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  Odpověď Body 

Index kontroly kvality staveb (0-15)  8.0 

Index kvality stavebních předpisů    (0-2)     2.0 

Jak jsou stavební zákony a předpisy přístupné ve vaší ekonomice?       (0-1) Dostupné online;  
Zdarma.       1.0 

Jsou požadavky pro povolení stavby jasně specifikovány ve stavebním 
zákoně nebo volně přístupné na webové stránce, brožuře nebo 
letáku? 

      (0-1) 
Seznam požadovaných dokumentů;  
Poplatky k zaplacení;  
Požadovaná předběžná povolení. 

      1.0 

Index kontroly kvality před zahájením stavby    (0-1)     0.0 

Jsou subjekty třetích stran ze zákona povinny ověřit, zda jsou 
stavební plány v souladu se stávajícími stavebními předpisy?       (0-1) Podle zákona není nutné ověřovat 

dodržování plánů.       0.0 

Index kontroly kvality během stavby    (0-3)     2.0 

Jaké typy kontrol jsou (jsou-li) podle zákona prováděny během 
stavby?       (0-2) Kontroly interním technikem.       1.0 

Dochází v praxi během stavby ke kontrolám podle zákona?       (0-1) Povinné kontroly se v praxi provádějí 
vždy.       1.0 

Index kontroly kvality po dokončení stavby    (0-3)     3.0 

Je ze zákona vyžadována závěrečná kontrola, která ověří, že stavba 
byla postavena v souladu se schválenými plány a předpisy?       (0-2) Ano, závěrečnou kontrolu provádí 

stavební úřad.       2.0 

Dochází v praxi k zákonem nařízeným závěrečným kontrolám?       (0-1) V praxi vždy dochází k závěrečné 
kontrole.       1.0 

Index ručení a pojistných režimů    (0-2)     1.0 

Které strany (jsou-li) jsou podle zákona odpovědné za strukturální 
vady nebo problémy během provozu stavby (odpovědnost za skrytou 
vadu nebo desetiletá odpovědnost)? 

      (0-1) 
Architekti a inženýři; Stavební dohled; 
Stavební společnost; Vlastník nebo 
investor. 

      1.0 

Které strany (jsou-li) jsou podle zákona povinny uzavřít pojistnou 
smlouvu na strukturální vady nebo problémy během provozu stavby 
(pojištění na skrytou vadu nebo desetileté pojištění)? 

      (0-1) Strany nejsou ze zákona povinny 
uzavřít pojistnou smlouvu.       0.0 

Index profesních certifikací    (0-4)     0.0 

Jaké jsou kvalifikační požadavky na odborníka odpovědného za 
ověření, že architektonické plány nebo výkresy jsou v souladu se 
stávajícími stavebními předpisy? 

      (0-2) 
Minimální počet let praxe/zkušeností; 
Být registrovaným architektem nebo 
inženýrem; Složení certifikační 
zkoušky. 

      0.0 

Jaké jsou kvalifikační požadavky na odborníka, který dohlíží na 
pozemní stavbu?       (0-2) 

Minimální počet let praxe/zkušeností; 
Být registrovaným architektem nebo 
inženýrem; Složení certifikační 
zkoušky. 

      0.0 

 
Tupá chyba! Podle mne tam mají být 4 body. Tím bychom se dostali zpátky na 12 bodů (z 8 bodů)! 
Chudáci v ČKA a ČKAIT... 
 
Poznámka 
Připadám si jak děda Drchlík. Centrální mozek lidstva se spletl... 
 
A na této chybě je mediálně založena Rekodifikace... 
 


