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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 oprav“ 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 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.slunecnice.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 uživatelé (předsedové, technici, vedení) od 

administrátora této aplikace. 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 „Technici“. Ve spodní liště jsou pak stavové 

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

 

 

 

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

následující obrazovka: 

 

 

 

Na tomto formuláři máte několik záložek (Nové hlášenky, Zpracovávané, Ukončené stavebně, 

Ukončené účetně, Stornované technik, Stornované předseda). Vlastnosti jednotlivých záložek 

si nyní detailněji popíšeme. 

 



  CorneliCorneliCorneliCornelius Scipio s.r.o.us Scipio s.r.o.us Scipio s.r.o.us Scipio s.r.o.                                                    Scénáře 

Datum: 18.4.2013 Stránka: 7 / 22 

 

2.2.1. Nové hlášenky 

Do této záložky, Vám budou přicházet nové požadavky na opravy, které jsou 

definované oborem opravy a adresou objektu (domu, bytu apod.). Vaším úkolem je převzít 

tuto novou hlášenku ke zpracování. Tento úkon se provede kliknutím myši na toto tlačítko: 

, po tomto úkonu se zobrazí tento formulář: 

 

Na tomto formuláři máte všechny informace k požadované opravě. Nemáte možnost měnit 

text požadované opravy předsedou, ale můžete dopsat vlastní text do pole „Poznámky 

technika k závadě“ . Tyto poznámky slouží pro zapsání např., že oprava byla zadána firmě XY 

a bude provedena dne …… apod. Dále máte možnost označit tuto hlášenku jako reklamační, 

toto se provede kliknutím myši do pole vedle textu „Reklamační hlášenka“. Tyto reklamační 

hlášenky slouží pro reklamační opravy již dříve provedených oprav a jsou v seznamu 

vyznačeny růžovou barvou. 

 

V tomto formuláři máte také možnost provést změnu oboru oprav a to kliknutím myši 

na ikonu vedle tohoto textu:  tímto se Vám zobrazí 

tento výběrový formulář:  
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zde máte možnost změnit obor opravy tím, že kliknete myši na požadovaný obor oprav. 

Po vložení informací k požadované opravě a kliknutím na tuto ikonu:  se provede uložení 

dat a převzetí požadavku na opravu. 

 

2.2.2. Zpracovávané 
 

Po kliknutí myši na tuto záložku se Vám zobrazí tento formulář : 

 

V této záložce se udržuje seznam hlášenek, které jsou ve fázi kdy probíhá požadovaná oprava. 

Technik může doplňovat informace o probíhající opravě do pole „Poznámky k hlášence“ a 

tyto informace se následně přenášejí k zadavateli opravy (předseda samosprávy). Tato 

možnost opravy nebo doplnění informací o probíhající opravě se provede kliknutím myši na 

tuto ikonu: . Po tomto úkonu se zobrazí tento editační formulář : 
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Po provedení editace uložte data kliknutím myši na tuto ikonu: .  

 

Na této záložce je možno tuto hlášenku oprav také stornovat a to v případě, že 

hlášenka je již neaktuální (oprava se již nepožaduje). Toto stornování hlášenky se provede 

kliknutím myši na ikonu: . Po tomto úkonu se zobrazí ještě toto upozornění: 

 

Po kliknutí myši na volbu „Ano“  se tato hlášenka stornuje a zároveň přemístí do seznamu 

stornovaných hlášenek, který se nachází v záložce „Stornované – technik“. Po kliknutí myši 

na volbu „Ne“  se storno hlášenky odvolá. Žádná hlášenka, která je do systému vložena se 

nedá fyzicky zrušit, lze ji pouze stornovat a to jak ze strany pořizovatele požadavku na 

opravy (předsedy), tak také ze strany technika SBD. 

 

Úkolem technika SBD je udržovat tento seznam rozpracovaných hlášenek v aktuální 

podobě (Ukončit – stavebně, ty hlášenky (opravy), které jsou již dohotovené nebo je Ukončit – 

účetně, pokud již byla tato oprava jak stavebně tak účetně provedena). Tyto úkony se 

provádějí kliknutím myši na tyto tlačítka: , . 

Kliknutím myši na tlačítko:  se otevře tento editační formulář: 
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Na tomto formuláři je nutno zadat datum ukončení stavební části. Toto se provede kliknutím 

myši na ikonu vedle pole pro datum  a tím se spustí tento formulář pro výběr data: 

 

 

Pro změnu měsíce klikněte myši na tlačítka  , pro změnu roku klikněte myši na 

tlačítka  , pro nápovědu k tomuto formuláři klikněte myši na tlačítko . Kliknutím 

myši na tlačítko  se nastaví aktuální datum. Kliknutím myši na požadovaný den 

se tento výběrový formulář uzavře a datum se převede do datového pole.  
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Kliknutím myši na ikonu:  se provede ukončení stavební části a hlášenka oprav se převede 

do záložky „Ukončené – stavebně“ . Obdobně se postupuje při volbě „Ukončit – účetně“ , kdy 

je ještě nutno zadat číslo faktury a fakturovanou částku (pokud jsou tyto informace známy). 

 

2.2.3. Ukončené – stavebně 
 

Na této záložce se udržuje seznam hlášenek, které jsou již stavebně ukončené, ale ještě 

nejsou ukončené účetně. V této fázi stavu hlášenek již nelze aktualizovat poznámky technika 

a je možné tuto hlášenku pouze účetně ukončit. Po kliknutí myši na tuto záložku se zobrazí 

tento formulář: 

 

 

Jak je vidět na tomto obrázku je na formuláři pouze tlačítko pro účetní ukončení, kliknutím 

myši na požadovaném řádku v seznamu hlášenek (řádek se fialově vybarví) a pak kliknutím 

myši na tlačítko  se zobrazí tento editační formulář: 
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Na tomto formuláři pak máte možnost změnit datum účetního ukončení (přednastaven je 

aktuální datum) a to tak, že kliknutím myši na tlačítko  se zobrazí formulář pro výběr data: 

 

 

Pro změnu měsíce klikněte myši na tlačítka  , pro změnu roku klikněte myši na 

tlačítka  , pro nápovědu k tomuto formuláři klikněte myši na tlačítko . Kliknutím 

myši na tlačítko  se nastaví aktuální datum. Kliknutím myši na požadovaný den 

se tento výběrový formulář uzavře a datum se převede do datového pole. 

 

Na tomto formuláři máte také možnost ještě zadat číslo faktury a fakturační částku s DPH. 

Tato datová pole nejsou povinná a tudíž mohou být i nevyplněná (prázdná). Po kliknutí myši 

na tlačítko  se data uloží a hlášenka oprav se převede do záložky „Ukončeno – účetně“ . 
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2.2.4. Ukončené – účetně 
 

Na této záložce se udržuje seznam hlášenek, které jsou již účetně ukončeny a tato 

záložka slouží současně jako archív těchto dohotovených hlášenek oprav. V této záložce bude 

seznam hlášenek, které zpracoval pouze ten příslušný technik SBD. Z tohoto seznamu se již 

tyto hlášenky nebudou nikam přemisťovat. Po kliknutí myši na tuto záložku se zobrazí tento 

formulář: 

 

Jak je vidět na obrázku, jsou na tomto formuláři zobrazeny všechny dostupné informace o 

konkrétní hlášence oprav (datum založení požadavku na opravu, číslo hlášenky, obor opravy, 

číslo bloku, číslo vchodu, číslo účetního střediska, adresa objektu, popis závady o zadavatele 

(předsedy), popis opravy od technika, data ukončení stavební části, data ukončení účetní 

části, číslo faktury, fakturovaná částka apod.). 

 

Jelikož na této záložce bude počet ukončených hlášenek neustále stoupat, je možné 

tento seznam hlášenek dále filtrovat dle přednastavených možností. Spuštění této možnosti 

filtrování seznamu hlášenek se provede kliknutím myši na tento seznam: 
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Máte možnost filtrovat dle čísla hlášenky (hledání konkrétní hlášenky), oboru oprav (zadejte 

číslo oboru např. 5), nebo možnost vyhledat reklamační hlášenky. Při výběru této volby se 

zobrazí další možnosti filtrování seznamu: 

 

V této možnosti nastavení filtru máte na výběr, že se zobrazí všechny hlášenky, nebo jen 

reklamační hlášenky a nebo jen hlášenky, které nejsou reklamační (standardní). Tato možnost 

filtrování může také sloužit pro statistiku („počet reklamačních“, „počet standardních“) 

hlášenek (počty hlášenek v seznamu se zobrazí v levé horní části formuláře).  

 

Jako další možnost filtrování seznamu hlášenek je ta, že zvolíte možnost „Rozsah 

hlášenek závad“. Po kliknutí myši na seznam vedle tohoto popisu se pak zobrazí tyto 

možnosti: 

 

Tato volba má dvě přednastavené volby: 

• Všechny dle filtru – tato volba vybere všechny hlášenky dle nastaveného předchozího 

filtru; 

• Pouze mé dle filtru – tato volba vybere všechny hlášenky dle nastaveného 

předchozího filtru a současně vybere hlášenky, které mají v datovém poli „Založeno“ 

nebo v datovém poli  „Zúčtováno“ mé iniciály (v oboru oprav „5 – Ostatní“, se 

hlášenky zobrazují jak technikům na OBS (opravy do 50.000,- Kč), tak také 

technikům na hlavní budově (Daliborova, opravy nad 50.000,- Kč)). Tímto filtrem se 

pak mohou rozlišit hlášenky, které zpracoval konkrétní technik. Tato volba může opět 

sloužit pro statistické údaje (počty zpracovaných hlášenek konkrétním technikem). 

 

2.2.5. Stornované – technik 
 

Na této záložce se udržuje seznam hlášenek, které stornoval technik SBD. Stornovat 

lze hlášenky, které se nacházejí ve fázi „Nové hlášenky“ nebo „Zpracovávané“. Důvody 

stornování hlášenky může být několik (oprava se již nevyžaduje, špatné zadání opravy apod.). 
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Informace o provedeném stornování hlášenky oprav se také přenáší k zadavateli požadavku 

na opravu (předseda samosprávy, pracovnice SBD, která hlášenku vložila apod.). Po kliknutí 

myši na tuto záložku se zobrazí tento formulář: 

 

Na tomto formuláři je tlačítko , které umožní stornovanou hlášenku obnovit a předat do 

záložky „Nové hlášenky“ nebo „Zpracovávané“, dle toho ze které záložky byla hlášenka 

stornována.  

Postup obnovení stornované hlášenky: 

• Označit požadovanou hlášenku (provést kliknutím myši na požadovaný řádek seznamu 

hlášenek – záznam se fialově zbarví); 

• Kliknout myši na tlačítko , po provedení tohoto úkonu se zobrazí toto hlášení:  

 

Kliknutím myši na tlačítko „Ano“  se provede obnova stornované hlášenky oprav.  

Kliknutím myši na tlačítko „Ne“  se obnova stornované hlášenky odvolává. 
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2.2.6. Stornované - předseda 
 

Na této záložce se udržuje seznam hlášenek, které stornoval předseda samosprávy 

nebo pověřený pracovník SBD, který navádí požadavky na opravy z listinných podkladů 

(hlášenky oprav od předsedů samospráv, kteří nemají přístup k internetu). Tato záložka je pro 

techniky SBD pouze informační a má sloužit pro statistiku stornovaných požadavků na 

opravy. Kliknutím myši na tuto záložku se zobrazí tento formulář: 

 

Jak je vidět na obrázku, jsou na tomto formuláři zobrazeny všechny dostupné informace o 

konkrétní stornované hlášence oprav (datum založení požadavku na opravu, číslo hlášenky, 

obor oprav, číslo bloku, číslo vchodu, číslo účetního střediska, adresa objektu, popis 

požadované opravy, kdo tento požadavek založil(jméno, datum a čas) a kdo tento požadavek 

stornoval (jméno, datum a čas)).  
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2.3. Prohlížení seznamu hlášenek 
 

Tato volba umožňuje pouze prohlížet seznam a podrobný popis hlášenek oprav. 

Kliknutím myši na volbu menu „Prohlížení seznamu hlášenek“ 

 

 

 

viz obrázek se spustí tento formulář: 

 

 

V tomto formuláři se nacházejí všechny hlášenky oprav, které byly do systému 

vloženy. Tento prohlížecí formulář má sloužit pro vyhledávání hlášenek oprav a také pro 

statistické údaje (počty – nových, zpracovávaných, ukončených stavebně, ukončených účetně 

apod.).  
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V horní liště tohoto formuláře je navigační řádek, kde se nacházejí všechny ovládací 

prvky formuláře, které nastavují možnosti interpretace dat (hlášenek oprav). 

 

 

V tomto navigačním řádku jsou tyto informace a ovládací tlačítka: 

 - počet hlášenek (tato informace je závislá na nastavení filtru); 

 - tlačítko na nastavení filtru. 

 

Tlačítka pro přechod na další stránky seznamu hlášenek a informace o aktuální stránce : 

 - skok na první stránku; 

 - stránka zpět; 

 - informace o čísle aktuální stránky / celkový počet stránek 

 - další stránka; 

 - skok na poslední stránku. 

 

Na tomto formuláři lze také nastavit počet zobrazovaných řádků. Tento počet zobrazovaných 

řádku lze nastavit tak, že kliknete myší na tento rozbalovací seznam , po tomto úkonu se 

zobrazí tato nabídka: 

 

Kliknutím myši na požadované hodnotě (10, 25, 50 a 100 řádků), se tento seznam uzavře a 

formulář se přizpůsobí novému nastavení.  

 

Poslední tlačítko na této liště , je tlačítko pro provedení tisku. Tisky se provádějí do 

souboru typu „PDF“ . Po provedení tisku se tato tisková sestava zobrazí v další záložce 

internetového prohlížeče. Tento tiskový soubor lze uložit na disk aktuálního PC nebo 

standardně vytisknout na tiskárně.  
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      Informativní náhled na tiskovou sestavu. 

 

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, je nutno požádat správce informačních 

systémů o provedení instalace tohoto prohlížeče dokumentů. 
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2.3.1. Nastavení filtru 
 

Tato volba umožní provést výběr požadovaných hlášenek oprav dle uživatelského 

nastavení filtračních podmínek. Kliknutím myši na tlačítko , se spustí 

tento zadávací formulář: 

 

 

Na tomto formuláři máte tyto možnosti nastavení filtračních podmínek: 

• Hlášenky od dne, do dne  – nastaví se data, dle kterých se budou hlášenky oprav  

vyhledávat (nastavení se provádí kliknutím myši na tlačítko   a tím se zobrazí tento 

formulář pro výběr data: 

 

Pro změnu měsíce klikněte myši na tlačítka  , pro změnu roku klikněte myši na 

tlačítka  , pro nápovědu k tomuto formuláři klikněte myši na tlačítko . 

Kliknutím myši na tlačítko  se nastaví aktuální datum. Kliknutím myši 

na požadovaný den se tento výběrový formulář uzavře a datum se převede do datového 

pole; 

• Typ požadavku – v tomto rozvíracím seznamu, lze definovat obor opravy (Topení, 

Voda, Plyn, Elektro, Výtahy apod.); 
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• Účetní středisko – lze zadat účetní středisko, které se požaduje (lze také zadat jen část 

účetního střediska např. 3 nebo 30 nebo 301 – vyberou se všechny hlášenky z účetních 

středisek, které na tyto číslovky začínají); 

• Stav hlášenky – v tomto rozvíracím seznamu, lze definovat stav hlášenky (nové 

hlášenky, zpracovávané, ukončené stavebně apod.); 

• Reklamace – zatrhnutím této volby se provede výběr seznamu reklamačních hlášenek. 

 

Po nastavení požadovaných parametrů pro výběr hlášenek oprav a  kliknutím myši na toto 

tlačítko , se provede výběr dat dle zadaných filtračních podmínek. Při 

zvolení nevhodné kombinace filtračních podmínek se může stát, že počet nalezených 

záznamů bude nulový. Informace o aktuálně nastavených filtračních podmínkách se 

zobrazují v dolní části formuláře: 

 

 
 

 

 

2.3.2. Detailní informace – hlášenka oprav 
 

Tato volba umožní zobrazení detailní informace o hlášence oprav (úplný text 

zadavatele požadavku – předseda, úplný text zpracovatele požadavku – technik SBD, data 

ukončení (stavební, účetní části), číslo faktury, fakturovaná cena apod.). Toto detailní 

zobrazení informací se provede kliknutím myši na toto tlačítko , které se nachází na konci 

každého datového řádku seznamu hlášenek oprav (vpravo). Po kliknutí myši na toto tlačítko 

se spustí tento informační formulář: 
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Pro ukončení tohoto formuláře klikněte myši na tlačítko „Zavřít“ nebo na tlačítko , které 

se nachází v pravém horním rohu tohoto formuláře.  

 

 

 

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. 

 


