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1 ÚVOD 

Ministerstvo pro místní rozvoj je zmocněno ustanoveními stavebního zákona sledováním a 
analyzováním závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu 
předcházet, zjišťováním stavebně technických příčin havárií staveb nebo účastí při nich, pokud se svým 
rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů. K tomu má sloužit nově 
zaváděný Systém stavebně technické prevence (SSTP). 

Uvažované zjišťování v nově navrženém a vytvořeném SSTP zásadně plní funkci technicko-inspirační 
pro účely stavebně technické prevence (nejedná se o zjišťování pro dohledovou činnost). Údaje 
získané vyplňováním Oznámení, Hlášení a Pasportu událostí budou sloužit pouze k bližší identifikaci 
závad, poruch a havárií staveb, zjištění příčin a k navržení opatření, aby bylo zabráněno jejich opakování, 
a proto není nutné mít jakékoliv obavy z oznamování zjištěných událostí a vyplňování potřebných  
formulářů. 

SSTP bude sledovat závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu 
předcházet, stavebně technické příčiny závažných a opakujících se havárií staveb, pokud se svým 
rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů, často se opakující 
poruchy staveb a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů 
osob nebo ke značným škodám. 

 

Metodika odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen metodika) je určena všem 
orgánům státní správy, které si navzájem vyměňují potřebné informace (dle zákona č. 2/1969, o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, § 27), poskytují součinnost a napomáhají  
k objasnění příčin havárií (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 14, 
/stavební zákon/,dále jen SZ). 

Dále je metodika také určena stavebníkům, stavbyvedoucím, stavebním dozorům, vlastníkům 
stavby a zařízení, právnickým a fyzickým osobám podnikajícím ve výstavbě, kteří jsou povinni ohlašovat 
a oznamovat závady, poruchy a havárie stavby, došlo-li při ní ke ztrátám na životech, k ohrožení životů 
osob a zvířat, nebo ke značným škodám (dle SZ, § 152 – 155). 

Metodiku mohou využívat také autorizované osoby, všeobecně uznávaní odborníci v dotyčné 
oblasti nebo občané, kteří budou vyplňovat formulář Oznámení události. 

1.1 Rozbor zúčastněných z právního hlediska 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního 
řádu (SZ, § 13, odst. 1, písm. a/). 

MMR sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba  
ve veřejném zájmu předcházet a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování; sleduje účinnost 
technických předpisů pro stavby a dbá o jejich rozvoj; navrhuje úpravy požadavků na stavby, jejich části, 
funkce, prvky a stavební výrobky a může dávat podněty k úpravě Českých technických norem nebo 
certifikace stavebních výrobků anebo k jiným stavebně technickým opatřením; koordinuje vzájemnou 
součinnost obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů při výkonu státní správy (SZ, 
§12, odst. 1, písm. b/, c/,d/,e/)  

MMR může pro sebe vyhradit zjišťování stavebně technických příčin havárií staveb nebo účast 
při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů. 
Touto činností může pověřit již existující odborně způsobilou organizační složku státu (SZ, §12, odst. 2, 
písm. a/).  

MMR zřizuje odbornou organizační složku státu k navrhování technických požadavků na stavby, 
k jejich soustavné aktualizaci a k vyhodnocování příčin havárií staveb (SZ, §12, odst. 3). 

MMR zajišťuje metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování, 
urbanismu, architektury a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě  
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a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, 
archeologického a přírodního dědictví. (SZ, § 11, odst. 2).  

 
 
Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně, Jakubské nám. 3, PSČ 601 00, tel.: 542 423 111 (dále jen 
ÚÚR), jako organizační složka státu, na základě Rozhodnutí č.5/2009 ministra pro místní rozvoj ze dne 
21. 1. 2009 o změně zřizovací listiny ÚÚR, Rozhodnutí č.6/2009 ministra pro místní rozvoj ze dne  
21. 1. 2009 o změně statutu ÚÚR a na základě zápisu č. 15 z porady ministra ze dne 16. 4. 2010  
o povinnosti vyhodnocování vad a příčin havárií staveb vč. navrhování opatření jejich výskytu, z pověření 
odboru územního plánování MMR (dále jen OÚP MMR) a odboru stavebního řádu (dále jen OSŘ MMR), 
zajišťuje jednotné systémové informace při navrhování technických požadavků na stavby, jejich 
soustavnou aktualizaci a vyhodnocování příčin havárií staveb nebo účast při něm, pokud se svým 
rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů. 

ÚÚR v souladu se svým statutem organizační složky státu přímo řízené MMR spravuje databázi  
o závadách, poruchách a haváriích staveb, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů 
osob a zvířat, nebo ke značným škodám (dále jen databáze). Pro zajištění evidence a jejího zveřejnění 
způsobem, umožňujícím dálkový přístup, vyvíjí a provozuje webové aplikace pro prohlížení a on-line 
aktualizaci databáze pověřenými pracovníky v prostředí Internetu (http://www.uur.cz/iSSTP):  

 Systém stavebně technické prevence – iSSTP (verze 2010) 

 

Stavební úřady (dále jen SÚ) poskytují součinnost a napomáhají k objasnění příčin havárií (SZ, § 14),  
jako orgány státní správy si navzájem vyměňují potřebné informace (§ 27 zákona č. 2/1969, o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy).  

SÚ je veřejnou správou - je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti 
správního orgánu, má povinnost dotčeným osobám vycházet vstříc (zákon č.200/2004 Sb., správní řád,  
§ 4, odst.1). 

Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy (zákon č.200/2004 Sb., správní řád, 
§ 8, odst.2). 

Správní orgán může požádat Policii České republiky o součinnost jejích příslušníků při provádění 
svého úkonu, hrozí-li, že se někdo pokusí ztížit nebo zmařit provedení úkonu správního orgánu, nebo 
hrozí-li nebezpečí osobám nebo majetku (zákon č.200/2004 Sb., správní řád, § 135). 

Rozdělení stavebních úřadů dle SZ: 

 Obecné SÚ, kterými jsou: 
 a) ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu, 
 b)  krajský úřad, 
 c) Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy určený 
                           statutem, 

 d) magistrát územně členěného statutárního města a úřad jeho obvodu nebo městské 
části určený statutem, 

 e) magistrát statutárního města, 
 f)  pověřený obecní úřad, 
 g)  městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2006. 
 

 Speciální SÚ vykonávající působnost u: 
 a) staveb leteckých, 
 b) staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, 
 c) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
     komunikací, 
 d)  vodních děl, 

 e) staveb podléhajících integrovanému povolení orgány vykonávající státní správu  
               na uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů (dále jen „speciální stavební 
               úřady“). 

http://www.uur.cz/iSSTP
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 Vojenské a jiné stavební úřady zahrnující: 
a)  Újezdní úřady na území vojenských újezdů 
b) Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu mimo území vojenských 

újezdů, které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány 
Ministerstvem obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou nebo založenou, 

c) Ministerstvo vnitra u staveb pro bezpečnost státu, kterými se rozumí stavby nebo jejich 
části sloužící k plnění úkolů Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených 
Ministerstvem vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, 
Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky  
a informace a Bezpečnostní informační služby s výjimkou staveb nebo jejich částí 
převážně užívaných pro účely bytové nebo rekreační, a u staveb 

 sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu, 
d) Ministerstvo spravedlnosti u staveb sloužících k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti 

a staveb pro služební účely Vězeňské služby a jejích organizačních složek, 
e) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu  

a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a u staveb 
jaderných zařízení 

Stavebník má povinnost při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle  
§ 103 (SZ, § 152 odst. 3, písm. e/). 

Stavbyvedoucí a stavební dozor - povinností stavbyvedoucího při provádění stavby je působit  
k odstranění závad a neprodleně oznamovat stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit  
při vedení stavby a spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li  
na staveništi (SZ, §153, odst. 2). 

Stavební dozor má za povinnost sledovat způsob a postup provádění stavby, zejména 
bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, má působit k odstranění závad  
při provádění stavby, a pokud se mu nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, má  
je neprodleně oznámit stavebnímu úřadu (SZ, § 153, odst. 4). 

 
 

Vlastník stavby a zařízení - vlastník stavby je povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady  
na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat (SZ, §154, odst. 1, písm. b/). 

Vlastník zařízení je povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které 
ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat (SZ, §154, odst. 2, písm. b/) 

Vlastník stavby je povinen bezodkladně ohlašovat ministerstvu a příslušnému stavebnímu úřadu 
havárie a často se opakující poruchy staveb a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám  
na životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám (SZ, § 155).  
 

Právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně 
ohlašovat ministerstvu a příslušnému stavebnímu úřadu havárie a často se opakující poruchy staveb  
a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů osob nebo  
ke značným škodám (SZ, § 155). 
 
 
Autorizovaný inspektor by měl mít po legislativních úpravách povinnost ohlašovat havárie a často 
se opakující poruchy a závady staveb, při kterých došlo k ohrožení životů nebo zdraví osob nebo zvířat či 
ke značným škodám. V současné době autorizovaný inspektor je oprávněn dohlížet na provádění stavby 
(SZ, § 149, odst. 1, písm. c/). 

 

Orgány státní správy si navzájem poskytují součinnost a napomáhají k objasnění příčin havárií (SZ,  
§ 14),  navzájem si vyměňují potřebné informace (§ 27 zákona č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných 
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ústředních orgánů státní správy), vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy (zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, §8, odst.2). 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy 
ohrožení a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů, sjednávají nápravu skutečností a stavů, 
které by mohly způsobit vznik mimořádné situace (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, § 6, odst.a/). 

V rozvoji vědy a techniky je zapotřebí pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu 
v praxi. Věda proto musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech 
úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu.( Zákon č. 20/1966 Sb., o péči  
o zdraví lidu, čl.III) 

Mezi organizačními složkami navzájem se uskutečňuje nakládání s majetkem na základě zápisu. 
Náležitosti zápisu, podmínky úplatného nebo bezúplatného nakládání s majetkem a další pravidla  
pro nakládání s majetkem mezi organizačními složkami upravuje prováděcí právní předpis. (Zákon  
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, § 19, odst. 1). 

Mezi organizačními složkami a organizacemi a mezi organizacemi navzájem se uskutečňuje 
nakládání s majetkem na základě smlouvy. Náležitosti smlouvy, podmínky úplatného nebo bezúplatného 
nakládání s majetkem a další pravidla nakládání s majetkem v těchto případech upravuje prováděcí 
právní předpis. (Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, § 55, odst. 3). 

Organizační složky mezi sebou navzájem v rámci své působnosti anebo stanoveného předmětu 
činnosti upravují své vztahy při nakládání s majetkem na základě zápisu. Státní organizace navzájem  
a státní organizace a organizační složky mezi sebou v rámci stanoveného předmětu činnosti anebo své 
působnosti upravují své vztahy při nakládání s majetkem písemnou smlouvou....( Vyhláška č. 62/2001 
Sb.,  Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem 
státu, §14, odst.1) 

Stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické 
osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy, 
mohou za účelem plnění svých úkolů vzájemně uzavírat veřejnoprávní smlouvy (Zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, §160, odst. 1 a 2).  

Pro další rozvoj SSTP je doporučeno k získávání informací z jiných informačních systémů 
smluvně upravit kompetentními pracovníky vzájemnou spolupráci mezi resorty a institucemi tak,  
že např.1x/měsíc budou odesílány údaje do databáze iSSTP na ÚÚR (v předem dohodnutých formátech) 
o proběhnutých událostech týkajících se havárií způsobených vadou stavebních materiálů, zařízení, 
nevhodným technologickým postupem….  

Orgány státní správy jsou např: 
 Ministerstva 
 Policie ČR 
 Stavební policie 
 Hasičský záchranný sbor 
 Státní úřad inspekce práce 
 a další… 

 

Ústavy, expertní pracoviště, soudní znalci, autorizované osoby, všeobecně uznávaní odborníci 
v dotyčné oblasti příslušnému nadřízenému ministerstvu poskytují součinnost a napomáhají k objasnění 
příčin havárie (SZ, § 14),  navzájem si vyměňují potřebné informace (§ 27 zákona č. 2/1969, o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy), vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy 
(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, §8, odst.2). 

V rozvoji vědy a techniky je zapotřebí pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu 
v praxi, věda proto musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech 
úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu.( Zákon č. 20/1966 Sb., o péči  
o zdraví lidu, čl. III) 
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Výše uvedení odborníci zpracovávají posudky k jednotlivým případům havárií. Tyto posudky 
zůstávají u objednavatele, zpracovatele, na soudech, nejsou bohužel veřejně přístupné a neexistuje 
doposud žádná centrální evidence zpracovaných posudků. Pro další vývoj SSTP byla navržena povinnost 
znalců uvedených odborníků zasílat anotace posudků na jedno místo (např. stručná  charakteristika - 
místo události a čeho se posudek týká). Na Ministerstvu spravedlnosti (MSp) či u osob pověřených by se 
měly tyto anotace posudků soustřeďovat a MMR i ÚÚR by k nim mělo mít přístup. K tomu by bylo 
zapotřebí vypracování legislativní úpravy MSp pro znění vypracovávaných posudků. 

 
Příklady zpracovatelů odborných posudků a expertíz: 
 Svaz zkušeben pro výstavbu, 
 Stavexis, znalecký ústav, s.r.o., 
 TAZUS, s.p., 
 VÚ stavebních hmot, a.s., 
 VÚ Pozemních staveb, s.r.o., 
 ČVUT, Kloknerův ústav, 
 VUT, Ústav soudního inženýrství, 
 všeobecně uznávaní odborníci v dotyčné oblasti 
 a další… 
 

1.2 Cíl SSTP 

Cílem nově vytvořeného SSTP bude sledování: 

 závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet  
(SZ § 12 odst. 1 písm. b), 

 stavebně technických příčin závažných a opakujících se havárií staveb, pokud se svým rozsahem 
nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů (SZ § 12 odst. 2 písm. a),  

 často se opakujících poruch staveb a výsledků šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám 
na životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám, 

a to jako podkladu pro: 

 navrhování a aktualizaci stavebního zákona (183/2006 Sb.), obecných požadavků na výstavbu 
(501/2006 Sb., 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.), 

 podněty k úpravě českých technických norem, 
 návrh opatření k zabránění opakování vad ve výstavbě, 
 návrh na úpravy staveb, částí staveb, funkce, prvků a stavebních výrobků, 
 návrh k úpravě certifikace stavebních výrobků, 
 návrh jiných stavebně technických opatření. 

 

SSTP je přístupný na webových stránkách ÚÚR: http://www.uur.cz/iSSTP. 

 

1.3 Pravidla SSTP 

V rámci SSTP platí následující pravidla: 

Za úplnost, pravdivost, věcnou správnost a aktuálnost vyplněných údajů ve formuláři Oznámení nebo 
Hlášení události a jejich přílohách odpovídá osoba vyplňující formulář nebo osoba předávající hlášení 
o události v dohodnutém formátu. (Formulář Hlášení událostí bude dispozici až po rozšíření SSTP 
v následujících letech) 

http://www.uur.cz/iSSTP
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Za správný, aktuální přenos údajů z formuláře oznámení nebo hlášení do pasportu události 
(prostřednictvím aplikace iSSTP) odpovídá pověřený pracovník příslušného stavebního úřadu. 

Za vývoj a provoz webové aplikace iSSTP pro on-line aktualizaci databáze DS_SSTP archivaci databáze, 
případnou publikaci dat na Internetu, konzultace uživatelům SSTP a přidělování přístupových práv 
pověřeným pracovníkům odpovídá ÚÚR. 

Data vkládají do databáze pověření pracovníci s přidělenými přístupovými právy. Jedná se 
o přihlašovací jméno a heslo, která jim přiděluje ÚÚR na základě žádosti příslušného úřadu. 

Za legislativní úpravy, změny ČSN, zpracování nových ČSN, technologických postupů, atd. odpovídá 
OSŘ MMR.  

 

Vysvětlivky: 

Událost – závada, porucha a havárie stavby, došlo-li při ní ke ztrátám na životech, k ohrožení životů 
osob a zvířat, nebo ke značným škodám.  

Formulář Oznámení události – elektronický formulář pro oznámení závad, které ohrožují životy či zdraví 
osob, zvířat nebo bezpečnost stavby; závad neodstraněných při vedení stavby; havárií; poruch staveb, 
došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám (vyplňuje 
stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, právnické a fyzické osoby 
podnikající ve výstavbě - s povinností dle SZ nebo také vyplňují autorizované osoby, všeobecně uznávaní 
odborníci v dotyčné oblasti, kteříkoliv jiní občané). 

Formulář Hlášení události – elektronický formulář pro hlášení závad, které ohrožují životy či zdraví osob, 
zvířat nebo bezpečnost stavby; havárií; poruch staveb, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení 
životů osob nebo ke značným škodám (vyplňuje osoba předávající hlášení – za Policii ČR, Stavební 
policii, Hasičský záchranný sbor…). Formulář Hlášení událostí bude dispozici až po rozšíření SSTP 
v následujících letech. 

Pasport události – elektronický dokument obsahující veškeré získané a sjednocené údaje o události 
(získané z různých zdrojů) vč. příloh (znalecký posudek, fotografie,…), bude také obsahovat výsledky 
šetření, závěry vyhodnocení, návrhy na opatření a skutečně provedené změny a úpravy legislativy, ČSN, 
technologických postupů….  

 

1.4 Rozsah působnosti SSTP 

Rozsah působnosti SSTP bude v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  
na stavby, především dle: 

 § 6, Připojení staveb na sítě technického vybavení 

 § 8, Základní požadavky, odst. 1 a) mechanická odolnost a stabilita 

                                                               e) bezpečnost při užívání  

 § 9, Mechanická odolnost a stabilita (vada v kontextu s prostředím, právním důsledkem zavinění) 

 § 15, Bezpečnost při provádění a užívání staveb  

 

Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby ukládá v § 8 základní požadavky na stavby. Pro 
účely SSTP jsou důležité především požadavky mechanické odolnosti a stability (§ 9) a bezpečnosti 
užívání (§ 15). Stavby není možné posuzovat bez okolního prostředí a zatížení. Je třeba vzít v úvahu 
interaktivní vlivy mezi stavbou a prostředím. 

 
V SSTP budou sledovány havárie staveb a zařízení, závažné vady ve výstavbě, došlo-li při nich  
ke ztrátám na životech, k ohrožení životů a zdraví osob nebo zvířat nebo ke značným škodám. Stavbou 
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se rozumí dle SZ veškerá stavební díla, z působnosti stavebního zákona tedy nejsou žádné stavby 
vyloučeny. 

Rozsah SSTP bude prozatím zúžen, tzn., že po uvedení do provozu se SSTP bude zabývat závadami, 
poruchami a haváriemi budov, z inženýrských staveb prozatím pouze přípojkami vodovodními, 
kanalizačními a energetickými. V následujících letech bude SSTP rozšířen také o ostatní inženýrské 
stavby. 

 

SSTP se nebude zabývat: 

 silničními a železničními dopravními nehodami bez příčinného nebo následného vztahu ke stavbě 
a zařízení, 

 závadami, poruchami a haváriemi při nichž nedošlo ke ztrátám na životech osob nebo zvířat, 
k ohrožení životů či zdraví osob, zvířat nebo bezpečnosti stavby 

 škodami nižšími než 500 000 Kč 

 závadami, poruchami a haváriemi inženýrských staveb (s výjimkou vodovodních, kanalizačních 
a energetických přípojek) – pouze v období po uvedení do provozu. 

 

1.5 Definice pojmů v SSTP 

 
Vada, závada – nedostatek konstrukce, předmětu (např. určitého prvku) způsobený chybným návrhem, 

nevhodným čí nedokonalým provedením, který může ovlivnit funkční způsobilost konstrukce, 
předmětu. Jedná se o stav, který není změnou proti původnímu stavu. Může vyplynout  
z přehodnocení stavby, konstrukce nebo prvku podle v současnosti platných předpisů a norem. 
Konstrukce, předmět s vadou pak nemá vlastnosti vymíněné nebo obvyklé.  

Opakující se vada - třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu.  

Porucha – trvalé nebo dočasné vyčerpání schopnosti konstrukce plnit požadavky  
na ni kladené, které zhoršuje její spolehlivost, případně snižuje její bezpečnost, předpokládanou 
ekonomickou životnost, užitnou jakost apod. Je to změna konstrukce proti původnímu stavu. Může 
vzniknout jako důsledek vady, nebo z jiných příčin. Porucha stavební konstrukce má technické 
důsledky 

Havárie – takové poškození konstrukce, které vyžaduje výměnu nebo generální opravu jedné nebo 
několika částí konstrukce, případně zrušení konstrukce 

 

Ostatní doplňující definice 

 

Zjevná vada, porucha – vada a porucha, které je možné zjistit při běžné vizuální kontrole  
a prohlídce odborníka.  

Skrytá vada a porucha – jde o vadu a poruchu, které není možné zjistit při běžné vizuální kontrole  
a prohlídce odborníka.  

Odstranitelná vada – lze ji opravou odstranit a způsobilost konstrukce se stává bezvadnou.  

Neodstranitelná vada – vada, pro kterou nemůže věc být užívána jako věc bez vady, zejména  vada, 
kdy věc nelze opravit (vadu odstranit) z technického hlediska.  

Porucha vratná – porucha, která zanikne, jestliže zaniknou jevy, které ji vyvolaly 

Porucha nevratná – porucha, která se vyskytuje na konstrukci, popř. objektu, i když zaniknou jevy, které 
ji vyvolaly.  
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Veřejný zájem – rozumí se požadavek dle stavebního zákona (SZ § 132 odst. 3), aby: 

a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu, 

 b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu, 

c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní 
památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby popřípadě nezpůsobovala jiné škody  
či ztráty, 

d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních 
pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků 
snížilo, 

e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady 
na stavbě na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Ve veřejném zájmu je též plnění základních požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., uvedených 
v § 8, které musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení předvídatelných vlivů po dobu 
plánované životnosti. 

Veřejný zájem je takový zájem, který lze označit za obecný či veřejně prospěšný, případně 
 za zájem společnosti jako celku. Takový zájem nemůže být v rozporu s platnými právními 
předpisy. 

Značná škoda – škoda přesahující částku 500 000 Kč. 

Neprodleně – okamžitě bez prodlévání, jak nejrychleji je to možné.  

Bezodkladně – bez zbytečného odkladu, co nejdříve, jak je to možné. 

Stavba – SZ § 2 odst. 3 a 4 - rozumí se tím veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo  montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební 
úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro 
reklamu. Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část 
nebo změna dokončené stavby. 

Zařízení – SZ § 3 odst. 2 - rozumí se informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce  
a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná  
o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 
8 m

2 
se považuje za stavbu pro reklamu. 

Stavebník – SZ § 2 odst. 2 písm. c) - stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního 
povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní 
nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde  
o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se 
rozumí též investor a objednatel stavby.  

Stavební dozor – SZ § 2 odst. 2 písm. d) -  stavebním dozorem se ve SZ rozumí odborný dozor nad 
prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního 
nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou  
a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. 

Údržba představuje práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke 
znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost (§ 3 odst. 4 SZ). Údržba je 
soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Údržbou se předchází 
poruchám, odstraňují se drobnější závady. Údržba může být považována za prevenci vzniku vady 
majetku. 

Oprava odstraňuje účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození stavby. Jedná se 
o nápravné opatření nezasahující do nosných konstrukcí. Při opravě se obvykle používá 
náhradních dílů a součástí. U staveb se obnovuje jejich provozní kvalita, užitkovost a bezpečnost. 
Opravou nedochází k technickému zhodnocení stavby a změně účelu. 
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Modernizace je úprava bez zásahu do hlavních nosných konstrukcí, při níž se nahrazují části stavby 
a technologie modernějšími za účelem odstranění následku opotřebení a zastarání vlivem 
technického rozvoje, zvyšuje se vybavenost. Rozumí se jí tedy taková změna stavby, kterou se 
zvyšují (modernizují) užitné vlastnosti stavby nebo její části, aniž se mění její účel.  

Rekonstrukce je konstrukční a technologická úprava dosavadní stavby nebo její části (zahrnuje zásahy 
do hlavních nosných konstrukcí), která má obvykle za následek změnu technických parametrů, 
popřípadě změnu funkce a účelu stavby.  

 

 

2  ČINNOSTI  MMR  V  SSTP 

Dle SZ může MMR pro sebe vyhradit zjišťování stavebně technických příčin havárií staveb nebo 
účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných 
zájmů. Touto činností MMR pověřilo Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně.  

 V souladu se SZ je OSŘ MMR garantem SSTP. 

 MMR OSŘ zajišťuje uveřejnění informací pro SÚ na webových stránkách MMR – např. 
Upozornění pro stavební úřady obecné, speciální, vojenské a jiné, že dle zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je povinností osob při 
přípravě a provádění staveb neprodleně (bezodkladně) ohlásit závady na stavbě, poruchy staveb 
a havárie, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů a zdraví osob, bezpečnosti 
stavby nebo ke značným škodám. ÚÚR je pověřen přípravou systému stavebně technické 
prevence. MMR OSŘ doporučí stavebním úřadům o ohlašovací povinnosti informovat příslušné 
osoby při přípravě a provádění staveb, např. při vydávaní stavebního povolení, na úřední desce, 
v místním periodiku apod. 

 MMR OSŘ na www stránkách ministerstva zajišťuje pro možnost ohlášení událostí od vlastníků 
staveb a zařízení, právnických a fyzických osob podnikajících ve výstavbě odkaz na internetové 
stránky ÚÚR (www.uur.cz/iSSTP) s informací, že vyplněním formuláře události o ohlášení 
závady, havárie a poruchy staveb dle § 152 - §155 SZ, bude výše uvedená povinnost splněna. 
Na www.uur.cz/iSSTP  bude provozována webová aplikace iSSTP.  

 MMR OSŘ jako garant úkolu stanoví podmínky, kdo bude moci a za jakých podmínek (např. ze 
zákona, dle smluvních podmínek) dostat přístupová práva do systému. 

 MMR OSŘ ustanoví a bude vést řídící výbor systému, příp. odborné skupiny. 

 MMR OSŘ po rozborech a vyhodnoceních příčin událostí zajišťuje případné legislativní úpravy, 
zadává zpracování nových ČSN, technologických postupů, výrobních technologií… 

 MMR může dle potřeby vypsat dotační program na řešení vybraných problémů. 

 MMR OSŘ předává ÚÚR informace o provedených opatřeních pro vložení dat do Pasportu 
události, databáze a archivaci. OSŘ MMR předá ÚÚR jednu kopii provedených opatření, druhou 
archivuje. 

 MMR OSŘ jako garant úkolu zváží a rozhodne, zda budou rozbory událostí publikovány a zda 
si publikace v tištěné podobě objedná. 

 MMR OSŘ bude následně zajišťovat osvětu a spolupráci např. formou porad s KÚ, ORP, 
konference o ÚP a SŘ, semináře apod. 

 MMR OSŘ bude rozhodovat o následné další spolupráci v oblasti vzdělávání a osvěty. 

 MMR má ve své kompetenci rozhodnutí o formě spolupráce s Nadací pro rozvoj architektury 
a stavitelství např. v oblasti doplnění databáze odborníků z celého oboru, organizace setkání 
expertů, využití výstupů ze SSTP pro nový katalog, vzdělávání a osvěty apod. 

 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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3 ČINNOSTI ÚÚR VYKONÁVANÉ PRO MMR  

ÚÚR dle zřizovací listiny, statutu a zápisu z porady ministra, z pověření OÚP MMR: 

 zabezpečuje provoz a vývoj programové aplikace iSSTP pro evidenci vad, poruch a havárií 
staveb v prostředí Internetu,  

 spravuje a archivuje databázi DS_SSTP,  

 zpřístupňuje aktuální údaje z databáze pověřeným pracovníkům prostřednictvím těchto aplikací, 

 přiděluje a spravuje přístupová práva pověřeným pracovníkům, 

 připravuje uživatelské příručky pro práci s webovými aplikacemi iSSTP, 

 zabezpečuje konzultace uživatelům iSSTP, 

 třídí anotace odborných posudků (po doporučované legislativní úpravě), 

 smluvně zajišťuje vypracování odborných posudků a expertíz, 

 smluvně zajišťuje vyhodnocování příčin událostí a navrhování opatření, 

 předává získané výsledky vyhodnocení na MMR pro zajištění legislativních změn, zpracování 
nových nebo upravených ČSN, technologických postupů, výrobních technologií…, 

 vkládá data o provedených legislativních změnách, zpracování nových nebo upravených ČSN, 
technologických postupech, výrobních technologiích apod. do Pasportů událostí v databázi 
a archivuje je, 

 provádí vyhodnocování procesu ohlašování, zjišťování a sledování vad, poruch a havárií, 

 požádá krajské stavební úřady o zajištění seznamů pověřených pracovníků SÚ – každý kraj 
v rámci svého správního území (seznamy budou předány v předem připraveném formátu), 

 upozorní SÚ MV, MPO, MSp, drážní a letecké SÚ na novou Metodiku SSTP a doporučí SÚ 
spolupracovat s příslušnými obecnými SÚ a oznamovat jim události týkajících se pouze budov 
a prozatím pouze přípojek vodovodních, kanalizačních a energetických. V následujících letech 
bude SSTP rozšířen také o ostatní inženýrské stavby. 

 

4 ČINNOSTI SÚ OBECNÝCH A VOJENSKÝCH V  SSTP 

  Obecné a vojenské SÚ pokrývají svou působností celou ČR, a proto budou zastřešujícími 
úřady v celém SSTP. Jednotlivé SÚ budou koordinovat přiřazená Oznámení události (později, po 
rozšíření SSTP, také Hlášení událostí), budou zakládat Pasport události a zodpovídat za vložené údaje. 

V následujících letech, kdy bude SSTP rozšířen také o ostatní inženýrské stavby, budou obecné 
SÚ spolupracovat s místně příslušnými speciálními, případně i jinými SÚ a metodicky je budou řídit. 
Obdobně jako u koordinovaného stanoviska obecné stavební úřady v rámci „svého obecního úřadu“ 
požádají o vyjádření k jednotlivým událostem (např. silniční SÚ, vodoprávní SÚ….), pokud se těchto 
speciálních a jiných SÚ bude oznámená událost týkat. 

Každý SÚ pověří jednoho pracovníka, který bude odpovědný za vyplňování Pasportů událostí  
a sdělí vedoucímu odboru stavebního řádu příslušného krajského úřadu údaje o pověřeném 
pracovníkovi. (Pro zkušební provoz SSTP doporučujeme nejdříve určit např. dva SÚ v každém kraji, 
které budou SSTP testovat do doby, než bude SSTP zaveden do rutinního provozu se zapojením všech 
ostatních obecných a vojenských SÚ.) 
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Vedoucí odboru krajského úřadu, v jehož kompetenci je stavební řád (vedoucí úřadu stavebního 
řádu), předá na ÚÚR seznam pracovníků (z obecných SÚ z příslušného správního území), pověřených 
vkládáním dat do databáze a jejich editací.  

Seznam pověřených pracovníků bude v předem připraveném formátu, v seznamu bude uvedeno: 

 název úřadu, název odboru, jeho sídlo (ulice, číslo popisné / číslo 
orientační, obec, PSČ, e-mail na podatelnu úřadu), 

 jméno, příjmení, titul pověřeného pracovníka, kontakt na něj (telefon,  
e-mail). 

Na základě obdrženého seznamu ÚÚR přidělí těmto pracovníkům přístupová práva ke vkládání  
a editaci dat v rozsahu příslušného správního území (uživatelské jméno a heslo).  

Pověřený pracovník SÚ bude mít po přihlášení uživatelským jménem a heslem v aplikaci iSSTP 
přístup ke všem událostem v působnosti SÚ, může pak do jednotlivých vytvořených Pasportů událostí 
kdykoliv vstupovat, doplňovat a opravovat údaje, připojovat další soubory s přílohami (odborné posudky, 
fotodokumentaci, expertízy, náčrty apod.). Budou povoleny všechny standardní extenze MS OFFICE 
2007 a nižší. Při nahrávání přes webové rozhraní bude nastavena limitní velikost souboru, aby nedošlo 
k zahlcení systému. Pro přehlednost a bezpečnost budou originály dokladů označeny časovým razítkem 
(datum a čas vložení) a převedeny do PDF. 

 Stavební úřady přijímají Oznámení (později, po rozšíření SSTP také Ohlášení události) několika 
možnými způsoby, a to: 

 při osobním jednání pověřeného nebo jakéhokoliv pracovníka SÚ vyplní pracovník SÚ 
elektronický formulář Oznámení události, který je volně přístupný z internetu na 
www.uur.cz/iSSTP Bude se jednat o vstupní formulář v elektronické podobě, který bude 
generovat on-line webová aplikace a přes něj bude umožněn vstup dat. 

 při osobním nebo telefonickém jednání s oznamovatelem odkazuje pověřený pracovník SÚ nebo 
jakýkoliv pracovník SÚ k vyplnění elektronického formuláře na webových stránkách 
www.uur.cz/iSSTP. 

 

Formuláře Oznámení události vyplněné při volném přístupu z internetu na www.uur.cz/iSSTP budou 
systémem automaticky přiřazovány příslušnému SÚ. 

Po přihlášení pověřeného pracovníka SÚ do iSSTP se budou zobrazovat nejen všechna přiřazená 
Oznámení událostí (např. od vlastníka, stavebního dozoru…), ale také (později, po rozšíření SSTP) 
všechna přiřazená Hlášení událostí (např. od HZS, Policie….), tzn., že k jedné události může být 
přiřazeno několik Oznámení a Hlášení od různých zdrojů. 

Pověřený pracovník SÚ ověřuje informace o oznámených nebo ohlášených událostech, které byly 
přiřazeny k příslušnému SÚ, zjišťuje pravdivost a úplnost informací. Získané informace sjednocuje  
do jednoho dokumentu a zakládá takto Pasport události. Na závěr, před uložením vytvořeného 
Pasportu události do systému, pověřený pracovník SÚ, který pasport vyplňuje a je zodpovědný za jeho 
správnost, musí vyplnit datum záznamu a další potřebné údaje (jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail). 

Po každém vyplnění formuláře Oznámení události nebo Pasportu události bude možný tisk vyplněných 
údajů, vytištěné dokumenty jednotlivých událostí bude pracovník SÚ archivovat.  

 

Pověřený pracovník SÚ bude pravidelně po určitém časovém období (doporučeno 1x/týden) 
posuzovat stav přiřazených informací (např. vyřízeno, v řešení, nepoužitelné…). 

V případě, že budou příslušnému SÚ přiřazena Oznámení událostí nebo později také Hlášení 
událostí (po rozšíření SSTP) a nebude evidována žádna činnost ze strany SÚ, budou automaticky  
e-mailem na pověřeného pracovníka a v kopii na podatelnu úřadu odesíláno upozornění na nedořešené 
případy (události). 

http://www.uur.cz/iSSTP
http://www.uur.cz/iSSTP
http://www.uur.cz/iSSTP
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Pověřený pracovník na základě průběžně získaných Oznámení události nebo později také Hlášení 
události (po rozšíření SSTP) vkládá data do databáze a doplňuje takto Pasport události prostřednictvím 
webové aplikace iSSTP, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů od doby, kdy oznámení nebo hlášení o události 
obdržel. Při práci postupuje podle uživatelské příručky k aplikaci iSSTP, kterou uživatelům v aktuálním 
znění poskytuje ÚÚR. (Uživatelská příručka bude k dispozici při zahájení rutinního provozu.) 

Vyplnění formuláře Oznámení události nebo Pasportu události bude možné provést v několika 
etapách s různým časovým odstupem dle právě dostupných podkladů: 

  předběžné (obsahující základní informace o události a nezbytně nutné údaje) 

  doplňující (obsahující další získané podrobnější informace) 

  opravné (obsahující změny a opravy již dříve uvedených údajů) 

Postup pro vyplnění elektronického formuláře Oznámení události je uveden v následující kapitole 
5.1. 

           V systému budou rozlišena data povinná a nepovinná (např. termíny územních rozhodnutí 
a stavebních povolení). Nepovinné údaje bude v případě vlastní potřeby vyplňovat stavební úřad.  Praxe 
ukáže, zda bude údaj „živý“.  

V případě vyplnění formuláře Oznámení události nebo Pasportu události bude na e-mailovou adresu 
odesílatele odesláno zpětné Potvrzení o přijetí oznámení události. 

 
 

5  POSTUP PŘI OZNÁMENÍ (OHLÁŠENÍ) UDÁLOSTI 

5.1 Stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby  
a zařízení, právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě   

Uvedené osoby (s povinností dle SZ) mají možnost provést oznámení (ohlášení) události dvěma 
způsoby: 

 osobně na SÚ, kde pověřený nebo jakýkoliv pracovník SÚ vyplní formulář Oznámení 
události na www.uur.cz/iSSTP 

 vyplněním formuláře Oznámení události na www.uur.cz/iSSTP  ve webové aplikaci iSSTP .   

 

Vyplnění oznámení (hlášení) bude možné provést v několika etapách s různým časovým 
odstupem dle právě dostupných podkladů a informací: 

  předběžné oznámení (obsahující základní informace o události a nezbytně nutné 
údaje) 

  doplňující oznámení (obsahující další získané podrobnější informace) 

  opravné oznámení (obsahující změny a opravy již dříve uvedených údajů) 

 

Osoby vyplňující formulář Oznámení události (volně přístupného bez přihlášení)  
na www.uur.cz./iSSTP budou mít v aplikaci iSSTP zpětně přístup pouze ke svým vlastním podaným 
oznámením. 

 

http://www.uur.cz/iSSTP
http://www.uur.cz/iSSTP
http://www.uur.cz./iSSTP
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Postup pro vyplnění elektronického formuláře – Oznámení události  
 
Při předběžném vyplňování formuláře Oznámení události je nutné nejdříve vyplnit základní údaje,  
při dalších získaných informacích o události bude vyplněno doplňující nebo opravné oznámení.  
 
Údaje o osobě podávající oznámení 

(kdo oznámení vyplňuje: Vlastník stavby, zařízení, Právnická osoba podnikající ve výstavbě, 
Fyzická osoba podnikající ve výstavbě, Stavební úřad /obecný, speciální, vojenský a jiný/, 
kdo událost na SÚ oznámil: stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby, zařízení, 
právnická osoba podnikající ve výstavbě, fyzická osoba podnikající ve výstavbě, ostatní). 

Pro všechny osoby podávající oznámení bude potřeba vyplnit upřesňující údaje  
(Název firmy nebo SÚ, Jméno, příjmení, Adresu bydliště/sídla firmy, Telefon, e-mail). 
 

  
Následující budou Údaje o lokalizaci místa události  

(Kraj, Obec s rozšířenou působností, Obec, Městský obvod, městská část, Katastrální území, 
Parcela číslo, Ulice, číslo popisné/číslo orientační, PSČ, pošta, Souřadnice GPS, nejbližší 
místo, kilometrovník, řeka apod.) 

Údaje o době vzniku události budou zahrnovat datum, čas a kdy k události došlo (při provádění stavby / 
při užívání stavby / při změně stavby, opravě nebo údržbě / při odstranění stavby. 
 
V části Identifikace vlastníka stavby, zařízení budou údaje o vlastníku stavby 
 (Jméno, příjmení, název, Adresa, Telefon, E-mail). 
Stejné údaje budou u Identifikace uživatele stavby  
 (Jméno, příjmení, název, Adresa, Telefon, E-mail). 
 
 
V části Údaje o stavbě, zařízení bude u budov a u inženýrských děl pro zařazení nabídnut výběr 
z číselníku zpracovaného a upraveného dle klasifikace dle CZ-CC. 
Bližší identifikace místa události (část budovy, podlaží, místnost). 
 Údaje o funkčním dílu stavby/zařízení 
 Stručný popis závady, poruchy, havárie (rozsah m, m

2
, m

3
) 

Projektová dokumentace - kontaktní osoby 
                Zhotovitel (IČ, jméno, adresa, telefon, E-mail, www) 

 Projektant (Čís. autorizace, jméno, příjmení, titul, adresa, telefon, E-mail, www) 
 Realizace stavby 

Zhotovitel stavby (IČ, jméno, příjmení, název, adresa, telefon, E-mail, www 
Stavební dozor, technický dozor stavebníka (IČ, jméno, příjmení, titul, název, adresa, 
telefon, E-mail, www) 
Autorizovaný inspektor (Čís. autorizace, jméno a příjmení, titul, adresa, telefon, E-mail, www) 

Pro bližší popis stavby bude uvedeno 
Datum dokončení stavby   
Datum rekonstrukce, opravy, změny a modernizace stavby  
 
O šetření události bude vyplněn údaj  
Byla událost šetřena? (ano, ne) 

Kým byla událost šetřena (Hasičský záchranný sbor, Polici ČR, Expertní pracoviště, Soudní 
znalec, Pojišťovna, Ostatní - u všech vyšetřovatelů budou ještě údaje: Číslo protokolu, spisu), 

Výsledek šetření (Ohrožení, ztráty a škody, Ohrožení životů a zdraví, Ztráty na životech, Značná škoda, 
Doplňující poznámky) 

Přílohy (fotografie, skica, plánek aj.) - možnost připojení souboru ve formátu *. pdf, *.doc, *.xls, *.jpg; 
soupis dalších dokumentů, které nejsou přiloženy, ale byly vypracovány v souvislosti s popisovanou 
událostí. 
 

Po každém vyplnění formuláře bude možný tisk vyplněných údajů.  
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V případě vyplnění formuláře o události bude na e-mailovou adresu odesílatele odesláno zpětné 
Potvrzení o přijetí oznámení události. 

 

5.2 Autorizovaný inspektor 

Autorizovaný inspektor je v současné době oprávněn dohlížet na provádění stavby.  
Po doporučených legislativních úpravách by měl i on mít povinnost oznamovat havárie a často se 
opakující poruchy a závady staveb, při kterých došlo k ohrožení životů nebo zdraví osob nebo zvířat či ke 
značným škodám, pokud je při své činnosti zjistí. 

Autorizovaný inspektor by měl vyplňovat elektronický formulář oznámení webové aplikace iSSTP 
provozované na www.uur.cz/iSSTP. 

Autorizovaný inspektor (prozatím bez povinnosti dle SZ) má možnost provést oznámení události dle 
kapitoly 5.1.  

 

5.3 Ostatní autorizované osoby, všeobecně uznávaní odborníci 
v dotyčné oblasti, občan (kterýkoliv jiný) 

Uvedené osoby (bez povinnosti dle SZ) mají možnost provést oznámení události dle kapitoly 5.1.  

 

 

 

6 POSTUP ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (INSTITUCÍ) PŘI PŘEDÁNÍ 
NEBO VYPLNĚNÍ HLÁŠENÍ UDÁLOSTI 

V následujících letech je uvažováno s rozšířením SSTP o získání dalších informací o závadách, 
poruchách a haváriích staveb, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů osob a zvířat, 
nebo ke značným škodám. Jedná se např. o následující informace: 

 o narušení a destrukcích budov nebo požárech od Hasičských záchranných sborů  
 o povodních z Ministerstva životního prostředí 
 o úrazech z Ministerstva práce a sociálních věcí  
 o dopravních haváriích s příčinným nebo následným vztahem ke stavbě a zařízení z Ministerstva 

   dopravy 
 o pojistných událostech na nemovitostech z evidence pojišťoven 
 a další. 

Jednotlivé vybrané resorty a instituce na základě uzavřených smluv a zápisů upraví a doplní svůj 
vlastní informační systém s evidencí událostí tak, aby bylo možné třídění získaných informací  
a odfiltrování událostí týkajících se závad, poruch a havárií staveb, došlo-li při nich ke ztrátám na 
životech, k ohrožení životů osob a zvířat, nebo ke značným škodám. Předávání odfiltrovaných informací 
např. 1x/měsíc o nastalých událostech týkajících se havárií způsobených vadou stavebních materiálů, 
zařízení, nevhodným technologickým postupem, bude možné dvěma způsoby: 

 předáním hlášení o události - údaje budou elektronicky odesílány do databáze iSSTP  
na ÚÚR (v předem dohodnutých formátech). Předávání hlášení může být postupné 

http://www.uur.cz/iSSTP
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s časovým odstupem, pokud budou získány další doplňující údaje, odborné posudky, 
fotodokumentace a další materiál. 

V případě předání hlášení do databáze, bude na e-mailovou adresu odesílatele odesláno 
zpětné Potvrzení o přijetí souboru.  

 

 vyplněním hlášení o události do elektronického formuláře webové aplikace iSSTP  
na www.uur.cz/iSSTP.  Vyplnění hlášení bude možné provést v několika etapách s různým 
časovým odstupem dle právě dostupných podkladů: 

  předběžné hlášení (obsahující základní informace o události a nezbytně nutné 
údaje) 

  doplňující hlášení (obsahující další získané podrobnější informace) 

  opravné hlášení (obsahující změny a opravy již dříve uvedených údajů) 

Postup pro vyplnění elektronického formuláře je shodný s postupem uvedeným v kapitole 
5.1. Po každém vyplnění formuláře bude možný tisk vyplněných údajů.  

V případě vyplnění formuláře o události bude na e-mailovou adresu odesílatele odesláno 
zpětné Potvrzení o přijetí hlášení události. 

 

 

7 PŘEDPOKLÁDANÉ KOOPERACE 

Na základě smluv nebo objednávek s ÚÚR soudní znalci, autorizované osoby, všeobecně uznávaní 
odborníci v dotyčné oblasti, expertní pracoviště, ústavy nebo vysoké školy spolupracují v následujících 
oblastech: 

 zúčastňují se jednání expertní skupiny SSTP, 

 vypracovávají odborné posudky, 

 podílí se na třídění anotací odborných posudků (po legislativní úpravě), 

 dávají podnět ke změně legislativy, k vypracování nových ČSN nebo změnám stávajících norem, 
ke změnám technologických postupů…, 

 podílí se na vypracování jejich návrhů. 

 

Vedle kooperací je možno dále využít grantů, výzkumných úkolů či doktorandských prací apod. 

 

 

 

http://www.uur.cz/iSSTP

