
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

 

 

 

 

SYSTÉM STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ PREVENCE 
 

Ing. Žanet Hadžić, Odbor stavebního řádu 



 Úvod 

 SSTP v legislativě 

 Rozsah a cíl SSTP  

 Událost SSTP  

 Příklady událostí SSTP - fotodokumentace 

 Závěr 

Obsah prezentace 



Systém stavebně technické prevence (SSTP) sleduje a analyzuje 

závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve 

veřejném zájmu předcházet a navrhuje opatření k zabránění jejich 

opakování.  

 

SSTP vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) 

a pověřilo Ústav územního rozvoje (ÚÚR) provozováním tohoto 

systému, tj. zjišťováním a evidencí vad, poruch a havárií staveb. 

 

Úvod 



 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 § 12, § 14 a § 155 stavebního zákona 
 

 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  

 § 18s 
 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
 § 8 
 

 Nařízení č. 11/2014 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky 
na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze (pražské stavební předpisy) 

 § 39 
  

Legislativa 



ROZSAH  A CÍL SSTP 

Rozsah působnosti SSTP – v souladu s vyhláškou  

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
 

V SSTP jsou sledovány havárie staveb/zařízení, poruchy 

a závažné vady ve výstavbě, došlo-li při nich: 

 ke ztrátám na životech osob nebo zvířat, 

 k ohrožení života či zdraví osob nebo zvířat,  

 k ohrožení bezpečnosti stavby/zařízení, 

 ke značným majetkovým škodám  

(500 000 Kč a vyšším).  
 

Jedná se o události, ke kterým došlo při přípravě, provádění  

i užívání staveb.  



SSTP  sleduje: 
 

 závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve 

veřejném zájmu předcházet,   

 

 stavebně technické příčiny havárií staveb, pokud se svým 

rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají 

veřejných zájmů,   

 

 závady, poruchy nebo havárie staveb a výsledky šetření jejich 

příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů a 

zdraví osob a zvířat, k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke 

značným škodám. 



SSTP se nezabývá: 
 

 dopravními nehodami, 
 

 událostmi, při nichž nedošlo ke ztrátám na životech, k ohrožení 

životů či zdraví osob, zvířat nebo bezpečnosti stavby/zařízení, 
 

 závadami, poruchami a haváriemi se škodami nižšími než 

500 000 Kč, 
 

 událostmi způsobenými mimořádnými nepředvídatelnými vlivy 

prostředí (živelními pohromami), vadným vnitřním movitým 

vybavením, selháním lidského činitele,  porušením bezpečnostních 

předpisů, vlivem samovznícení  uskladněného materiálu. 



Cíl SSTP  
 

Zisk podkladů pro: 
 

 navrhování změn v legislativě, 

 podněty k úpravě českých technických norem, 

 návrh opatření k zabránění opakování vad ve výstavbě, 

 návrh na úpravy staveb, funkčních dílů staveb, prvků  

a stavebních výrobků, 

 návrh k úpravě certifikace stavebních výrobků, 

 návrh jiných stavebně technických opatření. 



UDÁLOST SSTP 

Povinnost oznámení události stavebnímu úřadu a MMR: 
 

 stavební podnikatelé,  

 stavbyvedoucí,  

 osoby vykonávající stavební dozor,  

 autorizovaní inspektoři,  

 stavebníci, 

 vlastníci staveb/zařízení. 
 

Splnění povinnosti příslušnému stavebnímu úřadu a MMR = vyplnění 

formuláře o oznámení události.  
 

Sankce za porušení povinnosti oznámení události SSTP  

 pokuta do výše 200.000,- Kč. 
 



Elektronický formulář Oznámení události: 
 

 na internetových stránkách UUR:  

 ww.uur.cz – Nepřehlédněte – Formulář Oznámení 

události,  nebo přímo na              

www.uur.cz/isstp/oznameni.aspx, 

 

 na internetových stránkách MMR 

 www.mmr.cz  – Územní a bytová politika – Územní 

plánování a stavební řád – Systém stavebně technické 

prevence – Formulář Oznámení události. 

 



Formulář  

Oznámení události 

SSTP  
 

Povinné údaje 



Formulář  

Oznámení události 

SSTP  
 

Doplňující údaje 



Formulář  

Oznámení 

události SSTP  
 

Doplňující údaje 



SSTP a stavební úřad 

Stavební úřady dle stavebního zákona v rámci SSTP:  
 

 předávají ke zpracování provozovateli systému informace o výskytu  

   závady, poruchy nebo havárie stavby, a to :  
 

 pokud jsou jim takové informace předávány,  

 pokud je zjistí v rámci výkonu své činnosti.  

 

Rozsah a způsob předávání informací provozovateli systému stanoví 

prováděcí právní předpis – vyhláška č. 503/2006 Sb. 

 



Aplikace iSSTP  
 

Stavební úřad - 

vstup do systému dle 

přístupových práv: 
 

  uživatelské jméno 

  heslo 



Náhled 

vstupní 

obrazovky 

aplikace 

iSSTP 



Náhled na 

přiřazené 

nové 

Oznámení 

události 



Náhled  

na Pasport 

události 



Výstupní sestavy – Přehledy za kraj 



Prohlížení dat  

– veřejnost 

  

www.UUR.cz 



Prohlížení dat – veřejnost – Aplikace iSSTP – úroveň krajského SÚ 



Prohlížení dat – veřejnost – Aplikace iSSTP – úroveň SÚ 



Prohlížení dat – veřejnost – Aplikace iSSTP – úroveň obcí 



Informační leták  

 

pro umístění na 

webových stránkách 

a vývěskách SÚ 



Informace o SSTP jsou dostupné na 

webových stránkách  
 

 Ústavu územního rozvoje 

www.uur.cz 

www.uur.cz – Územní plánování a 

stavební řád – Stavební řád – 

Stavebně technická prevence 

 

 Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR  www.mmr.cz   

www.mmr.cz – ÚZEMNÍ A BYTOVÁ 

POLITIKA – Územní  plánování a 

stavební řád – Stavebně technická 

prevence 



PŘÍKLADY  UDÁLOSTÍ  SSTP 

2010 – Nové Sedlo, zřícení části domu při rekonstrukci 



PŘÍKLADY  UDÁLOSTÍ  SSTP 

2011 - Horní Bludovice, zřícení střechy při rekonstrukci RD 



PŘÍKLADY  UDÁLOSTÍ  SSTP 

2011 - Chomutov, zřícení střechy akvaparku 



PŘÍKLADY  UDÁLOSTÍ  SSTP 

2011 – Olomouc, zřícení římsy 



PŘÍKLADY  UDÁLOSTÍ  SSTP 

2010 – Petrovice u Karviné, zřícení RD 



PŘÍKLADY  UDÁLOSTÍ  SSTP 

2010 – Praha – Kolovraty, zřícené balkony 



PŘÍKLADY  UDÁLOSTÍ  SSTP 

2011 – Skorkov, exploze expanzní nádoby (akumulačních kamen) 



PŘÍKLADY  UDÁLOSTÍ  SSTP 

2010 – Uherské Hradiště, požár tepelné izolace fasády 



Kontakt 

 

 

 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje 

Staroměstské náměstí 6   Jakubské nám. 3 

110 15 Praha 1    658 34 Brno 

Tel.: +420 224 861 111   Tel.: +420 542 423 111 

fax: +420 224 861 333    fax: +420 542 423 190   

www.uur.cz    www.mmr.cz  
 

 

Ing. Žanet Hadžič   Ing. Dana Pleskačová  

Tel: +420 224 862 381   Tel.:  + 420 542 423 135 

zanethadzic@mmr.cz   sstp@uur.cz  
 

http://www.uur.cz/
http://www.mmr.cz/
mailto:zanethadzic@mmr.cz
mailto:sstp@uur.cz


 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


