§ 17-19 Působnost autorizovaných osob
dle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (úprava zákonem č. 350/2012 Sb.)

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Stav k 31.12.2012

Poznámka:

Stav k 1.1.2013

(1) Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v
seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů.

§ 4 zákona
360/1992 Sb.

(2) Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory:
a) architektura,
b) územní plánování,
c) krajinářská architektura.
(3) Osobám, které splňují podmínky pro autorizaci ve všech oborech podle odstavce 2, udělí Česká
komora architektů autorizaci se všeobecnou působností. Tato autorizace opravňuje k výkonu
činností v oborech podle odstavce 2 písm. a) až c).
(4) Autorizace se všeobecnou působností opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a) až l)
tohoto zákona.
Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. a) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), b), d) až
f), g) až l) zákona.
Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. b) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), e), f), k)
a l) tohoto zákona.
Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. c) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. c), e), f), h)
až l) tohoto zákona.
Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví autorizační řád vydaný Komorou.
Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace pro kterou mu
byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů.
b) vypracovávat projektovou dokumentaci
staveb (včetně příslušných územně
plánovacích podkladů), s výjimkou staveb
inženýrských.

§ 17 zákona
360/1992 Sb.

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, 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.

Ministerstvo pro místní rozvoj
listopad 2013

§ 17-19 Působnost autorizovaných osob
dle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (úprava zákonem č. 350/2012 Sb.)

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR

Stav k 31.12.2012

Poznámka:

Stav k 1.1.2013

(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.

§ 5 zákona
360/1992 Sb.

(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.
Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena
autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat 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.

§ 18 zákona
360/1992 Sb.

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.

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, 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.
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§ 17-19 Působnost autorizovaných osob
dle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (úprava zákonem č. 350/2012 Sb.)

AUTORIZOVANÝ TECHNIK

Stav k 31.12.2012

Poznámka:

Stav k 1.1.2013

(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 - Pozn: pro autorizované techniky se neuděluje,
h) městské inženýrství - Pozn: pro autorizované techniky se neuděluje,
i) geotechnika,
j) požární bezpečnost staveb,
k) stavby pro plnění funkce lesa - Pozn: pro autorizované techniky se neuděluje.
Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena
autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat projektovou dokumentaci,
jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních
případech a v případě oboru pozemní stavby
vypracovávat příslušné části projektové
dokumentace.

§ 5 zákona
360/1992 Sb.
+
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§ 19 zákona
360/1992 Sb.

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 na pozemku
stavby pro bydlení.
Poznámka:
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro
stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (§ 103
odst. 1 stavebního zákona).
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro
stavby vyžadující ohlášení (§ 104 odst. 1 stavebního
zákona) s výjimkou staveb pro bydlení a pro rodinnou
rekreaci.
- dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro
garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně
související a podmiňující bydlení na pozemku stavby pro
bydlení.

§103
§ 104
§115
stavebního
zákona
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Poznámka:
- projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující
ohlášení (§ 104 odst. 1 stavebního zákona) s výjimkou
staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci.
- projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní pozemní
stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení na
pozemku stavby pro bydlení [§104 odst. 1 písm. b) - e) a
§ 108 odst. 1 stavebního zákona].

b) podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem
nebo autorizovaným inženýrem.
c) provádět stavebně technické průzkumy.

§ 104
§115
stavebního
zákona

§ 19 zákona
360/1992 Sb.

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.
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