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Stavební právo – doplňující otázky     
 
1. Stavební zákon a předpisy souvisící: systematika stavebního zákona a širší právní 
souvislosti (právní předpisy speciální povahy) 
 
2. Stavební zákon a předpisy souvisící: systematika územního plánování 
 
3. Stavební zákon a předpisy souvisící: systematika stavebního řádu 
 
4. Stavební zákon a předpisy souvisící: správní řízení vedená podle stavebního zákona; 
speciální stavební řízení a speciální stavební úřady a jiné správní orgány 
 
5. Stavební zákon a předpisy souvisící: veřejnoprávní smlouvy aplikované v režimu 
stavebního zákona 
 
6. Stavební zákon a předpisy souvisící: opatření obecné povahy aplikované v režimu 
stavebního zákona 
 
7. Stavební zákon a předpisy souvisící: závazná stanoviska a jejich místo v 
rozhodovacích procesech vedených v režimu stavebního zákona 
 
8. Stavební zákon a předpisy souvisící: obecné a zvláštní technické požadavky na 
výstavbu 
 
9. Stavební zákon a předpisy souvisící: stavební zákon a výkon povolání; činnost 
autorizovaných osob, dalších osob s regulovanou činností a činnost autorizovaných 
inspektorů 
 
10. Zákon o vyvlastnění: důvody pro omezení vlastnických práv (vyvlastňovací tituly) a 
vyvlastňovací řízení (podmínky a náležitosti) 
 
11. Výkon povolání (profesní předpisy a profesní dokumenty): ústavní rámec výkonu 
povolání a struktura zákona o výkonu povolání; působnost profesní samosprávy; působnost 
autorizovaných osob  
 
12. Výkon povolání (profesní předpisy a profesní dokumenty): přehled činností 
podléhajících zvláštnímu právnímu režimu v souvislosti s výstavbou (autorizované osoby, 
autorizovaní inspektoři, osoby oprávněné pro další činnosti v souvislosti s výstavbou) 
 
13. Výkon povolání (profesní předpisy a profesní dokumenty): koncepce profesních 
standardů výkonových a dokumentačních v územním plánování (včetně stanovování 
honoráře)  
 
14. Výkon povolání (profesní předpisy a profesní dokumenty): koncepce profesních 
standardů výkonových a dokumentačních v projektování staveb (včetně stanovování 
honoráře) 
 



15. Výstavba a veřejná správa: postavení obce v systému veřejné správy při výkonu 
samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby (územního plánování a stavební 
řád) 
 
16. Výstavba a veřejná správa: postavení kraje v systému veřejné správy při výkonu 
samostatné a přenesené působnosti v procesu výstavby (územního plánování a stavební 
řád) 
 
17. Výstavba a veřejná správa: ústřední správa a proces výstavby; ústřední správní orgány 
a jejich místo v procesu výstavby 
 
18. Výstavba a veřejná správa: koncepce profesní samosprávy a její působnost; profesní 
samospráva a proces výstavby 
 
19. Výstavba a veřejná správa: obecná správa a správní řízení (základní prvky a náležitosti 
správního procesu a správních rozhodnutí) 
 
20. Výstavba a péče o zdravé životní podmínky: péče o zdraví a humánní hygiena / 
lázeňství a veterinární hygiena 
 
21. Výstavba a péče o posuzování vlivů na životní prostředí: péče o životní prostředí a 
hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA/EIA) 
 
22. Výstavba a péče o přírodní a krajinné bohatství: péče o přírodu a krajinu  
 
23. Výstavba a péče o další vybrané přírodní složky: péče o ovzduší; péče o vody; péče 
o lesy a lesní hospodaření; péče o zemědělský půdní fond; péče o nerostné bohatství a 
výkon geologie a horních činností;  
 
24. Výstavba a péče o kulturní bohatství: péče o památky a ostatní součásti kulturního 
dědictví 
 
25. Výstavba a informace: informační systémy, nakládání s informacemi a ochrana dat a 
státní statistika 
 
26. Výstavba a dopravní infrastruktura: doprava [pozemní komunikace (silniční); drážní; 
letecká; vnitrozemská vodní] 
 
27. Výstavba a technická infrastruktura: technická infrastruktura [vodohospodářství; 
energetika (elektrárenství, plynárenství, teplárenství); spoje (telekomunikace, 
radiokomunikace); odpady a ukládání nebezpečných látek / ochrana území a ovzduší před 
imisemi/emisemi/hlukem a vibracemi / požární ochrana] 
 
28. Výstavba a bezpečnost práce: bezpečnost práce a technických zařízení 
 
29. Výstavba a normy: technická normalizace, metrologie a (státní) zkušebnictví 
 
30. Výstavba a katastr, pozemky a pozemkové úpravy: pozemky a pozemkové úpravy, 
vlastnictví pozemků (katastr nemovitostí, zeměměřictví a kartografie) 
 
31. Výstavba a soukromoprávní vztahy: občanské právo a právo obchodních společností, 
živnostenské podnikání 
 
32. Výstavba a soukromoprávní závazkové vztahy: typy profesních smluv a jejich 
struktura 



 
33. Výstavba a soukromoprávní závazkové vztahy: systémy řízení zakázek a 
odpovědnostní vztahy mezi subjekty výstavby 
 
34. Výstavba a soukromoprávní vztahy: občanský soudní řád, rozhodci a rozhodčí řízení 
 
35. Výstavba a práva k duševnímu vlastnictví: ochrana práv k duševnímu vlastnictví 
obecně – struktura (autorská práva, průmyslové vlastnictví) 
 
36. Výstavba a zadávání zakázek: zadávání dle zákona o veřejných zakázkách 
 
37. Výstavba a zadávání zakázek architektonickou soutěží: zadávání zakázek 
architektonickou nebo urbanistickou soutěží jakožto soutěží o návrh 
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