
 

 

ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený rozbor tématu užívání staveb a 

změn v užívání staveb. Zpracovávané téma je rozděleno celkem do jedenácti kapitol, 

dále členěných na podkapitoly. 

Obsahem první kapitoly jsou prameny právní úpravy, z nichž problematika užívání 

staveb a jejich změn vychází. Vyjmenovány jsou nejdůležitější zákony a podzákonné 

právní předpisy spjaté s danou problematikou. Kapitola první plynule přechází do kapi-

toly druhé, která rozebírá veřejností velmi diskutovanou předposlední novelu stavební-

ho zákona, přičemž se v sedmi bodech snaží odůvodnit změny, které autorka práce vní-

má kladně. Třetí kapitola je věnována vysvětlení základních pojmů stavebního zákona, 

se kterými se na úseku užívání staveb a změn v užívání staveb setkáme, a jež autorka 

pokládá za důležité pro porozumění tématu práce. Patří mezi ně mimo jiné termín obec-

né požadavky na výstavbu, stavba, stavebník a dotčené orgány. Na devíti stranách kapi-

toly čtvrté je rozebrána organizace státní správy na úseku stavebního řádu s ohledem na 

odlišnou věcnou působnost stavebních úřadů. Krátce se daná kapitola věnuje i postavení 

autorizovaného inspektora v roli stavebního úřadu. V páté kapitole jsou popisovány dva 

dokumenty, na jejichž základě lze zákonným způsobem užívat stavby, a procesní postu-

py, které vedou k jejich získání. Pozornost je také upřena na vysvětlení právní povahy 

kolaudačního souhlasu ve světle judikatury NSS. Předčasné užívání stavby před jejím 

dokončením je rozebíráno v kapitole šesté. Historicky dlouhodobě přetrvávajícímu in-

stitutu zkušebního provozu je potom věnována kapitola sedmá. Postupy vedoucí k lega-

lizaci, či naopak k odstranění tzv., „černé stavby“, jsou rozebírány v kapitole osmé. Ka-

pitola devátá je úvodem do problematiky změn v užívání staveb. Autorka se v ní zamě-

řila na druhy změn v užívání staveb. Kapitola desátá řeší procesní postupy, jimiž docí-

líme legálního uskutečnění změny v užívání stavby za podmínky, že dokončená stavba 

nevyžaduje provedení přístavby, nástavby ani stavební úpravy. Pozornost je věnována 

i aktuálním problémům praxe ve spojitosti s přijetím nového občanského zákoníku. 

Změnu v užívání stavby, která je podmíněna změnou dokončené stavby, pak řeší kapito-

la následující a poslední. 
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