Inspektoři nemovitostí Bytecheck
přicházejí s novou přísnější
metodikou inspekcí

w w w. b y t e c h e c k . c z

Firma Bytecheck, specializující se na inspekce nemovitostí, vytvořila vlastní metodiku pro posuzování kvality nemovitostí. Praktický soubor standardů Bytecheck Best Practice zpřísňuje stávající stavební normy, vyhlášky a zákony. Cílem
společnosti Bytecheck je pomocí nové metodiky pozvednout kvalitu českého
realitního trhu tlakem ze strany inspektorů i ve spolupráci s developery.
Nová metodologie Bytecheck Best Practice (dále
jen BBP) obsahuje a podrobně rozpracovává
všechny parametry nemovitostí, které by kvalitně
provedená stavba měla vždy standardně splňovat – od kvality omítek, která nebývá vždy obvyklá, až po to, jak má vypadat silikon v koupelně.
Metodologie vychází ze zákonů, norem, vyhlášek a obecných zvyklostí ve stavebnictví, zásadním způsobem ale nároky na kvalitu zpřísňuje
na základě zkušeností s obvyklými závadami
a chybami. Zohledňuje také současné požadavky účastníků realitního trhu na kvalitu i stavební praxi běžnou v zahraničí. V mnoha případech
metodika řeší také „šedá“ místa legislativy.

„Po mnoha letech praxe víme, že velká část nemovitostí nesplňuje očekávání klientů, legislativa je často zastaralá, některé normy jsou pro
stavebníky nezávazné a neodpovídají dnešním
standardům na bydlení, doplňuje je častá ledabylost provedení finálních detailů a celková estetická nedostatečnost,“ upozorňuje zakladatel
společnosti Bytecheck Pavel Štáf.
Rozpor mezi zákonem stanoveným nedostatečným minimem, kterého řada stavebníků využívá
ke snížení vlastních nákladů, a nepsanými požadavky klientů chce řešit právě metodologie BBP.
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Obrázek č. 1

Spára mezi lištou a stěnou
DETAIL

AN O

max. 2 mm
(lokálně)

BP

max. 2 mm

ANO

Vzájemné napojení lišt
Na doraz

Doraz u obložkových zárubní

B5

max. 1 mm

max. 2 mm

Rovinnost podlah (mimo podlahy s dlažbou)

15

Posuzuje se místní rovinnost povrchu – nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505, viz Tabulka č. 2 níže.
Tabulka č. 2 – Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy
(Tabulka 1 dle ČSN 74 4505)

ZK

Typ podlahy

Mezní odchylka

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně koupelny a WC, kanceláře,
nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace uvnitř objektu apod.)

± 2 mm

Ostatní místnosti

± 3 mm

Výrobní a skladovací haly, garáže

± 5 mm

3

E2

Provedení zařizovacích předmětů

26

ZK

Posuzují se veškerá poškození výrobků, oděrky, vrypy, znečištění prachem a tmely. Žádná z těchto poškození nejsou dovolena.
Posuzuje se stabilita van, umyvadel, toaletních mís, apod. metodou uživatelskou – tedy simulací použití
výrobku (vstoupením do vany, apod.).

Doporučení – osazení vany pod obklad (ne k obkladu). Detaily podezdění řeší dokumentace.
Tmelení zařizovacích předmětů:
•

Vana: viz Obrázek č. 6

•

Zástěny: tmelit dle požadavků výrobce

•

Umyvadla: záleží na tvaru umyvadla a preference klienta

Obrázek č. 6

Montáž
vany pod obklad
• Pisoáry, WC: netmelit, pokud klient nepreferuje opačné řešení

Montáž vany
pod obklad

BP

Obklad

max. 3 mm

Tmelení
silikonem

max. 2 mm

Zařizovací
předmět
Vana

9

O K N A A S K LO

H

Pro okna se posouzení provádí dle následujících podkladů s tím, že pro jednotlivé
druhy materiálů platí ČSN dle relevance k aplikovanému materiálu.

ČSN 73 3130

Truhlářské práce stavební – Základní ustanovení

ČSN 73 3130

Klempířské výrobky

ČSN 74 6101

Dřevěná okna – Základní ustanovení

ČSN 74 6077

Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

ČSN 74 6210

Kovová okna – Základní ustanovení

ČSN EN 13830

LOP – Norma výrobku

ČSN EN 572-2

Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky (Část 2 – Sklo float, ČSN EN 572-8)

H1

ČSN EN ISO 12543-6 Sklo ve stavebnictví – Vrtsvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo (Část 6 – Vzhled)

Provedení podle standardu / klientské změny

38

ZK

Ověřuje se soulad dodaných výrobků na stavbu s podklady objednatele, včetně kontroly souladu provedení
klientských změn. Posuzují se vlastnosti, obchodní značky, typy výrobků a otevíravosti okenních křídel.
Dále se ověřují vlastnosti z hlediska požadované bezpečnostní výbavy okenního otvoru, požární odolnosti,
tepelných vlastností a případně akustiky.
Napojení parapetů a ostatních klempířských prvků na navazující povrchy tmelením, nebo přiložením je
nepřípustné.

BP

Dodržování zvětšení šíře oken v místnostech s keramickými obklady tak, aby bylo možné okno plně otevřít.

Osazení oken
do otvoru
s keramickým
obkladem

Maximální otevření křídla
Rozšířit nástavcem pro otevření s obkladem
19

Obrázek č. 21

Optimální ložnice

650 mm

Zóna pro otopné těleso a závěsy

600 mm 650 mm

Ložnice pro dvě
osoby min. 12 m2
dle ČSN, pro obytné
budovy optimální
minimum 13,5 m2 .

150 mm
100 mm

Ložnice pro jednu
osobu min. 8 m2

100 mm

min. 800 mm

Možný
ukládací
prostor

150 mm

2700 mm

min. 700 mm

BP

1800 – 2000 mm

Možný
ukládací
prostor

650 mm

3450 mm

200 mm

dle ČSN pro obytné
budovy optimální
minimum 9 – 10,5 m2
v závislosti na poloze
lůžka.

Možný
ukládací
prostor
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Tento dokument je náhledem do
Best Practice společnosti Bytecheck.

O společnosti

Kontakt

Společnost Bytecheck byla založena
v roce 2012 a její inspektoři za dobu
svého působení zkontrolovali více
než 10.000 nemovitostí.

E-mail: info@bytecheck.cz
Telefon: + 420 608 979 955
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