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V ě c : 

Inspekce nemovitosti - byt č. 16 - seznam vad, poruch a rizikových 
faktorů 

Dne 05.05.2022 v době od 12,00 hod. do 13,35 hod. jsem provedl inspekci 
bytě č. 16 na adrese Nad Krocínkou 288, 190 00 Praha. 

Cíle inspekce 
- vypracování seznamu vad, poruch a rizikových faktorů ve stavebně 

technických oblastech 

Zdroje informací 
- paní Sabová 
- vlastní pozorování a měření 

Nedílnou součástí této písemnosti je fotodokumentace, která byla dne 
17.05.2022 zaslána prostřednictvím www.uschovna.cz  
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Situace  
- bytový dům z roku 1957 
- po rekonstrukci před cca 10 lety vybudován byt č. 16 jako vestavba do 

původního půdního prostoru bytového domu, nyní 3. NP 

Metodika inspekce 

Rizikový faktor je stav nebo vada konstrukcí nebo prostředí, okolnosti, 
činnosti nebo rozhodnutí osob, které mohou vyvolat nebo zrychlit 
mechanismus poruchy nebo jiného nežádoucího projevu. Rizikový faktor 
obvykle signalizuje možnost "budoucího problému". 

- porovnání rizikových faktorů a obvyklých projevů poruch a vad 
- na základě shody obvyklých projevů a rizikových faktorů se vyhodnotí, zda 
nalezené projevy souvisí s posuzovaným rizikem 
- vlastní orientační měření a průzkum termovizní kamerou 

Hmotnostní vlhkost stavební konstrukce hodnocena podle ČSN 73 0610  
3 % ................ velmi nízká 
3-5 % ..... ........nízká (limitní hmotnostní vlhkost stavební konstrukce) 
5-7,5 % ...........zvýšená 
7,5-10 % .........vysoká 
10 % a výše ... velmi vysoká 

Hodnocení stavu nemovitosti jako celku  
na základě provedení inspekce nemovitosti 

Technická oblast Hodnocení

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Statika x

Izolace proti vodě x

Úniky tepla x

Povrchy x

Technická zařízení nemovitosti x

Zdravotní nezávadnost x

Bezpečnost při užívání x

Hluk a zvuk x
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Hodnocení stavu - v tabulce hodnocení nebyly postiženy vady, poruchy a rizikové faktory 2 sklepních kójí náležících k bytu 
1 - bez poruch a vad 
2 - velmi dobrý - poruchy a vady bez vlivu na funkčnost 
3 - dobrý - poruchy a vady bez podstatného vlivu na funkčnost 
4 - uspokojivý - poruchy a vady mohou v budoucnu ovlivnit funkčnost 
5 - špatný - lehce odstranitelné poruchy a vady narušující funkčnost 
6 - velmi špatný - náročně odstranitelné poruchy a vady narušující funkčnost 
7 - rizikový - poruchy a vady ohrožující zdraví a životy uživatelů 
8 - nelze hodnotit 
9 - doporučena další diagnostika 

Statika 

Obecně platí 
- povrchy omítek - lokální drobné trhliny na povrchu omítek (bez statického 

významu)  

Izolace proti vodě 

1. PP/sklep - sklepní kóje (jedna vyzděná, jedna dřevěná) - soklová oblast - 
lokální vysoká až velmi vysoká vlhkost omítek a zdiva včetně nežádoucích 
projevů vlhkosti (zasolení omítek, poruchy přídržnosti omítek k podkladu, 
lokání koroze kovových konstrukcí). 

Úniky tepla 

Bez negativních poznatků. 
Pro hodnocení je rozhodující Průkaz energetické náročnosti budovy nebo 
energetický štítek. 
Prověrka průvzdušnosti neprováděna, prováděn orientační test pomocí 
termovizní kamery. 
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Povrchy nemovitosti 

Koupelna - sprchový kout - odkládací plocha na mýdla - lokální nadměrné 
opotřebení dna držáku. 

Kuchyně - elektrický sporák - jedna plotýnka nadměrně opotřebena/řádně 
nevyčistěna.  

Obecně platí 
- mírné nerovnosti podlah (lamelová plovoucí podlaha), které jsou v toleranci  
ČSN 74 4505. Nežádoucí projevy - mírné lokální "vrzání" podlahy. 
- kvalita povrchů omítek dopovídá kvalitě použitých materiálů, technologií a 

provedení v době výstavby bytu 
- podlahy - přechodové lišty, podlahové lišty, spoje lamel plovoucí podlah - 

lokálně - v některých případech provedeno nedokonale 
- průchody potrubí teplé a studené vody zdmi nebo sádrokartony - lokálně - 

chybí krycí rozety otvorů (včetně koupelny) 
- spoje sádrokartonu mezi sebou nebo mezi jinými povrchy - lokálně 

popraskané  

Technická zařízení 

Hlavní vchodové dveře do bytu - zámek - při zamykání zámku je nutno při 2. 
kroku uzavírání zámku vynaložit větší úsilí k tomu, aby byl zámek správně 
zamknut. Seřídit. 

Kuchyně - umyvadlo v kuchyňské lince - odvod splaškové vody z umyvadla 
do svislého odpadního potrubí - při vypouštění vody je slyšet "bublání". V 
době inspekce byla havárie odvodu splaškových vod z bytového domu. Tento 
problém je v kompetenci správy domu (SVJ nebo bytové družstvo). 

Dveře z kuchyně do ložnice jsou nesprávně osazeny - nežádoucí projev - 
dveře nejdou dovírat. 

Koupelna - plynový kotel - hadička na odvod vody z přetlakového ventilu 
vyvedena provizorně do nádoby z umělé hmoty.  Hadičku vyvést do potrubí 
odpadní vody. 
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Koupelna - otopný žebřík - chybí termoregulační ventil.  

Doporučení 
- centrální klimatizace v bytě se 3 nástěnnými jednotkami - klimatizace 

nebyla cca 4 roky v provozu. Před spuštěním klimatizace nechat udělat 
servis klimatizace odborníkem včetně zkušebního provozu. 

Poznámky 
- tělesa ústředního topení - mělo by platit, že pod každým oknem je 

umístěno dostatečně velké těleso ústředního topení (zabránění "rosení 
oken" v chladných měsících roku) - v kuchyni a ložnici chybí po jednom 
tělesu ústředního topení pod okny. Vyjádření uživatele bytu - k rosení oken 
nedocházelo. 

- myčka nádobí pevně osazená v kuchyňské lince nebyla předmětem 
inspekce 

- podle informace majitelky bytu má plynový kotel platnou revizi a servis z 
21.04 2022 

Zdravotní nezávadnost 

Rizikový faktor 
- pokoj se střešním oknem - střešní okno a vývod nadstřešního odvětrání 

vnitřních kanalizací bytového domu by mělo být od sebe minimálně 2 
metry. Naměřená vzdálenost je 1,9 metru. 

Bezpečnost při užívání 

Podle informace majitelky bytu jsou hlavní vchodové dveře do bytu 
protipožární. Při inspekci jsem nenašel na těchto dveřích a zárubní dveří 
charakteristické prvky protipožárních dveří. Nutno splnit požadavek na 
protipožární vlastnosti dveří (byt bytového domu je obvykle samostatný 
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požární úsek). Více viz odkaz: https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/19774-
bytove-domy-dvere-zamykani-a-pozarni-bezpecnost-staveb. 

Podle majitelky bytu bude v bytě nainstalován autonomní hlásič požáru.  

Zvuk a hluk 

Bez zásadních negativních poznatků. 

Obecně platí 
- mírné lokální "vrzání" podlahy 

Doporučení 
- při předání bytu  

- zkompletovat a předat klíče od interiérových dveří 
- předat dokumentaci a návody k technickým zařízením bytu 

(klimatizace, plynový kotel apod.) 

Toto písemné sdělení popisuje dle dostupných informací zřejmý stavebně 
technický stav nemovitosti s přihlédnutím k jejímu stáří, technologii užité k 
výstavbě, vybavenosti včetně jejího opotřebení ve vztahu k funkčnosti a 
bezpečnosti jejího užívaní a to v době provedení této inspekce. 
Pro posouzení stavu a technologií podléhajících do kompetence 
autorizovaných osob je v případě potřeby nechat vypracovat samostatné 
posudky autorizovanými osobami pro tuto činnost.  
Zpracovatel tohoto písemného sdělení prohlašuje, že provedl osobně 
stavebně technické posouzení a průzkum nemovitosti v souladu s cíli 
objednané stavebně technické inspekce objednatelem za použití dostupných 
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informací o nemovitosti. Obsah tohoto písemného sdělení není objednatel 
oprávněn použít pro jiné technické posudky či zprávy, nebo jakýmkoliv jiným 
způsobem, bez předchozího souhlasu zpracovatele.  
Toto písemné sdělení neslouží jako podklad ke stavebnímu ani jinému řízení 
nebo k projektovým a stavebním úpravám.  
Zpracovatel tohoto písemného sdělení prohlašuje, že se nestává automaticky 
účastníkem jakéhokoliv sporu či řízení, které může vzniknout mezi vlastníkem  
nemovitosti ani jinými stranami.  
Veškeré údaje zjištěné a uvedené v tomto písemné sdělení mají obvykle 
platnost po dobu 6 měsíců od data vyhotovení tohoto písemného sdělení 
zpracovatelem. V případě použití tohoto písemného sdělení po době 6 
měsíců od data vyhotovení, se doporučuje inspekci aktualizovat.  
Informace uvedené v této písemnosti získané z uvedených dokumentů a 
ústním vytěžením informačních zdrojů nebyly ve všech případech ověřovány. 
Informace o zakrytých konstrukcích jsou informativního charakteru. Nebyly 
prováděny žádné destrukční zkoušky s cílem vniknout do stavebních 
konstrukcí a jiných materiálů. Nebyly prováděny zkoušky a rozbory materiálů. 
Informace získané měřením se vztahují k místu a době provádění inspekce. 
Hodnocení nemovitosti je prováděno na základě vizuální prohlídky a 
orientačních měření většiny zakrytých stavebních konstrukcí.  
Prostory skryté pod podlahovými krytinami, pod a za nábytkem, jinými 
zařizovacími předměty nebo příslušenstvím nemovitosti nebylo možno řádně 
podrobit inspekci, a tudíž nebyly zahrnuty do obsahu inspekce. Do obsahu 
inspekce nejsou zahrnuty textilie, kterými se pokrývají podlahy nebo stěny. 
Vedlejší nemovitosti a příslušenství nemovitosti není součástí hodnocení v 
rámci inspekce. 

Zpracoval: 

Ing. Jaroslav Zima 
certifikovaný inspektor nemovitostí 
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