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1 ÚVOD 

Předmětem Systému stavebně technické prevence (SSTP) je: 

 sledování a analyzování závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě, kterým je 
třeba ve veřejném zájmu předcházet [§ 12 odst. 1 písm. b) stavebního zákona], 

 zjišťování stavebně technických příčin havárií staveb, pokud se svým rozsahem nebo 
opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů [§ 12 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona],  

 bezodkladně oznamovat výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby/zařízení 
a výsledků šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech osob nebo zvířat, 
k ohrožení života či zdraví osob nebo zvířat, k ohrožení bezpečnosti stavby/zařízení 
nebo ke značným majetkovým škodám (dle povinností daných § 152 až 155 stavebního 
zákona). 

SSTP bude využito jako podkladu pro: 

 případné navrhování úprav stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména 
obecných požadavků na výstavbu, 

 podněty k úpravě Českých technických norem (dále jen ČSN), 

 návrh opatření k zabránění opakování vad ve výstavbě, 

 návrh na úpravy staveb, částí staveb, funkčních dílů staveb, prvků a stavebních výrobků, 

 návrh k úpravě certifikace stavebních výrobků, 

 návrh jiných stavebně technických opatření. 

2 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Při práci v aplikaci iSSTP dle přidělených přístupových práv po přihlášení pověřený pracovník 
stavebního úřadu postupuje podle uživatelské příručky a metodiky, kterou uživatelům 
v aktuálním znění poskytne Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR).    

Pověřený pracovník stavebního úřadu integruje informace o oznámených událostech, které 
byly přiřazeny k příslušnému stavebnímu úřadu, a uváží, zda se nejedná o tutéž událost ve 
stejném místě (pro vyloučení duplicity Pasportů). Získané informace bez zbytečného odkladu 
sjednocuje do jednoho dokumentu, zakládá takto Pasport události a doplňuje do něj údaje, 
které má k dispozici nebo postupně získá. 
Do zjištění příčiny události, případně do ukončení vyšetřování (Hasičským záchranným sborem 
ČR, Policií ČR,…) je událost pouze evidována založením Pasportu události. Další doplňování 
Pasportu události může následovat později po zjištění, že událost byla způsobena závadou, 
poruchou, havárií stavby/zařízení, jejíž příčina spadá do rozsahu SSTP. Např. požáry 
způsobené neopatrností osob nebo např. vadným vařičem nejsou evidovány, pokud jejich 
příčina je zřejmá již od začátku. Pokud je již Pasport události založen a taková příčina je 
zjištěna až po dalším vyšetřování, je přesunut do databáze vyřazených Pasportů událostí. 
Vyřazování Pasportů událostí provádí pouze ÚÚR, a to na základě písemného (e-mailového) 
vyžádání stavebního úřadu s uvedením důvodu k vyřazení. 

Údaje získané ze systému budou využity k dalším analýzám a vyhodnocení příčin vad, poruch 
a havárií staveb. 

Před vyplněním formuláře Pasport události věnujte, prosím, svou pozornost následujícím 
pokynům. Naleznete zde potřebné informace pro snadné vyplnění a předejdete tak možným 
chybám.  Vyplnění formuláře je možné provést online v jakémkoli internetovém prohlížeči (za 
předpokladu aktivního připojení k internetu). 
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Do aplikace iSSTP můžete vstoupit následujícími způsoby: 
 z hlavních webových stránek http://www.uur.cz: HOME > Územní plánování a stavební 

řád > Stavební řád > Stavebně technická prevence > On-line systém - iSSTP > Vstup do 
aplikace iSSTP,   

 nebo rychlejší cestou z hlavních webových stránek http://www.uur.cz: v sekci On-line 
evidence kliknutím na Systém stavebně technické prevence On-line systém iSSTP > 
Vstup do aplikace iSSTP,    

 nebo nejrychlejší cestou zadáním odkazu http://www.uur.cz/isstp/isstp.asp do 
internetového prohlížeče. 

3 POSTUP PŘI PRÁCI V APLIKACI ISSTP 

V následujících kapitolách jsou popsány základní prvky aplikace iSSTP a postup při práci 
uživatele.   

 Pro bližší informace jsou zobrazeny nápovědy formou znaku .  

 Jakoukoliv zobrazenou vybranou stránku aplikace iSSTP je možné vytisknout kliknutím  

na příslušnou ikonu tiskárny  (dle používaného prohlížeče). 

 

 

 Pro návrat do předchozích úrovní, např. z úrovně obcí/MČ/MO zpět do úrovně obecných SÚ 
nebo kraje, klikněte na příslušné odkazy v horní části zobrazované stránky aplikace.  

 

  

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3720
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3720
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3876
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3877
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3983
http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/isstp/isstp.asp
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 Pro správnou funkci aplikace používejte při práci následující tlačítka: 

 pro uzavření každé samostatně otevřené stránky,  

  pro návrat na předchozí stránku, 

 pro návrat z formuláře Pasport události (při ukončení práce v Pasportu 
události) na výchozí Seznam, odkud byl Pasport zobrazen (z úrovně kraje, obecného SÚ 
nebo obce/MČ/MO). 

3.1 Vstup po přihlášení 

 Při použití vstupu do aplikace iSSTP přes hlavní webové stránky ÚÚR klikněte na Vstup 
do aplikace iSSTP.   

 
 

 
 

 
 Při použití vstupu do aplikace iSSTP zadáním odkazu http://www.uur.cz/isstp/isstp.asp 

do internetového prohlížeče klikněte na Přihlášení. 
                                                                                                                              
                             
 
                                                                                               

http://www.uur.cz/isstp/isstp.asp
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 Do systému iSSTP se přihlaste na následující zobrazené stránce přiděleným uživatelským 
jménem a přístupovým heslem. 

 

 

Po přihlášení do aplikace iSSTP se Vám bude zobrazovat pouze oblast Vaší působnosti 
a události, které zde vznikly. 

Jako pověřený pracovník SÚ můžete při práci v aplikaci iSSTP: 

 založit nový Pasport události přímo – bez předchozího Oznámení události, 
 opravit a doplnit již založený Pasport události, 
 zobrazit přiřazená Oznámení události (použitá i nová), 
 založit Pasport události z nového Oznámení události, 
 přiřadit nové Oznámení události k již založenému Pasportu události,   
 přesunout nové Oznámení události k jiné obci, 
 přesunout nové Oznámení události k jinému typu stavebnímu úřadu, 
 zobrazit Historii Pasportu události, 
 zobrazit Pasport události - základní údaje, 
 zobrazit FAQ – Uživatelskou příručku, 
 zobrazit Seznam stavebních úřadů -  všech místně příslušných SÚ, 
 zobrazit Přehledy za kraj.  
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Hlavní stránka webové aplikace iSSTP je rozdělena do několika částí: Seznam krajů, Pasport 
kraje,  Seznam úloh, Seznam Pasportů událostí – základní údaje, Seznam Oznámení událostí.  

 

 
 
 

 V části Seznam krajů se zobrazí kraj/kraje dle přihlášeného SÚ a oblasti jeho působnosti.  

 Ve spodní levé části v oddílu Seznam Pasportů událostí – základní údaje jsou zobrazeny 
názvy již založených Pasportů událostí pro přihlášený SÚ. 

 Ve spodní pravé části v oddílu Seznam Oznámení událostí jsou zobrazována systémem 
přijatá Oznámení událostí. Před každým názvem je uvedeno označení, které informuje 
o stavu podaných Oznámení:  

 (n) … nové Oznámení události, které ještě nebylo použito pro založení Pasportu události, 

 (p) … použité Oznámení události, které již bylo použito k založení Pasportu události, 

 (v) … vyřazené Oznámení události, které bylo vyřazeno pro jeho další nepoužitelnost. 

3.2 Identifikace obce 

Identifikaci obce, ve které se událost stala, je možné provést dvěma způsoby: 

 Z úrovně kraje postupně přes úroveň obecných stavebních úřadů až na úroveň 
obcí/MČ/MO a nakonec výběrem a kliknutím na hledanou obec/MČ/MO. 

 

 Kliknutím na tlačítko Vyhledat obec, kde po zapsání názvu obce/MČ/MO bude 
požadovaná obec vyhledána (kraj, ve kterém leží, a obecný stavební úřad, pod který 
spadá).  

3.2.1 Postup pro 1. způsob identifikace obce 

Z úrovně vybraného kraje vstupte na následující stránku aplikace – na úroveň obecných SÚ, 
kde se dle působnosti přihlášeného SÚ zobrazí jeden (případně více) obecných stavebních 
úřadů. V Seznamu dle přihlášeného SÚ lze najít obecné SÚ magistrátů, městských částí 
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a obvodů územně členěných statutárních měst, obcí, městysů a újezdních úřadů vojenských 
újezdů, které jsou prvoinstančními orgány [SZ § 13 odst. 1 písm. a) až e)]. 

Identifikujte oblast – tzn., vyberte nejdříve kraj, v jehož správním území k události došlo. Řádek 
vybraného kraje bude vyznačen modrou barvou.  

 Ve spodní části stránky aplikace v Seznamu Pasportů událostí – základní údaje 
a v Seznamu Oznámení událostí jsou zobrazeny názvy již založených Pasportů událostí 
a podaných Oznámení událostí pro vybraný kraj. Z úrovně krajů je možný rychlý vstup 
přímo do vybraného Pasportu události pomocí tlačítka Oprava nebo náhled vybraného 
Oznámení události pomocí tlačítka Zobrazit. Řádek vybraného Pasportu události nebo 
Oznámení události ve vybraném kraji bude vyznačen modrou barvou. 

  

 Kliknutím na tlačítko Zobrazit obecné SÚ, se v oddílu Seznam obecných stavebních 
úřadů dle působnosti přihlášeného SÚ zobrazí jeden (případně více) obecných stavebních 
úřadů ve vybraném kraji. Ve spodní části stránky aplikace se v Seznamu Pasportů událostí 
– základní údaje a v Seznamu Oznámení událostí zobrazí již jen ty události, které se staly 
v působnosti příslušného obecného SÚ. Řádek s vybraným obecným SÚ je vyznačen 
modrou barvou.          

 

 Zde je také možný vstup do vybraného Pasportu události nebo Oznámení události. Řádek 
vybraného Pasportu události nebo Oznámení události ve správním obvodu zvoleného 
obecného SÚ bude vyznačen modrou barvou.  

 Po výběru obecného SÚ vstupte pomocí tlačítka Zobrazit obce na další stránku aplikace – 
na úroveň obcí/MČ/MO, kde se zobrazí Seznam obcí/MČ/MO. Seznam obsahuje obce  
a městské části/městské obvody územně členěných statutárních měst v aktuálně vybraném 
správním obvodu obecného stavebního úřadu, který je prvoinstančním orgánem.    

 Ze zobrazeného seznamu obcí/MČ/MO vyberte příslušnou obec/MČ/MO, řádek vybrané 
obce/MČ/MO bude vyznačen modrou barvou.  Ve spodní části stránky aplikace se 
v Seznamu Pasportů událostí – základní údaje a v Seznamu Oznámení událostí zobrazí 
již jen ty události, které se staly v příslušné obci, městské části nebo městském obvodu.  
Z této úrovně obcí/MČ/MO je možný vstup do vybraného Pasportu události pomocí tlačítka 
Oprava nebo náhled vybraného Oznámení události pomocí tlačítka Zobrazit. Řádek 
vybraného Pasportu události nebo Oznámení události ve vybrané obci/MČ/MO bude 
vyznačen modrou barvou. 
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3.2.2 Postup pro 2. způsob identifikace obce 

Požadovanou obec, městskou část nebo městský obvod je možné vyhledat přímo v pravé 
části stránky aplikace s označením Seznam úloh.   

 Ve sloupci Seznam úloh klikněte na tlačítko Vyhledat obec. 
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 Napište název obce/MČ/MO, kde se událost stala, klikněte na tlačítko Hledat a následně 

budou vyhledány všechny obce s požadovaným názvem. Pro usnadnění hledání je u každé 
obce uveden i příslušný obecný stavební úřad a příslušný kraj. Pro zadání jiného názvu obce 
klikněte na tlačítko Zpět a můžete hledání opakovat. Dle kraje, případně příslušného 
obecného stavebního úřadu vyberte obec, kterou hledáte, výběrem název obce změní barvu, 
pak klikněte na její název a dostanete se přímo na hledanou obec v Seznamu obcí/MČ/MO 
(pod příslušným obecným stavebním úřadem a pod příslušným krajem).  

 

 Tlačítko Vyhledat obec je přístupné ze všech úrovní (Seznam krajů, Seznam obecných 
stavebních úřadů, Seznam obcí/MČ/MO). Použitím tohoto tlačítka je tedy možné z kterékoli 
úrovně vyhledat jiný název obce, vybráním a kliknutím se dostat přímo na tuto nově 
vybranou obec. Pokud nově hledanou obec nevyberete a kliknete dvakrát po sobě na tlačítko 
Zpět, vrátíte se na původně vyhledanou obec, případně na úroveň, ze které jste hledání 
obce započali (na úroveň stavebních úřadů nebo na úroveň krajů). 

 

4 PRÁCE S PASPORTEM UDÁLOSTI 

4.1 Založení nového Pasportu události PŘÍMO – bez předchozího 
Oznámení události 

 Nový Pasport události je možné zakládat pouze v úrovni obcí/MČ/MO, kam se dostanete 
některým z výše uvedených způsobů. Pro založení nového Pasportu události klikněte na 
tlačítko Nový.  Z úrovní krajů a obecných stavebních úřadů není toto tlačítko přístupné.  
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 Vyplňte Název události – uveďte rok vzniku události, stručný a výstižný název pro událost 
(tj. krátkou charakteristiku závady, poruchy, havárie) a dále místo, kde k ní došlo (tj. obec, 
případně ulici nebo obec, ve které sídlí příslušný SÚ (např. 2011 - Zřícení stropu BD – 
Praha, Soukenická ulice nebo např. 2011 - Zřícení štítové zdi RD – Rybníky, SÚ Dobříš). 

 

 Klikněte na tlačítko Uložit – po zadání názvu bude vygenerováno číslo Pasportu události 
složené z data (rok, měsíc, den) a času (hodina, minuta, sekunda), tzn., že číslo bude mít 
formát RRRRMMDDHHMMSS. 

 

 V horní části následně zobrazovaných stránek formuláře Pasportu události jsou uvedeny 
jednotlivé části -  tzv. Listy Pasportu události (Údaje o Pasportu události; Událost; 
Vlastnictví, užívání; PD; Povolení stavby; Stavba/zařízení). SÚ vyplňuje nejdříve listy  
č. (1) a (2) - do zjištění příčiny události, případně do ukončení vyšetřování (Hasičským 
záchranným sborem ČR, Policií ČR,…). Listy č. (3) až (6) mohou SÚ dále doplňovat později, 
tzn. po zjištění, že událost byla způsobena závadou, poruchou, havárií stavby nebo zařízení 
a nikoliv např. lidským zapříčiněním nebo vadným vnitřním movitým vybavením.  

Listy č. (7) Zúčastnění experti a (8) Vyhodnocení jsou určeny pro záznamy ÚÚR a MMR, 
vyplňuje především správce iSSTP, případně další zúčastněné osoby.  

List č. (0) Přesun na jiný úřad – bližší vysvětlení v bodě 4.4 Přesun Pasportu události. 
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 Pro snadnější vyplňování je u editovatelných položek formuláře zobrazena nápověda 

formou znaku (editovatelná pole jsou v bílé barvě). 

 Vstup do vnořených stránek a pak do polí určených k editaci je možný po kliknutí na tlačítko 
Detail. 

 V levé části každého listu se zobrazují názvy jednotlivých oddílů, které list obsahuje, 
odlišnou barvou jsou označeny názvy dalších vnořených stránek – tyto názvy oddílů 
(odkazy) mají stejnou funkci jako Detaily (jsou určeny pro rychlý vstup do částí určených 
k další editaci, opravě nebo smazání). 

 
 

 Pro návrat z vnořené stránky Detailu na hlavní stránku příslušného listu použijte tlačítko 
Zpět. 

 

 Při vyplňování Pasportu události Vám budou postupně nabízeny veškeré potřebné seznamy 
(Druh stavby, Funkční díly stavby/zařízení, Kdo událost šetřil, V Pasportu bylo nyní 
provedeno,…), ve kterých vyberte a zvolte nejlépe vyhovující údaj. 
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4.1.1 Seznam Druh stavby 

Pokud si v seznamu Druh stavby nejste jisti výběrem Druhu stavby, klikněte na nápovědu 

, kde se v otevřeném okně nápovědy zobrazí následující informace a odkaz.  

 

Po rozkliknutí uvedeného odkazu se zobrazí podrobnější informace o druzích staveb (jak 
budov, tak inženýrských děl).  
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4.1.2 Seznam Funkční díly stavby/zařízení 

V tomto seznamu můžete vybrat jeden nebo více funkčních dílů - položek, na kterých k události 
došlo, nebo byly událostí zasaženy. Kliknutím na tlačítko Detail a poté na ikonu pro výběr 
a přidání nového funkčního dílu se následně zobrazí tabulka různých funkčních dílů 
stavby/zařízení s vysvětlivkami. 

 

 

 UPOZORNĚNÍ !!! Před každým vstupem do vnořené části Pasportu události (tzn. vstup na 
jakoukoliv další vnořenou stránku – vstup do Detailu, vstup na každý další List) je nutné 
vyplněné údaje uložit kliknutím na tlačítko Uložit list ve spodní části každého listu.  

Vyplněné údaje je nutné průběžně UKLÁDAT, protože cca po 20 minutách nečinnosti 
v systému je uživatel z aplikace iSSTP automaticky odhlášen a všechna neuložená data 
budou nenávratně ztracena. Upozornění na uložení je zobrazováno na každém listu v levém 
sloupci formuláře Pasportu události. 

 Po kliknutí na tlačítko Změnu neukládat budou změny provedené v Pasportu události 
zrušeny a do iSSTP nebudou nové údaje uloženy. 

 Po vyplnění údajů: V Pasportu bylo nyní provedeno (výběr z nabízeného seznamu) 
a Poznámka k provedené změně, a po následném uložení, budou zapsané údaje uloženy 
do databáze Historie Pasportu události. Dále však tyto údaje nebudou v polích zobrazovány 
a obě pole zůstanou prázdná k další editaci.  
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 Tlačítkem ZPĚT se lze vrátit zpět na stránku na Seznam krajů, Seznam OBECNÝCH 
stavebních úřadů nebo Seznam obcí / MČ / MO. Kliknutím se vrátíte na Seznam, ze 
kterého jste vyšli (tzn., že se vrátíte zpět na výchozí úroveň). 

 

 
 

4.2 Oprava a doplnění Pasportu události 

 Pro opravu a doplnění již založeného Pasportu události zvolte tlačítko Oprava (tlačítko je 
přístupné z jakékoliv úrovně). Zobrazí se formulář vybraného Pasportu události, kde mohou 
být prováděny opravy, doplňovány další známé údaje a připojovány přílohy. 
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4.3 Vyřazení Pasportu události  

Vyřazování Pasportů událostí provádí pouze ÚÚR, a to na základě písemného (e-mailového) 
vyžádání SÚ s uvedením důvodu k vyřazení. 

 Vyřazovány budou založené Pasporty událostí, kdy již bylo ukončeno vyšetřování 
(Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR,…) a bylo zjištěno, že událost nespadá do 
rozsahu SSTP (např. přímo nesouvisí se stavbou nebo zařízením, byla způsobena lidským 
zapříčiněním, vadným vnitřním movitým vybavením,...). 

 V případě, že se rozhodnete již založený Pasport události vyřadit, bude na základě Vašeho 
požádání aktuální Pasport události přesunut do databáze vyřazených Pasportů událostí, 
které již nebudou dále doplňovány žádnými informacemi.  
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4.4 Přesun Pasportu události  

 V případě, že založený Pasport události nepřísluší Vašemu stavebního úřadu, klikněte na 
List (0) Přesun na jiný úřad, vyberte jiný typ stavebního úřadu a potvrďte kliknutím na 
tlačítko Přesunout.   

 

 

 
 

5 PRÁCE S OZNÁMENÍM UDÁLOSTI 

Nepoužité Oznámení události je v Seznamu Oznámení událostí označeno příznakem (n). 
Vybrané nepoužité Oznámení události lze otevřít kliknutím na tlačítko Zobrazit. 
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Ve spodní části zobrazeného Oznámení události naleznete tlačítka pro možnou práci s tímto 
Oznámením události.  
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5.1 Přesun Oznámení událostí 

 Posuďte, zda nové přiřazené Oznámení události přísluší do působnosti Vašeho stavebního 
úřadu, pokud ne, klikněte na tlačítko Přesunout k jiné obci, vyberte novou lokalizaci 
a potvrďte kliknutím na tlačítko Opravit lokalizaci u Oznámení události.   

 

 
                                

 Posuďte, zda nové přiřazené Oznámení události přísluší Vašemu stavebnímu úřadu, pokud 
ne, klikněte na tlačítko Přesunout k jinému typu SÚ, vyberte jiný typ SÚ a potvrďte 
kliknutím na tlačítko.   

 

 

5.2 Přiřazení Oznámení událostí k již založenému Pasportu 

 Posuďte a rozhodněte, zda se nejedná o další Oznámení události k události, která již má 
založený Pasport události. 

 Pokud se jedná o událost, která je již evidována, klikněte na tlačítko Přiřadit k Pasportu 
a zvolte konkrétní Pasport události. 

 

 Nebo můžete zvolit jiný způsob a v tomto případě si vyberte konkrétní Pasport události 
a přes tlačítko Oprava na Listu (1) v oddílu Pasport je zpracován na základě klikněte na 
Detail u Oznámení události a dále klikněte na ikonu pro výběr a přidání dalšího Oznámení 
události, které vyberete z nabízeného seznamu nových (nepoužitých) Oznámení události. 
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 Nové připojené Oznámení události si můžete zobrazit ze Seznamu Oznámení události 
v kterékoliv úrovni po kliknutí na tlačítko Zobrazit. Údaje z nového Oznámení události 
zkontrolujte, a ty, které budou nové (případně jiné) je zapotřebí do již založeného Pasportu 
události překopírovat. 

 

5.3 Založení Pasportu události z nového (nepoužitého) Oznámení 
události 

 Pro založení nového Pasportu události z nového přiřazeného Oznámení události klikněte 
v Seznamu Oznámení události na tlačítko Zobrazit a dále na tlačítko Založit Pasport. 
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 Z nového Oznámení události zvolte zaškrtnutím údaje, které chcete do Pasportu události 
převzít, poté se vybrané položky vyznačí jinou barvou. Tyto označené údaje se po kliknutí na 
tlačítko Založit Pasport automaticky převedou do nově založeného Pasportu události. 

 

 

6 PROHLÍŽENÍ DAT APLIKACE SSTP – BEZ MOŽNOSTI EDITACE 

         (pro SÚ s přidělenými přístupovými právy pouze ke čtení údajů) 

6.1 Zobrazení Pasportu události – základní údaje  

 V Seznamu Pasportů událostí – základní údaje je možné přímo pod zvoleným krajem 
získat informace o vybraném Pasportu události. Řádek vybraného Pasportu události bude 
vyznačen modrou barvou.  

 

 Kliknutím na tlačítko Zobrazit budou zobrazeny základní údaje ze založeného Pasportu 
události (kdy, kde a co se stalo). Zde jsou ve zkrácené verzi, pouze pro základní informaci  
o události, uvedeny názvy některých částí Pasportu události, krížkem ("X") jsou vyznačeny 
údaje, které jsou v Pasportu události vyplněny a obsahují další podrobnější informace.  
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6.2 Zobrazení Oznámení události 

 V Seznamu Oznámení událostí je možné přímo pod zvoleným krajem získat informace 
o vybraném, již použitém Oznámení události, které je zde označeno příznakem (p). Řádek 
vybraného Oznámení události bude vyznačen modrou barvou. Nové Oznámení události 
určené k editaci je označeno příznakem (n). 

 

 Kliknutím na tlačítko Zobrazit budou zobrazeny všechny údaje ze zvoleného Oznámení 
události. 
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6.3 Zobrazení FAQ - Uživatelské příručky 

 Kliknutím na FAQ (často kladené otázky) - Uživatelská příručka naleznete další informace 
a odpovědi včetně odkazu na Uživatelskou příručku.  

 

  

6.4 Zobrazení Historie Pasportu události 

 Pokud Vás bude zajímat, kdy, kým a jaké změny byly v Pasportu události provedeny, 
klikněte na tlačítko Historie. 
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 Po rozkliknutí tlačítka Historie Pasportu události se informace o historii zobrazují do nového 
okna (je na nové záložce internetového prohlížeče), a proto se musí zavírat tlačítkem Zavřít.  
Historii Pasportu události je takto možné prohlížet v  samostatném okně současně 
s otevřeným Pasportem události. 

 

 
 

6.5 Zobrazení Seznamu stavebních úřadů 

Pokud v systému vstoupíte až na úroveň Seznam obcí/MČ/MO, ve střední části aplikace 
Pasport obce/MČ/MO se objeví odkaz Seznam stavebních úřadů. Po jeho rozkliknutí se objeví 
výčet všech prvoinstančních i odvolacích stavebních úřadů (obecných, speciálních, vojenských 
a jiných), které jsou příslušné pro danou obec.   

 

 Po zvolení konkrétní obce v úrovni obcí/MČ/MO klikněte na odkaz Seznam stavebních 
úřadů.  
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 Následně se zobrazí všechny místně příslušné obecné, speciální, vojenské a jiné stavební úřady 
prvoinstanční i odvolací pro vybranou obec. 

 

 

6.6 Zobrazení Přehledů za kraj  

 V úrovni krajů lze kliknutím na Přehledy za kraj zobrazit evidované údaje o událostech 
v jednotlivých krajích nebo celé ČR.  
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 V Seznamu přehledů je možné zvolit přehled údajů o událostech: 
 

o Dle druhu stavby 
o Dle funkčních dílů 
o Vyplněnost Pasportů událostí 
 

 

 

 

 Po kliknutí na tlačítko Zobrazit se zobrazí výčet událostí dle zvoleného období vzniku 
události, kraje, druhu stavby a případně také dle klíčových slov. 

 


