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Elektronický stavební deník - legislativa

Zákonná povinnost vést stavební deník v elektronické podobě od 

1.1.2021 u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce 

140 448 000,- Kč (stav 1.1.2022)

•Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(Stavební zákon)

Povinnost vést stavební deník je stanovena § 157 zákona č. 183/2006 

Sb. (Stavební zákon).

Prováděcí vyhlášky

•Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

•Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb

Náležitosti a způsob vedení deníku stanovuje vyhláška č. 499/2006 

Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v příloze č. 16.

V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou 

vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést 

elektronickou formou.

Příloha 16 k vyhlášce č. 499 / 2006 Sb.

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě 

Stavební deník 

A. Identifikační údaje 

a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního 

povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s 

certifikátem autorizovaného inspektora, datum jejich vydání, 

popřípadě číslo jednací, 

b) místo stavby, 

c) obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby 

(není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a 

příjmení): 

- zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby) 

- stavebníka (investora) 

- projektanta 

- poddodavatelů 
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1. Elektronický stavební deník – ŘSD ČR

Vedení elektronického stavebního deníku 

stejně jako u „papírového“, musí být 

v souladu s Vyhláškou č. 499 / 2006 Sb.
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Před zahájením stavebních prací jsou

Administrátorem ESD do ESD

zaregistrováni uživatelé ESD (Jméno a

příjmení, pracovní e-mailová adresa,

pracovní číslo mobilního přístroje) a jsou

jim přidělena přístupová práva, role a

oprávnění k zápisu do ESD. Každý

uživatel musí vlastnit osobní

kvalifikovaný certifikát pro elektronický

podpis.

Zavedení Elektronického stavebního deníku do staveb ŘSD ČR

Registrovaný a s pravidly užívání ESD 

prokazatelně seznámený uživatel, obdrží 

notifikační zprávu (např. e-mail) s přihlašovacími 

údaji. Poté se uživatel může prostřednictvím SSO

ŘSD ČR, přihlásit do ESD.

✓ E-mail: login

✓ Mobil: heslo
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První kontakt, zavedení do stavby.

Pro účely zavedení ESD je potřeba vyplnit tabulku a formulář IT pro 
vstup externích uživatelů přes SSO ( HelpDesk 57. ESD – elektronický 
stavební deník). 

Posílám v příloze včetně Interního sdělení.

Dále vložení názvu stavby a objektovou skladbu – seznam SO 
v otevřeném formátu – zaslat na e-mail zdenek.zalesak@rsd.cz

Vyplněnou excelovskou tabulku – zaslat ne e-mail
jiri.trunkat@tempus-pm.com

Vyplněné formuláře IT pro vstup jednotlivých uživatelů (1 externí 
uživatel = 1 formulář) – zaslat na HelpDesk, založit nový tiket 57. ESD 
– elektronický stavební deník, zaslat na Podpora L1; 
zdenek.zalesak@rsd.cz

Jakmile budeme mít procesy hotové, přistoupíme ke školení.

mailto:zdenek.zalesak@rsd.cz
mailto:jiri.trunkat@tempus-pm.com
mailto:zdenek.zalesak@rsd.cz
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Aktuální stav Elektronického Stavebního Deníku k 14.9.2022

IS ESD opětovně zpuštěn k 1.8.2022
Probíhá: 
- Revize uživatelských přístupů
- Přístupy, které byly přiděleny ke stavbám v době kyberútoku po opětovném zpuštění nefunkční
- K 14.9.2022 přístupy obnoveny
- Po obnovení IS zjištěna ztráta dat v podobě fotografií a příloh, které jsou součástí jednotlivých 

zápisů – data byly obnoveny a aktuálně proběhnul jejich import. 

- Systém ESD plně funkční, aktuálně programovány funkcionality v rámci zasmluvněných rozvojových 
požadavků

- Mobilní aplikace včetně elektronického podpisu
- Registrační formulář pro vstup externích uživatelů do ESD
- Uživatelské rozhraní pro denní zápis zhotovitele – sjednocení konstrukčních celků jednotlivých 

stavebních objektů 
- A další. 
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Elektronický stavební deník – ŘSD ČR

Novinky 09/2022
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2. Elektronický stavební deník – ŘSD ČR

Registrační formulář na webu – 09/2022

➢ Registrování nových uživatelů na webu
➢ Registrování již zavedených uživatelů do dalších nových 

staveb
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Mobilní 

aplikace ESD 
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Filtrační pole
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Filtrační pole – kalendář, číselníky filtr. polí
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Náhled na tabulkový přehled zápisů
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Zobrazení fotografie v náhledu zápisu
Náhled fotografie – výstup PDF
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• Záznam administruje mistr, podepíše Stavbyvedoucí nebo 

Hlavní stavbyvedoucí do jednoho záznamu Z8 je možné 

administrovat více konstrukcí daného SO.

Nový zápis Z8 Denní záznam 

Zhotovitele
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• Přístupy externích správců

• Propojení s elektronickou spisovou službou ŘSD

• Možnost zápisů prostřednictvím audio převodníku

• Geodetický deník

• Elektronický laboratorní deník

• A další
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Dále připravujeme:




