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1. Úvod 
 

Tento systém elektronického hlášení závad na bytovém fondu SBD – Vítkovice byl 

vytvořen pro usnadnění práce předsedům jednotlivých samospráv. Elektronickým podáním 

požadavků na opravy se sníží nutnost osobního kontaktu s pracovníky SBD – Vítkovice na 

minimum. Předsedové samospráv budou mít v této webové aplikaci přehled o svých hlášeních 

závad, konkrétně v jakém stavu vyřízení se tyto „hlášenky“ nacházejí (nové, zpracovávané, 

ukončené stavebně, ukončené účetně, stornované předsedou a stornované technikem). 

Předsedové, kteří nemají přístup k internetu, budou muset tyto hlášenky vyplnit v původní 

papírové podobě a pak tuto „hlášenku“ podat obvyklým způsobem na definovaném 

kontaktním místě SBD – Vítkovice. Pověřený pracovník SBD – Vítkovice, pak tuto hlášenku 

navede do této webové aplikace. Tímto se zamezí dvojímu způsobu zpracování „hlášenek na 

opravy“. Aplikace je dostupná kdykoli a tudíž se mohou tyto hlášenky navádět i mimo úřední 

hodiny SBD – Vítkovice (pondělí – neděle).  

 

Pro provoz této webové aplikace není třeba na straně předsedů samospráv instalovat 

žádný doplňkový software. Systém vyžaduje pouze připojení k internetu a webový prohlížeč. 

Jelikož je mnoho výrobců těchto prohlížečů, byla tato webová aplikace přizpůsobena těmto 

nejvíce používaným prohlížečům:  

• Internet explorer (verze: 6, 7, 8, 9), výrobce: Microsoft 

• Firefox (verze: 3.6, 19 apod.), výrobce: Mozilla 

• Opera (verze: 12 a vyšší), výrobce: Opera Software. 

 

Tyto prohlížeče jsou buď součástí operačního systému PC, nebo je lze bezplatně 

stáhnout a instalovat např. z této adresy: www.slunečnice.cz, www.stahuj.cz apod. 

Doporučené rozlišení monitoru je 1024 x 768 px (bodů). Při nižším rozlišení monitoru se 

snižuje přehlednost této webové aplikace. 

  

 

Tato webová aplikace je dostupná na internetu na adrese: www.sbdvitkovice.cz 
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2. Postup práce s touto webovou aplikací 
 

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, aplikace pro zadání „elektronických 

hlášenek“ se spustí v internetovém prohlížeči na adrese: www.sbdvitkovice.cz 

 

2.1. Spušt ění a přihlášení do aplikace 
 

 Po spuštění internetového prohlížeče a zadání adresy: www.sbdvitkovice.cz se spustí 

tato úvodní obrazovka, kde bude nutno zadat uživatelské jméno a heslo pro přístup do této 

aplikace. Po ověření přístupových práv je uživateli umožněn vstup do aplikace.  

 

 

 

Přístupové údaje (Uživatel, Heslo), dostanou předsedové samospráv na kontaktním místě 

SBD – Vítkovice. Tyto přístupové údaje je nutno přesně zadat tak jak budou definované 

(systém rozlišuje malá a velká písmena).  
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V případě nesprávného zadání se Vám zobrazí toto upozornění: 

 

 

 

Po kliknutí myši na tlačítko: „Beru na vědomí“, se vrátíte zpět na úvodní obrazovku pro 

zadání přístupových údajů, kde můžete opět zadat přístupové údaje. Po úspěšném přihlášení 

k této aplikaci se zobrazí následující obrazovka: 

 

 

  

V horní šedé liště máte přístupnou volbu „Předsedové“. Ve spodní liště jsou pak stavové 

informace, kdo je přihlášen, verze aplikace, tlačítko pro odhlášení z aplikace apod.  
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2.2. Zadání požadavk ů na opravu (hlášení závad) 
 
Kliknutím myši na volbu „Předsedové“ se zobrazí další menu: 

 

 

 

Vyberte možnost „Nová hlášenka“ a klikněte myši na tuto volbu. Po tomto úkonu se zobrazí 

následující obrazovka: 

 

 

 

Pro založení nové „hlášenky závad“ je nutno uvést tyto údaje: 

• Dne – tímto datem se rozumí, vznik závady. Datum se vybírá z kalendáře, který se 

zobrazí po kliknutí myši na tuto ikonu .  
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            Datum je nastaven na aktuální den, pokud chcete změnit datum, klikněte myší na 

požadovaný den. 

 

• Obor opravy – pro automatizované přidělování hlášenek ke zpracování jednotlivým 

pracovníkům (technikům) SBD – Vítkovice, byly hlášenky rozděleny do těchto oborů 

oprav: 

o Topení, voda, plyn – závady na topení, vodoinstalaci, plynovém rozvodu a 

plynových spotřebičích 

o Elektro – vše co se týká elektřiny a jejich rozvodů (společné prostory, zvonky, 

opravy v bytech apod.) 

o Výtahy – vše co se týká oprav výtahů 

o Vodoměry – opravy, výměny vodoměrů, plomby apod. 

o Ostatní – v tomto oboru oprav se zadávají opravy, které není možno dát do 

předchozích oborů oprav (opravy dveří, zámků, malování, střechy, okapy, 

balkony apod.) 
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Výběr oboru opravy provedete kliknutím myši na požadované volbě. 

 

• Adresa – zadání adresy se provádí opět výběrem z nabídky adres, které příslušný 

předseda samosprávy má přidělené. Po výběru adresy, který se provede kliknutím 

myši na požadované adrese, se automaticky doplní další údaje (číslo bloku, vchodu, 

účetní středisko apod.). 
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Na tomto obrázku je vidět doplnění údajů z nabídky adres (číslo bloku, vchodu a účetní 

středisko). 
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• Popis závady – v této části popíšete problém, který chcete řešit. Pro popis máte 

k dispozici velký prostor. Pro opravy v bytech pak tuto skutečnost uvedete v textu 

včetně kontaktu na uživatele bytu. Popis závady se musí týkat pouze jednoho typu 

oprav, není možno různé druhy oprav kombinovat (např. opravy výtahu s opravami 

domovních dveří). Je to proto, že příslušné druhy oprav má na starost jiný pracovník 

(technik) SBD – Vítkovice. Pro tyto případy je nutno založit dvě hlášenky oprav. 

Upozornění – při popisu závady nepoužívejte v textu dvojité apostrofy („ ..“), tyto 

znaky jsou využívány systémem. Při jejich použití v textu dojde k chybě při 

ukládání dat a hlášenka nebude uložena.  

 

Na tomto formuláři máte ještě možnost zaškrtnout volbu “Reklamační hlášenka“, tato volba 

se užívá pro případ podání reklamace na provedené opravy. 

 

Shrnutí: 

Pro založení požadavku na opravy „Hlášení závad“ je nutno vědět: kdy se stala závada, 

jakého oboru se tato oprava týká, na které adrese se požaduje oprava a text požadované 

opravy. 

 

Pro uložení požadavku na opravu je nutno kliknout myší na tuto ikonu . Po tomto úkonu 

se požadavek na opravu uloží a systém vygeneruje číslo hlášenky: 

 

 

 

Kdy prefix „EH“ informuje, že se jedná o elektronickou hlášenku a číslo pak pořadové číslo 

hlášenky, které bude jedinečné (pod stejným číslem nemůže být evidováno více hlášenek) a 

bude vzestupné bez ohledu na kalendářní rok. Toto číslo je třeba si poznamenat pro případnou 

další komunikaci s pracovníky SBD – Vítkovice. Po kliknutí myši na tlačítko „Beru na 

vědomí“ se dostanete zpět do základního formuláře a můžete zadat další „hlášenku oprav“. 
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2.3. Seznam hlášenek 
 

Tato volba umožňuje prohlížet a také opravovat (editovat) některé údaje „hlášenky 

závad“. Po spuštění této volby, která se provede kliknutím myši na menu „Předsedové“ a pak 

na volbu „Seznam hlášenek“ se spustí tento formulář: 

 

 

 

Tento formulář má několik záložek, kde jsou přehledně seřazeny hlášenky dle stavu 

vyřízení. Růžovou barvou jsou označeny „hlášenky oprav“, které jsou navedené jako 

reklamační. V záložce „Nové hlášenky“ jsou hlášenky, které založil konkrétní předseda 

samosprávy, a nejsou převzaty technikem ke zpracování. V tomto stavu lze ještě změnit text 

požadované opravy. V seznamu hlášek nejprve klikněte myši na požadovaném řádku 

s hlášenkou a pak klikněte myši na tuto ikonu: .  
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Po kliknutí myši na této ikoně se zobrazí tento editační formulář: 

 

Změny lze provádět v textu popisu závady a indikace, že hlášenka je reklamační. Změny 

uložíte kliknutím myši na ikonu: .  

 

V tomto seznamu lze také „hlášenku oprav“ stornovat v případě, že je špatně 

navedena (obor opravy, adresa, datum apod.) nebo, že již tato oprava není aktuální 

(požadovaná). Stornování se provádí kliknutím myši na tuto ikonu : . Po tomto kroku se 

ještě zobrazí toto upozornění: 

 

 

 

Při potvrzení, kliknutí, myši na volbu „Ano“ je tato „hlášenka“ stornována. Žádná 

hlášenka, která je do této webové aplikace vložena se fyzický neodstraňuje, pouze se mění 

stav vyřízení. Na jednotlivých záložkách se také nachází ikona pro tisk: . Kliknutím na 

tuto ikonu se zobrazí tento formulář:  
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V záložce „Nové hlášenky“ se provede tisk hlášenky v této podobě: 

 

 

 

V ostatních záložkách se provede tisk seznamu hlášenek: 

 

 

 

Tisky se provádí do výstupního souboru typu „PDF“, který je možno si uložit na svém 

PC pod svým definovaným názvem (např. EH10599), nebo jej vytisknout na tiskárně. Pro 

prohlížení dokumentů typu „PDF“ je nutno mít nainstalovaný prohlížeč (Adobe Reader). 

Většina novějších OS (operačních systémů (windows)), má již tento prohlížeč nainstalovaný, 

jestli-že ho nemáte nainstalovaný, lze tento prohlížeč (Adobe Reader), bezplatně stáhnout a 

nainstalovat z této adresy: www.slunecnice.cz.  
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Záložky: „Zpracované“, „Ukončené – stavebně“, „Ukončené – účetně“, „Stornované – 

technik“ jsou pouze informační, kde je zobrazen stav hlášenky a další údaje (odpověď 

technika, data stavebního ukončení opravy, data účetního ukončení, cena opravy, číslo faktury 

apod.). Ve všech záložkách v seznamech hlášenek je sloupec „T“, ten má informovat 

zadavatele opravy, že byl změněn obor opravy technikem SBD – Vítkovice a to takto: 

 

1 – obor opravy definoval zadavatel opravy (předseda samosprávy apod.) 

2 -  obor opravy změnil technik (důvod této změny oboru opravy musí napsat do popisu 

opravy) 

 

Další pohledy na informační záložky (formuláře): 

 

 

 

Na této informační záložce jsou údaje od technika (objednání opravy apod.), kdo a kdy tuto 

hlášenku převzal („Založeno :“, „Dne :“), kdo a kdy ji naposled aktualizoval („Upraveno :“, 

„Dne :“), případně telefonické spojení na konkrétního technika („Tel. :“). 
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 Hlášenku může také stornovat technik SBD – Vítkovice. Tato informace zadavateli 

požadavků na opravu (předsedovi samosprávy apod.) je zobrazena v záložce „Stornované – 

technik“, kdy technik zapíše důvod storna do poznámek k opravě. 
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Na záložce „Stornované – předseda“, jsou hlášenky oprav, které stornoval zadavatel 

opravy (předseda samosprávy apod.). Na této záložce lze obnovit stornovanou hlášenku (např. 

při nechtěném provedení storna).  

 

 

 

Tato obnova stornované hlášenky oprav se provede kliknutím myši na požadovaný řádek 

seznamu stornovaných hlášenek a následným kliknutím myši na tuto ikonu: . Po tomto 

úkonu se zobrazí toto upozornění: 

 

 

Po kliknutí myši na volbu „Ano“, se tato hlášenka přesune se do záložky „Nové hlášenky“. 
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Na všech záložkách je možno data také filtrovat (při velkém počtu hlášenek), dle daných 

kritérií. Tuto možnost filtrace dat je možno zadat ve spodní části formuláře: 

 

 

 

Kliknutím myši si můžete zvolit některé možnosti filtru :  

• Číslo hlášenky – zadejte pouze číslo hlášenky bez prefixu „EH“ (např. 10566) do 

vedlejšího pole a stiskněte klávesu „Enter“ na klávesnici Vašeho PC. Pokud se 

požadovaná hlášenka nezobrazí můžete projít další záložky a tím zjistit v jakém stavu 

vyřízení se požadovaná hlášenka nachází (zpracovávaná, ukončena stavebně, účetně 

apod.); 

• Obor opravy – zadejte číslo oboru (např. 1,2,3) do vedlejšího pole; 

• Reklamace – při zvolení této volby se vedle této možnosti zobrazí další rozevírací 

seznam:  

 

 Kde máte možnost definovat tato filtrační kritéria: 

• Všechny hlášenky – reklamační i nereklamační hlášenky oprav 

• Nereklamační hlášenky – jen hlášenky, které nejsou označeny jako reklamační 

• Reklamační hlášenky – jen hlášenky, které jsou označeny jako reklamační. 

 

 Počet takto vyfiltrovaných záznamů se zobrazuje v horní části formuláře v tomto poli: 

. 
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3. Závěr 
 
Cílem tohoto projektu „Elektronických hlášenek“, je snaha o maximální zjednodušení 

zadání a správy požadavků na opravy bytového fondu. Pomocí internetové sítě lze dnes celý 

tento proces zjednodušit a zefektivnit. Úspěch tohoto projektu je také částečně vložen do 

Vašich rukou, kdy každodenním využitím této webové aplikace snížíte počet ručně 

zpracovávaných požadavků na opravy. 

 


