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Základní pojmy

• STAVBA
- veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií

- také výrobek plnící funkci stavby

- dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu
jejího trvání

- také změna dokončené stavby

- stavba pro reklamu (plní reklamní účely)
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• ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY
- nástavba, kterou se stavba zvyšuje

- přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně
provozně propojena s dosavadní stavbou

- stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové
ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení
pláště stavby
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• Stavba podle běžné stavební praxe
- v širším smyslu i právě budované stavební dílo včetně souboru

staveb (např. stavba dálnice)

• Stavba podle Občanského zákoníku
- ze staveb jsou nemovitostí ve smyslu OZ pouze ty stavby, které jsou

spojeny se zemí pevným základem
- stavba, která není spojena se zemí pevným základem, je považována

za věc movitou (např. mobilní domy) 
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• POZEMEK

- je podle OZ nemovitostí

- podle katastrálního zákona je pozemkem část zemského povrchu 
oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo 
hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou …

- pozemky se pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí (KN) dělí na:
- zemědělské pozemky (ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady,

ovocné sady, trvalé travní porosty)
- lesní pozemky
- vodní plochy
- zastavěné plochy a nádvoří
- ostatní plochy
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• PARCELA
- pojem z katastrálního zákona

- označuje pozemek, který je 
- geometricky a polohově určen
- zobrazen v katastrální mapě 
- označen parcelním číslem

- stavební parcela pozemek evidovaný jako zastavěné plochy a nádvoří

- pozemková parcela není stavební parcelou
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• POZEMKY PRO ÚČELY VÝSTAVBY

- zastavěné území (intravilán) - území vymezené územním plánem

- nezastavěné území - pozemky nezahrnuté do zastavěného území
nebo zastavitelného území

- stavební pozemek - pozemek, jeho část nebo soubor pozemků
určený k zástavbě územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

- nezastavitelný pozemek - pozemek, který nelze zastavět na území
obce, která nemá vydaný územní plán

- zastavitelná plocha - vymezená k zastavění podle ÚP obce
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• STAVEBNÍ POZEMEK

- pozemek nebo jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený
k umístění stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

- existují různé výklady, které platí vždy pouze k danému předpisu

- např. pro účely oceňování
- pro účely platby daně z nemovitosti
- pro účely platby DPH
- pro účely výstavby


