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Diplomová práce je su,ýrn zpracováním jedirrečná a rnohla by porn*ci k řeše.Tívšerhprcb§érnů s vedenínt
Stavebního Serríku {p*zn.: dá|e jen ve ukratce * 5D}, kdy §S není na §tavbe, tak jak §egisřativa v$aduje, že byl
odvezen stavbyved*trcínn například na centrálu společnosti apod, úále, kdyř je *potřeba*" tak se,,áe"atí*, a@
nebyl důkazni pcdk§ad pno určitézáp§sy apod, Tedy j* tats *lektroniclcá Fdoba vede*í §D jedrrozrrača"*ě wh*dná
forma pro rychlé a hezpr*blénncvé ,!eho v*dexí §D, kdy nrají v§ichni určeníúč6§tní€i tnistavbgvého pr§cesu
rn*žrcx jej rridět po *eiýcl; 24 hgdin.
Otázfu na diplomanta:
1} Která

ustancvení souča§né fiegis|atiry hovgří o vedení 5§ a

v "!a|ré p*drob*esti se nná

stavební d*rl§lq vést?

zákona vést §ťavcbní Deník a kdo dalšído ně.i můžezapisovat?
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3} Jaký
rráaor diplonnanta *a elektrgnickgu ťgn*u vedení §D a jaký vidí hlavní p§ncs v této forrně vcdení §D"
2} Kdo r*á oprávněr*í ze

il} kde vidí d§ploma§t řn*žné s|abiny ve vedení elektronickó forrrr*y s&?

Předlože*CIul závěrečngu pnáci hcdnotírm klas§Ťikačnírnsturpněrn A - r*fuomě.
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