
VÝTAH Z AUTORZAČNÍHO ZÁKONA č. 360/1992 Sb.  

ČÁST DRUHÁ  

AUTORIZACE 

§3  

Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou 

a) autorizovaný architekt, 

b) autorizovaný inženýr, 

c) autorizovaný technik. 

§4  

Autorizovaný architekt  

(1) Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v 

seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů. 

(2) Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory 

a) architektura, 

b) územní plánování, 

c) krajinářská architektura. 

§5  

Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik  

(1) Autorizovaný inženýr je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v 

seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě. 

(2) Autorizovaný technik je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v 

seznamu autorizovaných techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě. 

(3) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám podle 

odstavců 1 a 2 autorizaci pro obory 

a) pozemní stavby, 

b) dopravní stavby, 



c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

d) mosty a inženýrské konstrukce, 

e) technologická zařízení staveb, 

f) technika prostředí staveb, 

g) statika a dynamika staveb, 

h) městské inženýrství, 

i) geotechnika, 

j) požární bezpečnost staveb, 

k) stavby pro plnění funkce lesa.  

§ 8  

(6) Délka odborné praxe podle §7 odst. 1 písm. f) se pro jednotlivé druhy, popřípadě obory autorizace 

předepisuje takto: 

a) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle §4 odst. 2, je-li uchazeč absolventem 

magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem jiného příbuzného 

vzdělání, 

b) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle §5 odst. 1, je-li uchazeč absolventem 

magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem bakalářského 

studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání, 

c) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle §5 odst. 2, pokud má uchazeč požadované 

vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu, a nejméně pět 

roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání. 

 

ČÁST TŘETÍ  

VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB 

Práva a povinnosti autorizovaných osob  

§11  

(2) Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci, 

c) jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pět let nevykonávala činnost, 

pro kterou jí byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné 

způsobilosti podle §7 odst. 1 písm. f). 



§12  

(1) Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných 

činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není 

dotčena. 

(2) Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které ji byla udělena autorizace, osobně, 

popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými 

osobami pracujícími pod jejím vedením. Autorská práva 5) a práva a povinnosti vznikající z vytvoření 

a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů 6) tím nejsou dotčena. 

(3) Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních 

předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou. 

(4) Autorizovaná osoba nesmí vykonávat 

a) funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se výsledků její vlastní činnosti, 

b) činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně závazných právních 

předpisů a předpisů Komory neslučitelné. 

(5) Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro 

správný výkon své činnosti. 

(6) K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě 

specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba 

povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.  

 

§13  

 (3) Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním 

podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, 7) jménem autorizované osoby, 

číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací a své autorizace. 

 (5) Dokumenty označené autorizovanou osobou podle odstavce 3 jsou pro úřední účely veřejnými 

listinami.  

 

§14  

(1) Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako 

a) svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle tohoto zákona, 

b) osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona, 

c) zaměstnanci v pracovním poměru, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru, 



d) společníci veřejné obchodní společnosti.  

Působnost autorizovaných osob  

§17  

Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§4), pro kterou mu byla 

udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti: 

a) vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů, 

b) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb 

(včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských, 

c) vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně 

plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace, 

d) podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, vypracovávané 

autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním 

plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování označeny za architektonicky 

nebo urbanisticky významné, 

e) provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy, 

f) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb 

na životní prostředí, 9) a to i pro účely řízení před státními orgány, 

g) vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb, 

h) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, 

i) vést realizaci jednoduché stavby, 

j) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpis 

nestanoví jinak, 

k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo 

kolaudačním řízení, 

l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního 

řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 

§18  

Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§5), popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena 

autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti: 

a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb 

(včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou 

zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za 



architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů 

podle obecných právních předpisů, 10)  

b) podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním 

předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za 

architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem, 

c) vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, 

d) provádět statické a dynamické výpočty staveb, 

e) provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy, 

f) provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, 

g) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlivu staveb 

na životní prostředí, 9) a to i pro účely řízení před státními orgány, 

h) vést realizaci stavby, 

i) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy 

nestanoví jinak, 

j) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, 

k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo 

kolaudačním řízení, 

l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního 

plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 

§19  

Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§5), popřípadě specializace, pro který mu byla udělena 

autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti: 

a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci, 

jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace; v případě oboru pozemní stavby též 

vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební 

povolení ani ohlášení, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci 

pro stavby vyžadující ohlášení s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci a dále 

dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní 

pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení 30) na pozemku stavby pro bydlení, 

b) podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem 

nebo autorizovaným inženýrem, 

c) provádět stavebně technické průzkumy, 

d) vést realizaci stavby, 



e) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, 

f) řídit příslušné odborné stavební a montážní práce, 

g) zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení, 

h) vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ  

DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST 

§20  

(1) Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby stanovené tímto zákonem 

(dále jen "disciplinární provinění") Komora autorizované osobě uloží, nejde-li o trestný čin, některé z 

těchto disciplinárních opatření: 

a) písemnou důtku, 

b) pokutu až do výše 50 000 Kč, 

c) pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, 

d) odejmutí autorizace. 

Rozhodnutí o disciplinárním opatření podle písmene b) nebo c) může současně obsahovat rozhodnutí 

o zákazu výkonu funkcí v Komoře.  

 

ČÁST ŠESTÁ 

VÝKON ČINNOSTÍ OBČANY EVROPSKÉ UNIE 

§30a 

Základní ustanovení 

(1) Vybrané činnosti ve výstavbě (dále jen "vybraná činnost") mohou v České republice vykonávat i 

osoby uvedené v §7 odst. 1 písm. b), které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném 

členském státě. 

(2) Vybranou činnost mohou osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat v České republice jako usazení 

architekti, usazení inženýři a usazení technici činní ve výstavbě (dále jen "usazené osoby") nebo jako 

hostující architekti, hostující inženýři a hostující technici činní ve výstavbě (dále jen "hostující osoby"). 



(3) Usazenou osobou se rozumí osoba uvedená v odstavci 1, která na území České republiky 

vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační 

složku. 

(4) Hostující osobou se rozumí osoba uvedená v odstavci 1, která je usazená na území jiného 

členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně.  

 

 

Zpracoval: Ing. Jindřich Pater       Ostrava, 12/2017 


