zazní Mise a Vize zadavatelů z řad veřejné i soukromé sféry, kteří se s Vámi podělí o svá očekávání a zkuše-
nosti vlastní organizace v oblasti BIM. Uslyšíte mnoho zajímavých myšlenek vedoucích ke společnému cíli - zefektivnit 
proces přípravy, realizace a správy majetku - digitalizaci ve stavebnictví.

Moderuje: Pavel Lacina, člen czBIM a Country Manager Dalux



12:25 - 13:10 Oběd

Povinnosti k BIM - Jak na BIM - co to je, jak si to zařídit, jednoduché kroky k BIM

Pilotní projekty: workshop ke zkušenostem s realizací

CDE - co to je, k čemu slouží (jak splnit budoucí povinnosti)

SNIM: pro zadavatele a dodavatele

16:45 Zakončení konference

16:55 Open BEER party v místě konání 

14:40 – 16:40  Blok V. Workshopy
V závěrečné části konference se z teorie posuneme do praxe, formou jednotlivých workshopů se obeznámíme se  
zkušenostmi z Pilotních projektů, shrneme podstatu CDE (Common Data Environment), detailně se seznámíme  
s užitím SNIM, prodiskutujeme s Vámi vše, co je potřeba pro splnění budoucích povinností nebo otevřeme téma BIM 
a FM. Workshopy budou probíhat paralelně ve třech sálech. 

13:10 – 14:30  Blok IV. Moderovaná diskuse za účasti předních představitelů BIM na aktuální témata  
v oblasti digitalizace.
Tento blok konference bude věnován živé diskusi na aktuální témata související s BIM. Moderátorské role se ujme 
Roman Voráč, diskuse se zúčastní zástupci veřejné i soukromé sféry. Dostanete tak možnost navnímat různé pohledy 
na aktuální dění v oblasti BIM a utvořit si vlastní obraz budoucího rozvoje Vaší organizace.
Diskuzi moderuje: Roman Voráč, člen představenstva czBIM, ředitel technického rozvoje Sudop Group

12:00 – 12:25   Blok III. Datový standard
Tato část konference je zaměřena na Datový standard stavebnictví.  
Představen bude aktuální stav SNIM  a vše, co se tohoto tématu týká.
Rudolf Vyhnálek, člen představenstva czBIM

Konference je tlumočena aj - čj. Právě probíhá příprava programu, názvy prezentací a přednášející se mohou měnit. 
Změna programu vyhrazena.
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