
                 Základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitým věcem

Zá�kládní�  pojmy ze stávebnictví�  vá� z� í�cí�  se k nemovity�m ve�cem jsme probráli v kápitole Zá�kon c�.

183/2006 Sb. Stávební� zá�kon. Ní�z�e jsou pojmy pro doplne�ní�:

Intravilán -   je  oznác�ová�no  zástáve�ne�  u� zemí�  vymezene�  u� zemne�  plá�novácí�  dokumentácí�  nebo

postupem podle stávební�ho zá�koná (viz § 59 á 60 SZ). Nemá� -li obec tákto vymezene�  zástáve�ne�

u� zemí�,  je  zástáve�ny�m u� zemí�m zástáve�ná�  c�á� st  obce  vymezená�  k  1.9.1966 (viz  táke�  „zástáve�ne�

u� zemí�“).

Extravilán - je oznác�ová�no u� zemí� lez� í�cí�  mimo zástáve�ne�  u� zemí� obce, tedy mimo její�  intrávilá�n.

Termí�n není� v nove�m stávební�m zá�kone�  uz� í�vá�n.

Dopravní infrastruktura – nápr�.  stávby pozemní�ch komunikácí�,  dráh,  vodní�ch cest,  letis�ť  á s

nimi souvisejí�cí�ch zár�í�zení�. 

Technická  infrastruktura  –  vedení�  á  stávby  á  stávby  s  nimi  provozne�  souvisejí�cí�  zár�í�zení�

technicke�ho vybávení�,  nápr�.  vodovody, vodojemy, kánálizáce, c�istí�rny odpádní�ch vod, stávby ke

sniz�ová�ní�  ohroz�ení�  u� zemí�  z� ivelní�mi nebo jiny�mi pohromámi, stávby á zár�í�zení�  pro náklá�dá�ní�  s

odpády,  tráfostánice,  energeticke�  vedení�,  komunikác�ní�  vedení�  ver�ejne�  komunikác�ní�  sí�te�  á

elektronicke�  komunikác�ní� zár�í�zení� ver�ejne�  komunikác�ní� sí�te� , produktovody. 

Obecné požadavky na výstavbu – obecne�  poz�ádávky ná vyuz� í�vá�ní� u� zemí� á technicke�  poz�ádávky

ná  stávby  stánovene�  prová�de�cí�mi  prá�vní�mi  pr�edpisy  á  dá� le  obecne�  technicke�  poz�ádávky

zábezpec�ují�cí�  uz� í�vá�ní�  stáveb  osobámi  pokroc�ile�ho  ve�ku,  te�hotny�mi  z�enámi,  osobámi

doprová�zejí�cí�mi dí�te�  v koc�á� rku, dí�te�  do 3 let, popr�í�páde�  osobámi s mentá� lní�m postiz�ení�m nebo

osobámi s omezenou schopností� pohybu á orientáce stánovene�  prová�de�cí�m prá�vní�m pr�edpisem

(„bezbárie�rove�  uz� í�vá�ní�“).

Výměry staveb - pro dáls� í� postupy pr�i ocen� ová�ní� je potr�ebá ke stávbá�m zjistit ne�ktere�  zá�kládní�

chárákteristiky jáko jsou zástáve�ná�  plochá (ZP), podláhová�  plochá (PP) nebo obestáve�ny�  prostor

(OP). 
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Zastavěná  plocha  - podle  vyhlá� s�ky  c�.441/2013  Sb.  je  plochá,  která�  je  urc�ená  promí�tnutí�m

svisly�ch obvodovy�ch konstrukcí� bez izolác�ní�ch pr�izdí�vek vs�ech nádzemní�ch i podzemní�ch podláz� í�

do pu7 dorysne�  roviny. 

Podlahová  plocha  -  je  souc�et  ploch  pu7 dorysne�ho  r�ezu  vs�ech  mí�stností�  á  prostoru7  stávebne�

upráveny�ch  k  u� c�elove�mu  vyuz� ití�  ve  stávbe� ,  ktery�  prochá� zí�  v  u� rovni  horní�ho  lí�ce  podláhy

pr�í�slus�ne�ho  podláz� í�.  Plochy  jednotlivy�ch  mí�stností�  jsou  ohránic�eny  povrchovy�mi  u� právámi

vnitr�ní�ho lí�ce svisly�ch konstrukcí�.  Pokud svisle�  konstrukce v c�á� stec�ne�m nebo u� plne�m rozsáhu

chybí�,  náhrázuje  jejich  funkci  ortogoná� lní�  pru7 me�t  c�á� ry  vedene�  po  obvodu  vodorovne�  nosne�

konstrukce  podláhy.  Do zástáve�ne�  plochy se  zápoc�í�tá�vájí�  i  plochy árky�r�u7  á  lodz� ií�,  vy�klenku7  s

rozme�ry minimá� lne�  1,2×2,0×0,3 m; mí�stností� á prostoru7  se sklopeny�m stropem pod 2 m nád 13

podláhou, sklepu7  á gárá�z� í� – vyná� sobene�  koeficientem 0,8; terás, bálkonu7  á pávlác�í� – vyná� sobene�

koeficientem  0,17;  sklepu7  á  vymezeny�ch  pu7 dní�ch  prostor  (pokud  nejsou  mí�stnostmi)  –

vyná�sobená�  koeficientem 0,1. K podláhove�  plos�e se nepr�ic�í�tájí� okenní� á dver�ní� u� stupky. 

Obestavěný  prostor  -  je  v  ocen� ovácí�  disciplí�ne�  oproti  Č?SN  734055  vy�poc�et  obestáve�ne�ho

prostoru  pozemní�ch  stávební�ch  objektu7  ochuzen  o  sloz�ku  obestáve�ne�ho  prostoru  zá�kládu7 .

Du7 vodem je, z�e u ne�ktery�ch stáveb není� k dispozici projektová�  dokumentáce, á proto by tvár á

rozme�ry zá�kládovy�ch konstrukcí� byly obtí�z�ne�  zjistitelne� . Obestáve�ny�  prostor se tedy uváz�uje jáko

souc�et  obestáve�ne�ho  prostoru  spodní�  stávby,  obestáve�ne�ho  prostoru  vrchní�  stávby  á

obestáve�ne�ho prostoru zástr�es�ení�. Obestáve�ny�  prostor spodní� stávby je vymezen: 

Pozemky -  §9 o  c�lene�ní�  pozemku7  ze zá�koná c�.  151/1997 Sb.,  o ocen� ová�ní�  májetku, klásifikuje

pozemky ná: 

á) stávební� pozemky, 

b)  zeme�de� lske�  pozemky evidováne�  v  kátástru  nemovitostí�  jáko  orná�  pu7 dá,  chmelnice,  vinice,

záhrádá, ovocny�  sád á trvály�  trávní� porost,

c)  lesní�  pozemky,  ktery�mi  jsou lesní�  pozemky evidováne�  v  kátástru  nemovitostí�,  á  zálesne�ne�

nelesní� pozemky, 

d) pozemky evidováne�  v kátástru nemovitostí� jáko vodní� plochy, 

e) jine�  pozemky, ktere�  nejsou uvedeny v pí�smenech á) áz�  d) Skupinu á) jes�te�  dá� le rozde� luje ná: á)

nezástáve�ne�  pozemky, 
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1. evidováne�  v kátástru nemovitostí� v druhu pozemku zástáve�ne�  plochy á ná�dvor�í�, 

2.  evidováne�  v  kátástru  nemovitostí�  v  jednotlivy�ch  druzí�ch  pozemku7 ,  ktere�  byly  vydány�m

u� zemní�m  rozhodnutí�m,  regulác�ní�m  plá�nem,  ver�ejnoprá�vní�  smlouvou  náhrázují�cí�  u� zemní�

rozhodnutí�  nebo u� zemní�m souhlásem urc�eny k zástáve�ní�;  je-li zvlá� s�tní�m pr�edpisem stánovená

nejvys�s� í�  pr�í�pustná�  zástáve�nost  pozemku,  je  stávební�m  pozemkem  pouze  c�á� st  odpoví�dájí�cí�

pr�í�pustne�mu limitu urc�ene�mu k zástáve�ní�, 

3. evidováne�  v kátástru nemovitostí� v druhu pozemku záhrády nebo ostátní� plochy v jednotne�m

funkc�ní�m celku.

V  jednotne�m  funkc�ní�m  celku  mu7 z�e  by� t  i  ví�ce  pozemku7  druhu  pozemku  zástáve�ná�  plochá  á

ná�dvor�í�, 4. evidováne�  v kátástru nemovitostí� s prá�vem stávby.

Obytná budova:  stávbá urc�ená�  k trvále�mu bydlení�, ve ktere�  álespon�  2/3     podláhove�  plochy

pr�ipádá�  ná  byty,  vc�.  ploch  domovní�ho  vybávení�  urc�ene�ho  pro  obyvátele  jednotlivy�ch  bytu7 .

Nezápoc�í�tá�vájí� se plochy spolec�ne�ho domovní�ho vybávení� á domovní�ch komunikácí�. Č? lení� se ná

rodinne�  domy á bytove�  domy.

Obytná  část budovy:  c�á� st  budovy jine�ho u� c�elu,  obsáhují�cí�     byty á   prostory plní�cí�  funkci

domovní� komunikáce á domovní�ho vybávení� k te�mto bytu7 m.

Bytový  dům:  stávbá  pro  bydlení�,  ve  ktere�  pr�eváz�uje  funkce  bydlení�,  o  c�tyr�ech  á  ví�ce  bytech

pr�í�stupny�ch z domovní� komunikáce se spolec�ny�m hlávní�m vstupem, pr�í�pádne�  hlávní�mi  vstupy

z ver�ejne�  komunikáce.

 Rodinný dům:  stávbá pro bydlení�, která�  svy�m stávební�m uspor�á�dá�ní�m odpoví�dá�  poz�ádávku7 m

ná rodinne�  bydlení�  á v ní�z�  je ví�ce nez�  poloviná podláhove�  plochy mí�stností�  á prostoru7  urc�ená

k bydlení�. Rodinny�  du7 m mu7 z�e mí�t nejvy�s�e tr�i sámostátne�  byty, dve�  nádzemní� á jedno podzemní�

podláz� í� á podkroví�.
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Polyfunkční dům:  stávbá, která�  sdruz�uje ví�ce funkcí�  svy�m provozem   vzá� jemne�  sluc�itelny�ch,

mu7 z�e záhrnovát byty vc�. domovní�ho vybávení� k jednotlivy�m bytu7 m, jejichz�  souhrnná�  plochá  je

mens�í� nez�  2/3 podláhove�  plochy domu.

Byt:  je  soubor  mí�stností�,  popr�.  jedná  obytná�  mí�stnost,  která�  svy�m  stávebne�  technicky�m

uspor�á�dá�ní�m á vybávení�m spln� uje poz�ádávky ná trvále�  bydlení�  á je k tomu u� c�elu uz� í�vá�n. Musí�

obsáhovát hygienicke�  pr�í�slus�enství� odpoví�dájí�cí� poz�ádávku ná trvále�  bydlení�  á spolec�ne�  uzávr�ení�

cele�ho bytu.

 Bydlení:    je zá�kládní� z� ivotní� potr�ebou, její�z�  uspokojení� má�  pro  spolec�nost mimor�á�dny�  vy�znám

      je to souhrn vs�ech z� ivotní�ch pochodu7 , ktere�  se odehrá�vájí� v byte�  je to sociá� lní� áktivitá

proto,  z�e  v domá�cnosti  z� ije  zprávidlá  ví�ce  osob,  kter�í�  tvor�í�  rodinu  kválitá  bydlení�

prokázátelne�  ovlivn� uje stábilitu rodiny, u� roven�  vzde� lá�ní�, vy�chovu, kulturu, mrávnost á

vy�chovu.

 Sociální  bydlení:  bydlení�  specificky�ch skupin obyvátelstvá  (stár�í�  á  nemocní�,  mláde�  rodiny s

de� tmi,  nezáme�stnání�),  ktere�  vyuz� í�vájí�  ru7 zne�  formy zvy�hodne�ní�  pr�i  zí�ská�ní�

bytu.

Administrativní budova: polyfunkční dům:  stávbá, která�  sdruz�uje ví�ce funkcí� svy�m provozem

vzá� jemne�  sluc�itelny�ch, mu7 z�e záhrnovát byty vc�. domovní�ho vybávení� k jednotlivy�m bytu7 m, jejichz�

souhrnná�  plochá  je mens�í� nez�  2/3 podláhove�  plochy domu

Budova: nádzemní� budová pr�evá� z�ne�  uzávr�ená�  obvodovy�mi ste�námi á str�echou.

 Bydlení:  je zá�kládní� z� ivotní� potr�ebou, její�z�  uspokojení� má�  pro  spolec�nost mimor�á�dny�  vy�znám

      je to souhrn vs�ech z� ivotní�ch pochodu7 , ktere�  se odehrá�vájí� v byte�   je to sociá� lní� áktivitá

proto, z�e v domá�cnosti z� ije zprávidlá ví�ce osob, kter�í� tvor�í� rodinu  
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     kválitá bydlení� prokázátelne�  ovlivn� uje stábilitu rodiny, u� roven�  vzde� lá�ní�, vy�chovu, kulturu,

mrávnost á vy�chovu

 Sociální  bydlení:  bydlení�  specificky�ch skupin obyvátelstvá  (stár�í�  á  nemocní�,  mláde�  rodiny s

de� tmi,  nezáme�stnání�),  ktere�  vyuz� í�vájí�  ru7 zne�  formy zvy�hodne�ní�  pr�i  zí�ská�ní�

bytu.

Administrativní budova:  Dle normy Č?SN 73 5305 Administrátivní� budovy á prostory z 04/2005

je  ádministrátivní�  budovou stávební�  objekt  obsáhují�cí�  nejme�ne�  ná  50 % sve�  uz� itkove�  plochy

káncelá� r�e. Káncelá� r� í� se rozumí� stávebne�  vymezeny�  prostor urc�eny�  k umí�ste�ní� jednoho nebo ví�ce

káncelá� r�sky�ch  prácovis�ť,  kdy  káncelá� r�sky�m  prácovis�te�m  je  mys�len  prostor  urc�eny�  pro

ádministrátivní�,  koncepc�ní�  nebo mánáz�erskou c�innost (prá� ci) jednoho prácovní�ká á k umí�ste�ní�

prácovní� plochy á dáls� í�ho zár�í�zení� potr�ebne�ho pro tuto c�innost.

Mezonet: Je rozlehly�  ví�cepodláz�ní� byt, ktery�  je z právidlá nejc�áste� ji vystáven v pu7 dní�ch prostorá� ch

bytove�ho domu. Mu7 z�e se jednát táke�  o byt s vestáve�ny�m dáls� í�m pátrem, vzniknout

mu7 z�e, ále táke�  propojení�m dvou nád sebou lez� í�cí�ch bytu7  vnitr�ní�m schodis�te�m.   

Zdroj: https://www.bánky.cz/reálitni-slovnik/mezonet/?ref=copy

Zemědělská  usedlost,  Panelový  dům  ,  bytový  dům   aj.  tyto  definice  budou  uvedeny

v kapitole   Druhy staveb.


