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Abstrakt  

Problematika odpovědnosti bude vždy aktuální ve všech lidských činnostech.  Ve 

stavebnictví a v realitním inženýrství, kdy dopady lidského konání mají vždy hmatatelný 

odkaz, se zdá být posuzování povinností a následné odpovědnosti jednotlivých účastníků 

zdánlivě jednoduché. Opak je ovšem pravdou, neboť stavebnictví a realitní činnost prošla za 

několik posledních desetiletí tak výrazným vývojem, že některé činnosti těchto oborů se 

stávají pro laickou veřejnost již téměř nečitelné. A nejenom veřejnost laická, ale i odborníci a 

profesionálové z oboru se mnohdy ztrácí v komplikovaném procesu výstavby,  jeho různých 

fázích a v jednotlivých návaznostech činností, které mají vyústit v efektivní celek. Stavební 

zákon, stavební předpisy a autorizační zákon nelze považovat za něco direktivního a 

byrokratického ze strany státu a jeho institucí, ale je třeba se na ně dívat zejména z hlediska 

ochranného, kdy bylo, je a bude především v zájmu profesionálů z oboru, aby byly jasně 

vymezeny hranice a pravidla jejich činností. Je tedy v zájmu autorizovaných osob, aby se co 

nejlépe v předpisech orientovali, tak aby jim sloužily pro lepší výkon jejich profese.  

Pro autorizovanou osobu pracující ve stavebnictví je velice důležité znát rozsah svých 

pravomocí, povinností a odpovědnosti. Bez znalostí těchto principů nelze vybrané činnosti 

vykonávat a nelze především naplnit jejich účel a vymezení – čímž je jistě kvalitní stavební 

dílo, které splňuje všechny náležitosti vzhledem ke všem subjektům svého okolí. 

Poznatky získané z této práce by měli sloužit pro zjednodušení pohledu na složitý 

systém stavebních předpisů, pro získání zdravého nadhledu a odstranění obav z této složité 

struktury. Práce si neklade za cíl předpisy měnit, ale naopak pochopit jejich význam a účel a 

poukázat na jejich nutnost. Je možné konstatovat, že znalost právních souvislostí je 

nezbytným předpokladem pro výkon vybraných činností ve výstavbě. V každém architektovi, 

projektantovi a stavbyvedoucím je třeba mít i kousek „právníka“, kdy tyto osoby budou 

schopny se v předpisech přehledně orientovat nejenom v rámci své profese, ale i v návaznosti 

na profese ostatní.  

Na základě poznatků obsažených v práci je možné navázat například otevřením 

diskuze, zda nezavést ve stavebním vzdělávacím systému více oborů, jako je program realitní 

inženýrství na USI v Brně, zda a jak vytvářet co nejvhodnější systém implementace 

stavebního práva do osnov technických fakult, jak vytvářet předpoklady pro systematickou 

znalost stavebního práva autorizovanými osobami po celou jejich profesní dráhu. 

 



Abstract 

The issue of responsibility will always be actual in all human activities. In the 

construction industry and real estate engineering, the impact of human activities always have 

a tangible link, it seems to be the assessment of duties and responsibility of each participant 

seemingly simple. The opposite is true, however, as construction and real estate business has 

passed in the last few decades significant development so that some activities in these fields 

have become for the general public is almost unreadable. And not only the lay the general 

public, but also experts and professionals in the field are often lost in the complicated process 

of construction, of the various stages and its connections with individual activities which have 

result in the effective complex. Construction Law, building regulations and authorization law 

can not be regarded as something of directive and bureaucracy of the state and its institutions, 

but it needs to see them particularly in terms of protection when it was, is and will be 

primarily in the interests of professionals to clearly defined rules and limits of their activities. 

It is therefore in the interest of authorized persons to best oriented in the regulations so that 

they help to improve the performance of their profession. 

For each authorized person working in the construction industry is important to know 

the extent of its competences, duties and responsibilities. Without knowledge of these 

principles can not be selected activities done and can not fulfill their purpose and definition - 

which is certainly a quality building work which meets all requirements with respect to all 

subjects of its surroundings. 

The knowledge gained from this work should serve to simplify the view of the 

complicated system building regulations for obtaining a healthy perspective and eliminating 

concerns of this difficult structure. Diploma work does not attempt to change regulations, but 

rather to understand their meaning and purpose, and point out their necessity. It can be said 

that knowledge of the legal context is a necessary condition for the performance of selected 

activities in construction. In any architect, designer and site management must have been a 

piece of "lawyer", when these people will be able to clearly understand the regulations not 

only in their profession, but also in connection with the other professions.  

Based on the findings contained in this thesis it is possible to establish for example 

open discussion, whether or not to introduce more fields in the building  educational system, 

such as the real estate engineering at USI in Brno, whether and how to create the most 

appropriate implementation of the construction legal system in the curricula of technical 



faculties, how to create conditions for systematic knowledge of construction law of authorized 

persons throughout their careers. 

Klíčová slova 

Odpovědnost, stavební předpisy, kvalifikace, stavebnictví, profese, praxe. 

Keywords 

Responsibility, building regulations, qualification, construction, profession, experience. 
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1  ÚVOD 

1.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

Ve své profesní praxi stavitele se stále setkávám s řadou problémů (pochybení), které 

vznikají při stavební činnosti a to ve všech jejich fázích (od fáze přípravy až k užívání 

zkolaudované stavby). Vždy si pokládám otázku, „Jak těmto problémům zabránit a zejména 

jak jim předcházet?“ Je třeba hledat odpověď, co má největší vliv na chyby spojené 

s výkonem stavební činnosti a zda je stávající systém výstavby nastaven dobře. Příčiny 

neshod a pochybení mohou být například: 

- nedbalost, 

- nedostatečná znalost problematiky, 

- podcenění složitosti situace, 

- značná koordinační náročnost, 

- nedostatečné osobní kompetence. 

Chybám a neshodám nelze nikdy zcela zabránit a zcela jistě to není ani žádoucí, neboť 

by to vedlo ke stagnaci a omezilo by to další rozvoj. Je však třeba dbát na to, aby se jednalo o 

problémy méně závažného charakteru, bez výrazného negativního dopadu na okolí a které 

budou mít po jejich vyřešení preventivní a výchovný charakter. Abychom mohli chybám 

předejít, musíme jasně stanovit, kdo je zavinil a proč vznikly. Toto zjištění nelze provést bez 

jasně nastavených mantinelů odpovědnosti. Cílem však není viníka nijak perzekuovat, ale 

naopak mu poradit a pomoci v nápravě a směřovat ho ke zlepšení do budoucna. 

 A právě jasné nastavení a vnímání odpovědnosti mezi jednotlivými účastníky 

výstavby bývá v praxi častým problémem. V této práci se proto zabývám problematikou 

odpovědnosti ve vztahu k činnosti autorizovaných osob a mojí snahou je zjednodušit pohled 

na složitý proces výstavby z hlediska uplatnění stavebních předpisů jednotlivými 

autorizovanými osobami v praxi. Cílem je také analyzovat systém spolupráce mezi 

jednotlivými autorizovanými osobami ve vztahu k přejímání odpovědností za jednotlivé fáze 

procesu výstavby, ať už za celek nebo za jeho jednotlivé dílčí části. Na základě provedených 

rozborů navrhnout doporučení, jakým směrem by se měla daná problematika autorizovaných 

osob do budoucna vyvíjet, s  důrazem na zkvalitnění práce autorizovaných osob.  
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 Jestliže poukazuji na odpovědnost, musím se zákonitě dostat k předpisům, ke kterým 

je tato odpovědnost vztažena. A zde se nabízí otázka: „Znají autorizované osoby dokonale 

mantinely svojí odpovědnosti a ví, ke kterým právním předpisům se tato odpovědnost váže?“ 

Předpisů spjatých přímo či nepřímo s výkonem vybraných činností je takové množství, že je 

na zvážení, zda je v silách jednotlivce je všechny znát či případně vědět, že existují, umět se 

v nich orientovat a umět je zapracovat do své činnosti.  

V praxi tak často může dojít k situacím, že se jednotlivé autorizované osoby dopouští 

pochybení nikoliv z nedbalosti, ale z neznalosti svých povinností, kdy neznaje rozsah svojí 

odpovědnosti, předpokládají, že daný úkon již nespadá do jejich práce a předpokládají, že je 

již plně na bedrech kolegů. Zde je proto důležitá nejen orientace v oboru vlastním, ale i 

v oborech příbuzných, neboť neznalost zákona či práva neomlouvá. To však sebou opět nese 

potřebu téměř nereálného množství znalostí.    

Významným prvkem činnosti autorizovaných osob tedy musí být zdravý úsudek, kdy 

ještě mohu a umím tuto činnost vykonat sám, a kdy už musím přizvat jinou osobu 

s potřebnými znalostmi, které mě samotnému chybí, nebo se na jejich problematiku detailně 

nezaměřuji. Jako podpora tohoto rozhodování musí autorizované osobě sloužit dokonalá 

znalost systému vybraných činností ve výstavbě, kdy jen tato znalost zajistí, že dokáže daný 

systém efektivně využívat ve svůj prospěch a prospěch okolí a v neposlední řadě tak na sebe 

dokáže uvalit svůj patřičný podíl odpovědnosti a zajistí i jeho spravedlivou míru distribuce na 

ostatní profesionály v oboru. 

V případě vybraných činností ve výstavbě jde tedy o velice užitečnou a především 

složitou činnost, kterou nemůže vykonávat svévolně každý. Aby nedocházelo 

k poruchám staveb, dalším materiálním škodám a také k nehodám, kdy je ohroženo 

zdraví a životy osob je třeba tuto činnost regulovat. Tuto regulaci zajišťuje stát 

prostřednictvím právních předpisů.  
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2 ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 HISTORIE INŽENÝRSKÉ KOMORY V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Mezi základní milníky, které mají rozhodný vliv na vznik vybraných činností ve výstavbě 

lze z článku Bohumila Ruska v časopise Stavitelství vybrat následné informace: „Již v roce 

1838 rakouská dvorní kancelář bez úspěchu usilovala o vytvoření instituce úředně 

autorizovaných soukromých techniků ve všech zemích monarchie po vzoru napoleonského 

řádu Regolamento, jenž platil na lombardsko-benátském území od roku 1805. První stavovská 

korporace civilních techniků byla patrně založena v roce 1866 a dostala název Inženýrská 

komora pro Království české. Podle údajů z roku 1879 bylo v té době uděleno 69 autorizací. 

Nařízením ministerstva vnitra ze dne 8. listopadu 1886 vydaným v souhlase s dalšími 

říšskými ministerstvy bylo stanoveno rozdělení civilních techniků do čtyř tříd:  

 stavební  a kulturní inženýři; 

 architekti; 

 strojní inženýři; 

 zeměměřiči a kulturní technici. 

Inženýrská komora měla po svém založení působnost pro celé Čechy, sdružovala jak 

české, tak německé členy. Zákonem byla komora ustavena až v roce 1913. Vznik 

Československé republiky měl vliv i na činnost Inženýrské komory. První valná hromada 

Inženýrské komory pro ČSR se uskutečnila 14. března 1921 v Praze. Vládním nařízením 

z roku 1934 se rozšířily kategorie civilních techniků o:  

 civilní inženýry konstruktivní a dopravní; 

 civilní inženýry vodohospodářské a kulturní; 

 civilní inženýry zemědělské 

Krátce po únorovém převratu, již 26. února 1948, proběhla v Komoře čistka, kdy 

Prezidium ministerstva techniky odvolalo předsedu a členy Trvalé rady a jmenovalo nové. 

Dne 1. prosince vyšlo poslední číslo Zpráv Inženýrské komory. Přišel konec zpečetěný 

zákonem č. 61 ze dne 11. července 1951, jímž se ruší oprávnění civilních techniků a 

Inženýrské komory. V době zrušení měla inženýrská komora celkem 2180 členů. Po roce 

1968, kdy vznikl Český svaz stavebních inženýrů, bylo jeho snahou obnovit činnost 

Inženýrské komory. Jeho úsilí bylo marné. Nakonec i on byl po zhruba desetiletém působení 

z nejvyšších politických míst zrušen. Až po roce 1989, kdy znovu zahájil činnost Český svaz 

stavebních inženýrů, mohla, kromě jiných, především jeho zásluhou vzniknout Česká komora 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - nástupkyně Inženýrské komory. Ta 

byla ustavena na základě zákona ČNR č. 360/92 Sb., ze dne 7. května 1992, o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě (dále uváděno zkráceně, jako  autorizační zákon nebo ZVPAIT).“
1
) 

Z daných informací je zřejmé, že zejména po druhé světové válce došlo k zastavení 

činnosti komory. Nástupnické organizace prvorepublikové inženýrské komory jsou tedy 

poměrně mladé a vznikly a plně začaly fungovat v roce 1992. Těmito organizacemi jsou 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora 

architektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
) RUSEK, B. Historie Inženýrské komory v českých zemích: Stavitelství. 2011. vyd. Brno: EXPO 

DATA, 2011, s. 64-65. ISBN ISSN 1802-2030. 
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2.2 VYMEZENÍ POJMU VYBRANÉ ČINOSTI VE VÝSTAVBĚ- 

SOUČASNÝ STAV 

Vybrané činnosti ve výstavbě  jsou činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu 

veřejných zájmů ve výstavbě. Mohou je vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly 

oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu ZVPAIT. Vybranými 

činnostmi jsou: 

projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací 

dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované stavby podle §104 odst. 2 písm. 

a) až d), pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy, 

a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.
2
) 

Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena, jsou povinny při své odborné 

činnosti chránit veřejné zájmy; tímto ustanovením se rozumí, že osoba vykonávající činnost 

uvedenou v § 158 a § 159 stavebního zákona (dále uváděno jako SZ) odpovídá za „správnost, 

celistvost a úplnost” jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, resp. že odpovídá za „správnost, celistvost a 

úplnost dokumentace a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 

dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace”, těmito pojmy je odpovědnost 

autorizovaných osob vymezena velmi široce, jak to ostatně odpovídá povaze jimi vykonávané 

odborné činnosti a poskytovaných služeb. Nejedná se pouze o úplnost dokumentace z 

hlediska sledovaných veřejných zájmů a požadavků stanovených zákonem, ale především o 

celistvost návrhu a projektu, zodpovědné skloubení požadavků a náležitostí estetických, 

provozně dizpozičních (funkčních), materiálových a technologických (strukturálních) tak, aby 

vzniklo komplexní dílo; nelze akceptovat názor, že projekt stavby může být složen z projektů 

vyhotovovaných per partes, nekoordinovaných do celistvého návrhu a projektu. Významnost 

profese, daná její odpovědností, se promítá i do požadavků odpovědnosti nejen za 

                                                 

2
)  BÁČOVÁ, M., SAIDL, J., INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT. Výklad, vymezení obsahu a rozsahu pojmů 

používaných v novém stavebním zákoně, [DVD Profesis 2011],  Praha: ČKAIT Středisko vzdělávání a 

informací,  [cit. 2012-03-21]. MP 0 Příloha 5.4.  
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proveditelnost stavby, nýbrž i za její bezpečnost, jakkoliv v tomto případě nesou svůj díl 

odpovědnosti rovněž jednotliví specialisté a spolupracující profese. 

Obdobně platí i pro provádění staveb, že osoba vykonávající činnost uvedenou v § 160 

SZ je povinna zabezpečit „odborné vedení stavby stavbyvedoucím“, a je povinna zabezpečit, 

aby i další práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly 

jen osoby, které jsou držiteli takovéhoto oprávnění. Při své činnosti jsou tyto osoby vázány 

především vydanými správními rozhodnutími a ověřenou projektovou dokumentací; ve 

smyslu těchto dokumentů a v souladu s právem jsou i při provádění stavby povinny dodržovat 

obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit 

dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
3
) 

2.2.1 Autorizace - obory a členění, stupně autorizace 

Autorizovanými osobami dle autorizačního zákona jsou: 

a) autorizovaný architekt, 

b) autorizovaný inženýr, 

c) autorizovaný technik.
4
) 

Obory pro které je udělována autorizace jsou uvedeny  v ustanovení § 4 a § 5 

autorizačního zákona. Česká komora architektů (ČKA) uděluje autorizaci pro jednotlivé 

obory a pro osoby, které splní podmínky pro autorizaci ve všech oborech udělí autorizaci se 

všeobecnou působností. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě (ČKAIT) uděluje autorizaci pro rozsáhlejší počet jednotlivých oborů a autorizace se 

všeobecnou působností neuděluje.  

ČKA  uděluje autorizaci pro tyto obory:  

a) architektura  

b) územní plánování  

 

                                                 

3)  PLOS, J. Nový stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 

125. ISBN 978-80-247-1586-5. 

4 ) § 3 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
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c) krajinářská architektura.
5
) 

ČKAIT autorizovaným inženýrům a autorizovaným technikům autorizaci pro obory: 

a) pozemní stavby, 

b) dopravní stavby, 

c) vodohospodářské stavby, 

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.
6
) 

2.2.2 Obsah a rozsah profesní působnosti architekta (urbanisty) a inženýra, 

popřípadě technika  

Přesný rozsah a obsah oprávnění autorizovaných osob je stanoven pro autorizované 

architekty v § 17 a pro autorizované inženýry v § 18 a techniky v  § 19 autorizačního zákona a 

příslušnými Autorizačními řády obou profesních komor. I když je obsah a rozsah profesní 

působnosti autorizovaných osob podrobně vymezen dochází v praxi k často v této oblasti 

k pochybení a například stavební úřady pak vrací vypracovanou projektovou dokumentaci 

stavebníkovi jako neautorizovanou, byť ji zpracovala autorizovaná osoba, ovšem nad rámec 

své profesní působnosti. 

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,  

                                                 

5
) § 4 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

6
) Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
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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.  

Rozsah oprávnění autorizovaného inženýra a autorizovaného architekta se liší zejména 

v tom, že autorizovaný inženýr nemůže samostatně zpracovat projektovou dokumentaci 

stavby, která je označena za architektonicky nebo urbanisticky významnou, může se na jejím 

vypracování pouze podílet. Naopak autorizovaný architekt nemůže samostatně vypracovávat 

projektovou dokumentaci inženýrských staveb a může se tedy pouze podílet na jejím 

vypracování pod vedením autorizovaného inženýra. V oboru pozemní stavby je rozsah 

oprávnění pro projektování u architekta i inženýra rovnocenný.  

V oblasti realizace staveb je autorizovaný architekt oprávněn pouze k vedení 

provádění jednoduchých staveb (vymezených v § 104 stavebního zákona). Pro ostatní stavby 

nemá v oblasti realizace oprávnění. 

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 
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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.  

 Pro rozsah působnosti autorizovaného inženýra je třeba upřesnit, že je oprávněn 

provádět veškeré speciální části projektu v rámci stavby, která přísluší do oboru jeho 

autorizace. Autorizovaný inženýr, může tedy provádět odborné činnosti  oborů technika 

prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. 

Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který 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,  

b) podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným 

architektem nebo autorizovaným inženýrem,  

c) provádět stavebně technické průzkumy,  

d) vést realizaci stavby,  
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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.  

Rozsah působnosti autorizovaného technika je oproti inženýrům logicky výrazně 

menší, což je jistě z důvodu nižší kvalifikace plynoucí z postačujícího středoškolského 

vzdělání. Autorizovaný technik není oprávněn zpracovávat územní studie, územní plánovací 

dokumentaci a dokumentaci pro územní rozhodnutí. Autorizovaný technik pro pozemní 

stavby - projektant je oprávněn vypracovávat projektovou komplexní dokumentaci v rámci 

svého autorizovaného oboru, ale na rozdíl od inženýra a architekta nemá oprávnění pro 

speciální obory obsažené v rámci dané stavby. Není tedy oprávněn samostatně projektovat 

statickou část stavby, požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb a energetické 

zhodnocení stavby. Tyto činnosti, vyjma statiky a dynamiky staveb, může samozřejmě 

projektovat pokud má autorizaci v příslušné specializaci. 

Pro rozsah vedení realizace staveb má autorizovaný technik stejné oprávnění jako 

autorizovaný inženýr. V rámci oboru své autorizace může tedy vést jak stavby jednoduché, 

tak stavby ostatní. 
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Tab. č. 1 – Působnost autorizovaných osob 

  AUTORIZOVANÝ AUTORIZOVANÝ AUTORIZOVANÝ 

   ČINNOST ARCHITEKT INŽENÝR TECHNIK/STAVITEL 

  AA AI AT (AS) 

Zpracování studie ANO ANO2/     

Zpracování územně 
plánovací dokumentace 

ANO PŘÍSLUŠNÁ 
ČÁST     

  Územní řízení:       

Zpracování dokumen -
tace pro územní roz-
hodnutí 

ANO ANO 

    

  Stavební řízení:       

Zpracování projektové 
dokumentace mimo 
inženýrské stavby 

ANO ANO DÍLČÍ ČÁST1/ 

Dtto pro inženýrské 
stavby 

JEN AI3/ ANO DÍLČÍ ČÁST1/ 

Hodnocení vlivu staveb 
na životní prostředí 

DÍLČÍ ČÁST DÍLČÍ ČÁST -- 

  Realizace staveb       

Vedení prováděných sta-
veb jednoduchých 

ANO ANO ANO 

Dtto staveb ostatních -- ANO ANO 

  Dozor:       

Provádění autorského 
dozoru a technického 
dozoru 

ANO ANO ANO 

  
Zastupování stavebníka 

při:       

Územní řízení ANO ANO ANO 

Stavebním řízení a 
kolaudaci 

ANO ANO ANO 

  Odborné funkce ve veřejné správě pro:   

Stavební řízení ANO ANO ANO 

Poznámky k tabulce č. 1. : 

1/
Autorizovaný technik je oprávněn vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá 

přísluší jeho oboru. V případě oboru pozemní stavby zpracovává pouze dílčí část. 

2/
U pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím 

orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné, se 

může autorizovaný inženýr podílet na vypracování projektové dokumentace, která je 

vypracovávaná autorizovaným architektem. 
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3/
Autorizovaný architekt se může podílet na vypracování projektové dokumentace inženýrské 

stavby, která je vypracována autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě stavby, která 

je zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování 

označena za architektonicky nebo urbanisticky významnou.
7
)  

2.2.3 Komory  

Ustanovením v § 23 odst. 1 autorizačního zákona se zřizují Česká komora architektů a 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jako samosprávné 

stavovské organizace se sídlem v Praze a s působností pro celou Českou republiku.
8
) 

Komory podle zákona o autorizaci vykonávají v přenesené působnosti státní správu na 

úseku autorizace a povinně sdružují autorizované osoby. Zejména udělují, odnímají a 

pozastavují autorizaci, vedou seznamy autorizovaných osob, dohlížejí nad výkonem jejich 

činnosti, organizují zkoušky odborné způsobilosti uchazečů o autorizaci, vedou disciplinární 

řízení s autorizovanými osobami, pokud poruší předepsanou povinnost; kontrolují a 

zabezpečují odbornost výkonu této profese. Vliv státu je uskutečňován tím, že ministr pro 

místní rozvoj jmenuje a odvolává členy autorizační rady Komor a schvaluje jejich autorizační 

řády.
9
) Působnost komor je velmi široká a zahrnuje jak činnosti samosprávné, tak činnosti  

přenesené na ně státem. Jedná se především o udělování a odnímání autorizace a provádění 

registrace. Komory jsou orgány profesní samosprávy, nikoliv spolky. Členství v těchto 

orgánech není tudíž členstvím spolkovým, nýbrž profesní příslušností – obdobně jako je tomu 

v případě příslušnosti k obci nebo kraji, reprezentovanými rovněž orgány samosprávnými, 

jimž je v určitém rozsahu svěřen též výkon statní správy v přenesené působnosti.
10

) 

ČKA eviduje celkem 3417 autorizovaných architektů.
11

) 

                                                 

7)
 ČKAIT. Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby. 3. vyd. Praha: Informační centrum 

ČKAIT, 2008, s. 34. ISBN 978-80-87093-71-9. 

8
)  §23 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

9
) INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, Autorizační zákon s komentářem, [DVD Profesis 2011],  

RUSEK, Bohumil., Praha: ČKAIT Středisko vzdělávání a informací ,  [cit. 2012-03-21] Příloha A 3.2. 

10
) PLOS, J. Nový stavební zákon s komentářem po praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 

372. ISBN 978-80-247-1586-5. 

11
) Základní informace o České komoře architektů. Česká komora architektů [online]. 2011 [cit. 2012-

03-23]. Dostupné z: http://www.cka.cc/oficialni_informace/zakladni_udaje/zakladni_udaje 
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Členskou základnu komory ČKAIT dnes tvoří více jak 29 tisíc autorizovaných 

inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané 

zkoušky odborné způsobilosti.
12

) 

Mezi orgány komory patří valná hromada, představenstvo, přadseda komory, dozorčí 

rada, stavovský soud a autorizační rada. Největší vliv na kontrolu činnosti komory má dozorčí 

rada, která kontroluje dodržování povinností daných autorizačním zákonem, dalšími obecně 

závaznými předpisy a vnitřními předpisy vydanými komorou. 

Ve vztahu k členům Komory, dohlíží dozorčí rada na řádný výkon jejich činnosti. 

Dozorčí rada a dozorčí komise šetří podněty a stížností podané na autorizované osoby. 

Dozorčí komise v oblastech provádí také systematický dohled nad činností autorizovaných 

osob (dále zkratka AO), zejména formou kontroly deníků AO.  V případě že, že dozorčí rada 

shledá stížnost nebo podmět jako závažné pochybení autorizované osoby, podá podmět k 

Stavovskému soudu s návrhem na diciplinární řešení s diciplinárním opatřením. Stavovský 

soud má pak na základě tohoto návrhu za úkol vést řízení s autorizovanými osobami, které 

svým jednáním a profesní činností porušily příslušná ustanovení zákona č.360/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, Profesního a etického řádu ČKAIT. Stavovský soud disciplinárně 

obviněného uzná vinným a uloží mu disciplinární opatření (odsuzující rozsudek), anebo jej 

vinny  zprostí (zprošťující rozsudek). Stavovský soud vykonává vrámci své činnosti také 

smírčí řízení ve spotu autorizovaných osob. V tabulce č. 2 je uveden přehled činnosti Dozorčí 

rady ČKAIT v oblasti řešení stížností a podmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
) O nás. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě [online]. 2012 [cit. 

2012-03-23]. Dostupné z: http://www.ckait.cz/co-je-ckait/o-nas 
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Tab. č. 2 – Z činnosti Dozorčí rady ČKAIT - Přehled šetřených stížností a podnětů 

Z činnosti Dozorčí rady ČKAIT 

Přehled šetřených stížností a podnětů: 

(zde jsou uváděny evidované počty stížnosti nikoliv počty šetřených autorizovaných osob) 

Rok  2007 2008 2009 2010 

Dle stěžovatelů :             

1. Investor, stavebník, objednatel                                                35 38 42 27 

2. Obecní úřady, stav. úřady, policie a p.                                      5 3 8 2 

3. Orgány nebo kancelář ČKAIT                                                15 9 11 3 

4. Ostatní stěžovatelé                                                                    24 27 26 42 

5.       Členové ČKAIT                                                                       0 0 0 0 

Dle předmětu stížnosti :             

6. Profesní pochybení, činnost a nekvalitní práce AO   55 62 63 67 

7.                                     Vztah ke kolegům §5 PEŘ    6 7 3 5 

8. Neetické jednání AO    24 27 35 26 

9. 
Přestoupení aut. oprávnění, neoprávněné užití razítka 
AO 1 2 2 2 

10. Neplnění členských povinností, neplacení čl. příspěvků 15 7 11 3 

Dle závěru šetření :             

11. Podána disciplinární obvinění ke stav. soudu  28 18 22 18 

12. Zastaveno pro prekluzi tříleté lhůty §16,2d  3 6 5 4 

13. Zastaveno, předmět stížnosti nebyl prokázán nebo se 3 6 5 4 
 skutek nestal nebo nebyl discip.proviněním §16,2/e,f,g 26 32 24 36 
14.      
 

Vyřazeno, stížnost se netýkala činností §16,2/h 
Vyřazeno, stížnost se netýkala činnosti související 
s autorizací §16,2/h 

 
 
 

 0 0  1   1 

15. Zastaveno, došlo ke smírnému řešení     7 7 10 2 

 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá (komentář porovnává roky 2009 a 2010), že 

převážná většina stížností, mimo stížnosti pro porušení členských povinností, se týká 

profesního pochybení resp. neodborné nekvalitní práce 67/76, ale oprávněnost řady stížností 

(37/26) se nepodařilo prokázat. Stížnosti na neetické jednání členů komory (25/35), je 

většinou součástí stížností na profesní pochybení nebo nekolegiálního jednání. Samostatných 

stížností na etická pochybení je pouze tři/pět. Z celkového počtu podaných stížností bylo ke 

konci roku 2010 asi 45% / 39% jako neoprávněných stížností a 2/10 stížností se podařilo 

vyřešit smírem. 
13

) 

                                                 

13
) Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKAIT za rok 2007, 2008, 2009, 2010 
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2.3 ZÍSKÁNÍ AUTORIZACE 

Autorizační zákon stanoví v §7 odst. 1 podmínky pro udělení autorizace. Způsob 

prokazování podmínek a další podrobnosti jsou pak upraveny Autorizačním řádem ČKAIT a 

Autorizačním řádem ČKA. Hlavním orgánem pro rozhodnutí o udělení autorizace je 

Autorizační rada. 

2.3.1 Kvalifikace autorizovaných osob  

2.3.1.1 Požadavky na vzdělání 

Vzděláním se pro autorizaci autorizovaný inženýr rozumí vysokoškolské vzdělání 

(§44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) získané studiem ve studijním oboru v 

oblasti uvedené v §5 odst. 3 autorizačního zákona, nebo v příbuzném studijním oboru v 

bakalářském studijním programu se standardní dobou studia nejméně čtyři roky, nebo v 

magisterském studijním programu. 

Vzděláním se pro autorizaci autorizovaný technik (stavitel) rozumí vysokoškolské 

vzdělání (§44 zákona č. 111/1998 Sb.) získané studiem ve studijním oboru v oblasti uvedené 

v §5 odst. 3 autorizačního zákona nebo příbuzném studijním oboru, v bakalářském studijním 

programu, nebo v magisterském studijním programu, anebo střední či vyšší odborné vzdělání 

obdobného studijního směru. 

Jiné školy nebo jiné studijní obory mohou být uznány výjimkou autorizační rady 

ČKAIT na základě předložených studijních plánů. Podmínkou udělené výjimky může být 

povinnost složení rozdílové zkoušky před vlastní autorizační zkouškou. 

2.3.1.2 Požadavky na praxi 

Délka odborné praxe je stanovena autorizačním zákonem. Pro autorizaci autorizovaný 

inženýr činí nejméně 3 roky, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, 

nebo nejméně 5 let, je-li uchazeč absolventem čtyřletého bakalářského studijního programu 

nebo jiného příbuzného vzdělání. Pro autorizaci autorizovaný technik a autorizovaný stavitel 

činí nejméně 3 roky, má-li uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo 
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bakalářského studijního programu, a nejméně 5 roků, má-li uchazeč požadované 

středoškolské vzdělání.
14

) 

Požadavky na praxi jsou upraveny podle §4 v §5 Autorizačního řádu ČKAIT. 

Autorizační řád zde podrobně uvádí podmínky pro uznání odborné praxe, co musí být jejím 

obsahem, jak se dokládá a prokazuje tato odborná praxe. Obdobně požadavky na vzdělání a 

praxi řeší §4 až §9 Autorizačního řádu ČKA. 

Doložení či prokázání praxe je věnována významná pozornost a dokumenty 

prokazující danou praxi musí být řádně potvrzené osobou k tomuto oprávněnou, například 

jinou autorizovanou osobou, zaměstnavatelem, jednatelem firmy. Z dokladu musí být zřejmé 

kdy a jaká činnost byla uchazečem prováděna. Uchazeč by měl tak ve svém vlastním zájmu 

požadovat tyto doklady od každého zaměstnavatele v souvislosti s vykonávanou činností už 

ve fázi jejího započetí a dále ihned po jejím dokončení, například tedy jmenování do funkce, 

referenční listy potvrzující účast na daném projektu nebo činnosti, kopie zápočtových listů a 

další. V praxi se poměrně často stává, že minulý zaměstnavatel zkrachuje a potřebný doklad o 

potvrzující praxi nemá kdo podepsat a praxi pak nelze prokázat. 

Mezi nejčastější uznávanou odbornou praxi patří výkon činnosti při realizaci stavby a 

podíl na projektové činnosti. Za odbornou praxi se považuje také vydání odborných posudků, 

statí a publikací, patentů, kdy musí být zřejmý vlastní autorský podíl uchazeče.  

2.3.2 Autorizační zkouška 

Dle §7 odst. 5 písm. g) autorizačního zákona je podmínkou udělení autorizace úspěšné 

složení zkoušky odborné způsobilosti. 

U obou komor je zkouška rozdělena na dvě části. Jedna část se dle §8 odst. 7 písm. a) 

zaměřuje na ověření odborné znalosti, pokud není součástí uchazečova uznaného odborného 

vzdělání. Druhá část se dle §8 odst. 7 písm. b) autorizačního zákona zaměřuje na ověření 

znalostí platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, 

popřípadě činností souvisejících.  

Podrobněji je obsah a průběh zkoušek uveden §8 až §11 Autorizačního řádu ČKAIT a 

obdobně pak §12 až §15 Autorizačního řádu ČKA. Komory tak shodně rozdělují zkoušku na 

                                                 

14
) §8 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
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část písemnou a dále na část ústní. V případě, že uchazečovo vzdělání je v  oboru nebo směru 

příbuzném požadovanému vzdělání anebo mu byla udělena výjimka ze vzdělání (§ 8 odst. 4 

autorizačního zákona) musí rozdílovou zkouškou prokázat své teoretické znalosti v oboru 

(specializaci) požadované autorizace. Tuto zkoušku musí absolvovat jako první a pokud v ní 

neuspěje, není již dále připuštěn k části písemné. 

Předmětem písemné je pak vždy ověření znalostí platných právních předpisů, kdy se 

jedná hlavně o stavební právo a předpisy související a speciální otázky, které se vážou 

jednotlivým k jednotlivým oborům činnosti ve výstavbě. V případě, že uchazeč nesplní 

stanovené limity pro úspěšnost písemné části, není dále připuštěn k fázi ústní. Ústní zkouška 

prověřuje schopnost uchazeče aplikovat studiem získané teoretické znalosti při výkonu 

samostatné praxe probíhá formou rozpravy nad referenčními projekty uchazečů - projektovou 

dokumentací nebo projekty, které uchazeči realizovali. Záměrem není zpochybňovat 

uchazečovo vzdělání, ale především zjistit, jak se uchazeč o autorizaci orientuje v praxi. 

V případě neúspěšnosti složení zkoušky je možné přistoupit k jejímu vykonání znovu 

až po uplynutí jednoho roku od termínu konání neúspěšné zkoušky. 

2.4 ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÝCH OSOB 

2.4.1 Osobní odpovědnost autorizovaných osob  

Prvotním podmětem pro uvědomění si vlastní odpovědnosti je u autorizovaných osob 

složení předepsaného slibu: „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako 

autorizovaný inženýr (architekt, technik) budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních 

architektonických/stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu 

respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného 

inženýra (architekta, technika)."
15

) 

J. Plos k tomuto tématu uvádí komentář:  „Rozsah působnosti autorizovaných osob 

stanovuje část třetí  ZVPAIT, tj. ustanovení § 12 až 19, přičemž obecný rámec odpovědnosti je 

uveden v § 12 až 16. Podle těchto ustanovení je autorizovaná osoba zejména odpovědna za 

odbornou úroveň výkonu své činnosti, je povinna je vykonávat osobně, popřípadě ve 

                                                 

15
) §8 odst. 8 písm. a) až c) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
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spolupráci se specialisty s příslušným oprávněním, chránit práva k duševnímu vlastnictví, 

zejména práva autorská a práva průmyslového vlastnictví, dbát platných obecně závazných 

právních předpisů a předpisů profesních, vystříhat se střetu zájmů, popřípadě konat činnosti 

s vybranými činnostmi neslučitelné, dále se odborně vzdělávat, vykonávat práce pouze 

v rozsahu, pro který jí byla udělena autorizace a opatřovat jí zpracované dokumenty řádným 

způsobem a svoji činnost evidovat, být pojištěna a tak dále.“ 

Dále komentuje: „Odpovědnost, kterou architekt, popřípadě inženýr svým pověřením 

výkonem povolání vůči klientovi i vůči společnosti přejímá, se týká nejen veškerých fází 

plánovací a projektové činnosti, ale i činností souvisejících, zejména výkonu dozoru nad 

prováděním projektu. Tento rozsah vyplývá z odpovědnosti podle zvláštních předpisů o 

odpovědnosti občanskoprávní (smluvní), a předpisů o odpovědnosti správní, ale i předpisů o 

odpovědnosti trestní, s výkonem činnosti autorizované osoby bezprostředně spjaté (obvykle 

trestné činy obecného ohrožení v případech škod způsobených zanedbáním profesních 

povinností).“
16

) 

Odpovědnost autorizovaných/registrovaných osob může být utříděna podle různých 

hledisek, přičemž základním tříděním je rozlišení na odpovědnost:  

 právní, a to veřejnoprávní a soukromoprávní; 

 etickou (profesně etickou). 

Soukromoprávní odpovědnost (závazková) je odpovědnost založená ve smluvním 

vztahu dvou (popř. i více) smluvních stran, které mají vzájemně rovné postavení (zásada 

ekvivalence). Tato odpovědnost může být vynucena v případě porušení smluvní povinnosti 

způsobem, který stanoví smlouva, obvykle sjednanou formou nápravy porušené povinnosti 

dobrovolně (dohodou), nebo v případě nedohody a trvajícího sporu rozhodnutím (nálezem) 

rozhodce, popř. rozhodnutím (rozsudkem) soudu. Soukromoprávní odpovědnost má v 

nejhrubších rysech povahu občanskoprávní, resp. obchodně právní, její součástí je z hlediska 

výkonu povolání především odpovědnost za škodu způsobenou porušením některých 

povinností plynoucích ze smlouvy, nejčastěji řádným a včasným plněním.  

                                                 

16
) PLOS, J. Nový stavební zákon s komentářem po praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 

382. ISBN 978-80-247-1586-5. 
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Veřejnoprávní odpovědnost je odpovědnost založená ve vztahu hierarchickém, v 

němž je jedna ze stran tohoto vztahu (jakkoliv je veřejnou službou), to jest reprezentant 

veřejné správy, v postavení mocensky nadřazeném autorizované/registrované osobě. 

Strukturována může být v nejhrubším členění do dvou základních bloků, a to odpovědnosti 

správně právní (včetně disciplinární) a odpovědnosti trestně právní. Souvisí především s 

odpovědností autorizované/registrované osoby za ochranu veřejných zájmů podle zvláštních 

předpisů, resp. realizuje prostřednictvím přestupkových či disciplinárních řízení, nejedná-li se 

v jednotlivém případě o čin trestný a nerozhoduje-li se v řízení trestním. 

Překročí-li porušení právních povinností hranici společenské nebezpečnosti 

významným způsobem, uplatňuje se odpovědnost trestně právní (dále v kapitole 2.3.2).  

Správně právní odpovědnost má velmi strukturovanou povahu a jednotlivé správní 

delikty (protiprávní jednání) lze uspořádat do subsystémů podle druhu správně právní 

odpovědnosti (za přestupky; za jiné správní delikty; za pořádkové delikty - přičemž u všech 

lze rozlišovat ještě podle toho, zda se takového jednání dopustila fyzická nebo právnická 

osoba; pro účely osobní odpovědnosti za výkon povolání jsou dále uvedeny delikty spojené 

působením inženýrů, architektů, urbanistů a techniků, a to působících jako osoby fyzické, 

nebo zodpovědní zástupci osob právnických. 
17

) 

Správní delikty fyzických osob v oblasti provádění staveb řeší stavební zákon v § 178 

a § 179. Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících jsou pak řešeny v § 

180 až § 183 SZ. 

Osobní odpovědnost právní a profesně etická odpovědnost je spjata velmi 

nezřetelnou hranicí. Jako v každém povolání, tak u vybranných činností ve výstavbě vstupuje 

autorizovaná osoba do mnoha vztahů v souvislosti s výkonem této profese. Jedná se zejména 

o vztah k: 

 profesi, kdy jde o vyvození vlastní odpovědnosti jako prvotní formy styku s ostatním 

profesním okolím, jde o to vykonávat svoji práci řádně a s maximální pečlivostí a 

náležitou ctí, hrdostí, ale i skromností a při uvědomění si pravidel a podmínek k 

výkonu této profese, 

 klientovi, povinnost ctít zájmy klienta je součástí autorizačního slibu, odborná 

neznalost klienta je důvodem najmutí si profesionála do kterého tímto klient vkládá 

                                                 

17
) INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, Odpovědnost autorizované osoby, [DVD Profesis 2011],  

PLOS, J. Praha: ČKAIT Středisko vzdělávání a informací ,  [cit. 2012-03-21] Příloha IP 2 
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velkou důvěru, odpovědnost vůči klientovi je tak zcela zásadní a autorizovaná osoba 

musí naplnit tento závazek, 

 společnosti, nejenom klient, ale i ostatní veřejnost vstupuje do činnosti autorizované 

osoby, společnost je třeba respektovat a dbát na to aby nedocházelo k upřednostňování 

zájmů jedněch na úkor druhých, případně nevnášet do své činnosti negativní dopady na 

okolí, 

 ostatním autorizovaným osobám, zejména povinnost respektovat ostaní kolegy na 

všech úrovních odbornosti a v celém oborovém portfoliu, být si vědom jejich přínosu 

pro výstavbu a nepovyšovat svoji roli v daném systému, ocenit kvality a zdravou 

konkurenci  jako zdroj možnéhu růstu nejen v oboru, ale v osobní rovině, být si vědom 

výhody a nutnosti  spolupráce  s kolegy, znát míru svojí odpovědnosti za svoji činnost a 

nutnosti ji plně přijmout,   

 profesnímu společenství (Komoře), být hrdým členem Komory, respektovat její roli a 

systém jejího fungování, aktivně se podílet na její propagaci, vznášet podměty a 

námitky za účelem inovací, být si plně vědom závazku šíření dobrého jména komory a 

to zejména profesionálním přístupem k výkonu funkce vybranných činností ve 

výstavbě, kterou komora udělením autorizace zaštiťuje. 

2.4.1.1 Odpovědnost projektanta 

Kolektiv autorů Potěšil, L., Roztočil, A., Hrůšová, K., Lachmann, M., v online 

komentáři stavebního zákona k tématu odpovědnosti projektanta uvádí: „Odpovědnost 

projektanta stavební zákon diferencuje, a to podle druhu dokumentace, kterou zpracovává. 

Projektant, který zpracovává územně plánovací dokumentaci, územní studii a dokumentaci 

pro vydání územního rozhodnutí (§158 odst. 1 SZ), musí respektovat požadavky veřejných 

zájmů a působit zde v součinnosti s příslušnými orgány, které hájí tyto veřejné zájmy podle 

zvláštních předpisů. Pro věcné a formální splnění potřebných náležitostí, zejména ve vazbě na 

odpovědnost za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, byla vydána řada 

prováděcích vyhlášek. Projektant, který zpracovává projektovou dokumentaci (§158 odst. 2 

SZ), má odpovědnost rovněž za správnost, celistvost a úplnost. Významnost profese, daná její 

odpovědností, se promítá i do požadavku odpovědnosti nejen za proveditelnost stavby, nýbrž i 

za bezpečnost stavby realizované podle dokumentace zpracované projektantem, což má vliv 

na správní, občanskoprávní a trestně právní odpovědnost. Další jmenovitou odpovědností je 

respektování právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu (§169 SZ), 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2hkzdjovwq&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boov5gk3lonfpxe332nbxwi3tvoruq&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrgu4a&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygm&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozsxezlknz4v66tbnjsw2&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozsxezlknz4v66tbnjsw2&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozsxezlknz4v66tbnjsw2&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrgu4a&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygm&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpw6zdqn53gkzdon5zxi&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxa4tfmrygs4y&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrgy4q&conversationId=1112810
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kontrolovatelnost statických, popř. i jiných výpočtů, což znamená, že musí být zjevná metoda, 

podle které byl výpočet zpracován.” 
18

) 

Stavební zákon pamatuje na složitost této profese a ukládá, v případě nezpůsobilosti 

projektanta vypracovat určitou část projektové dokumentace, povinnost přizvat osobu k 

tomuto oboru (části dokumentace)  s příslušným oprávněním. Stavební zákon tímto přizváním 

další osoby však odpovědnost projekta za dokumentaci jako celek nijak neomezuje. I když 

zde zákon nehovoří o hlavním projektatovi, lze předpokládat, že se jedná o tuto definici, 

neboť v případě, že zde dojde k rozdělení činnosti na několik osob (projektantů), musí pouze 

jedna osoba nést odpovědnost za projekt jako za celek.  

Za hlavního projektanta lze tedy zcela jistě považovat osobu, která přizve další osoby 

ke spolupráci na projektu, odpovídá za koordinaci a soulad jednotlivých částí projektové 

dokumentace, a která vystupuje jako autor takto zkompletovaného projektu vůči klientovi. 

Funkci hlavního projektanta zmiňuje stavební zákon v souvislosti s účastí hlavního 

projektanta ve stavebním řízení (§113 SZ). Dále pak v §133 odst. 4 SZ, dle kterého je hlavní 

projektant povinen účastnit se kontrolních prohlídek stavby pokud si to stavebník vyžádá a v 

§152 odst. 4 SZ v souvislosti z výkonem autorského dozoru nad souladem prováděné stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací.  

2.4.1.2 Odpovědnost stavbyvedoucího  

Stavbyvedoucímu ukládá stavební zákon v §153 odst. 1 a 2 řadu konkrétních 

povinností při vedení stavby. Stavbu musí řídit v souladu s vydaným rozhodnutím (ohlášením, 

povolením) a v souladu s ověřenou (stavebním úřadem orazítkovanou) projektovou 

dokumentací. Mezi zákonem vyjmenované činnosti patří zajištění dodržování povinností 

k ochraně života, zdraví, životního prostředí bezpečnosti práce dle daných právních předpisů 

a dle místních podmínek stavby. Stavbyvedoucí odpovídá za uspořádání staveniště a za 

koordinaci provozu na něm a za dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169 SZ). 

S ohledem na rozsah povinností a odpovědnosti stavbyvedoucího se předpokládá denní 

přítomnost autorizované osoby na stavbě. Případně by bylo možné uvažovat i přítomnosti 

částečné, ale opět za předpokladu splnění všech předepsaných povinností. Pokud by 

stavbyvedoucí neplnil zákonem dané povinnosti, pak se jako fyzická osoba dopustí přestupku 

                                                 

18
) POTĚŠIL, L., ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M.: Stavební zákon - online 

komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011. [cit. 2012-03-23] 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrgmzq&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrguza&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygm&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrguzq&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrguzq&conversationId=1112810
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jak ukládá § 178 odst. 4 SZ a lze mu uložit pokutu dle § 179 písm. a) SZ až do výše 200 000 

Kč.  

2.4.2 Trestně právní odpovědnost autorizovaných osob 

Trestněprávní (nebo také trestní) odpovědnost je odpovědnost za spáchaný trestný čin. 

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. (dále jen TZ) definuje v § 13 trestný čin jako protiprávný čin, 

který trestní zákon označuje trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 

Pokud se týká výkonu povolání autorizovaného inženýra či autorizovaného technika, 

bude se jednat především o oblasti související s možným zanedbáním povinností, které může 

vést až ke způsobení následků ohrožujících lidské životy, zdraví a majetek, dále trestné činy 

související s neoprávněným použitím autorizačního razítka a některé další. Je nutno 

poznamenat, že trestní odpovědnost je nepochybně nejzávažnější druh odpovědnosti, která 

může autorizované osobě vzniknout. 
19

) 

Jedná se o: 

 § 273 – Obecné ohrožení z nedbalosti,  

 § 143 – Usmrcení z nedbalosti, 

 § 147 – Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 

 § 148 – Ublížení na zdraví z nedbalosti 

 § 349 - Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka, 

 § 348 - Padělání a pozměnění veřejné listiny, 

 § 270 - Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv 

databázi 

Mezi nejzávažnější provinění jistě patří zejména skutky, které mají vliv na zdraví osob 

případně až zavinění vedoucí k usmrcení. Výše trestu zde mohou dosazovat sazby až   deseti 

let odnětí svobody nepodmíněně. Autorizovaná osoba zde musí mít vždy na paměti, že tyto 

případy se stávají, že nesmí nikdy dojít k podcenění jednotlivých činností při výkonu 

povolání. Například jako výrazně rizikovou oblast  ve výstavbě je možno identifikovat 

bezpečnost práce. V tomto případě je zejména na autorizovaném stavbyvedoucím aby zajistil 

na stavbě, kterou vede takové pracovní prostředí, které bude eliminovat vznik nehod při 

provádění stavby. 

                                                 

19
) FALTUSOVÁ, E., VAŇOUS, L., Výkon povolání a trestněprávní odpovědnost autorizovaných 

osob.  Právní informace 2.011., Praha: Informační centrum ČKAIT , červen 2011, s. 2-4. [cit. 2012-03-22]. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrg44a&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygm&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrg44a&conversationId=1112810
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygm&conversationId=1112810
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2.4.3 Disciplinární odpovědnost autorizovaných osob           

Autorizační zákon ukládá autorizovaným osobám řadu povinností uvedených v §12 a 

následujících, které jsou dále upřesněny v Profesním a etickém řádu ČKAIT. Autorizační 

zákon umožňuje vést proti autorizovaným osobám při porušení stanovených povinností 

disciplinární řízení před Stavovským soudem ČKAIT. Návrh na disciplinární řízení, který 

musí být skutkově vymezen ve vztahu k autorizačnímu zákonu nebo Profesnímu a etickému 

řádu ČKAIT, podává Dozorčí rada ČKAIT. Stavovský soud uloží v případě porušení 

povinností autorizované osoby některé z disciplinárních opatření: 

a) písemnou důtku, 

b) pokutu až do výše 50 000 Kč, 

c) pozastavení autorizace na dobu nejvýše 3 let,  

d) odejmutí autorizace. 

Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření se může autorizovaná osoba 

odvolat prostřednictvím Stavovského soudu. O odvolání rozhoduje s konečnou platností 

představenstvo Komory. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v §20 až §22 autorizačního zákona, 

v Profesním a etickém řádu a v Disciplinárním a smírčím řádu ČKAIT.
20

) 

Komora pozastaví autorizaci zejména z důvodu odsouzení autorizované osoby 

v souvislosti s činností pro kterou mu byla autorizace udělena a nebo i v případě pouhého 

zahájení trestního řízení. Komora tak nectí presumpci neviny, ale klade důraz na 

důvěryhodnost svých členů.  

Mezi nejvyšší disciplinární trest tedy lze zařadit pozastavení a odejmutí autorizace na 

základě disciplinárního opatření. Tím je dané osobě znemožněn výkon vybraných činností ve 

výstavbě, což samozřejmě značně snižuje uplatnění v dané oblasti a má tedy výrazný dopad 

na uplatnění ve společnosti. Nejčastějším důvodem pro dvě výše uvedené sankce je neplacení 

členských příspěvků.  

V roce 2010/2009 Dozorčí rada zahájila disciplinární šetření s 627/642 

autorizovanými osobami (297/319 inženýry, 240/240 techniky a 90/83 staviteli) pro 

neuhrazení členského příspěvku a v jednom případě uložené pokuty). Po zaplacení členských 

                                                 

20
)  INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, [DVD 

Profesis 2011],  SCHANDL, J. Podmínky činnosti autorizovaných osob. Praha: ČKAIT Středisko vzdělávání a 

informací,  [cit. 2012-03-21] Příloha A 2.1-4 



36 

příspěvků podala Dozorčí rada Stavovskému soudu nakonec 187/165 návrhů na zahájení 

disciplinárního řízení s následujícími disciplinárními opatřeními (131/126 x pozastavení 

autorizace na 18 měsíců, 28/25 x pozastavení autorizace na 24 měsíců a 28/14 x odejmutí 

autorizace). 
21

) 

2.5 VYBRANÁ STANOVISKA K ODPOVĚDNOSTI A OPRÁVNĚNÍ 

AUTORIZOVANÝCH OSOB 

Cílem této kapitoly je zmínit již zodpovězené otázky, týkající se dané problematiky – 

povinnostmi a odpovědností autorizovaných osob. Jde tedy o doporučení,  komentáře, 

odborné diskuse, otázky a odpovědi vydané zejména komorami ČKA a ČKAIT, jinými 

orgány státní správy, autorizovanými osobami  a případně ostatními účastníky výstavby. 

 Téma 1 – sdělení Komory ČKAIT k odpovědnosti hlavního  projektanta za vady 

projektu v jeho dílčí části  k jejímuž zpracování přizval (předal ke zpracování) 

další autorizovanou osobu  dle § 159 odst. 2 SZ.   

Informační centum ČKAIT jsem požádal o vyjádření k této problematice.  

Vymezení problému: 

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných 

požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, 

popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li 

projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k 

jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která 

odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci 

stavby jako celku tím není dotčena. 
22

) 

„Problém  se týká výše uvedeného a konkrétně toho, kdo je zodpovědný za část 

dokumentace statika, kterou vypracoval autorizovaný statik? Zda je to pouze statik nebo i 

hlavní  projektant, který se necítil kompetentní k této činnosti a proto statika přizval (vyzval) k 

                                                 

21
) Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKAIT, Koncept pro výroční zprávu za rok 2010, PRAHA 2010 

22
) § 159 odst. 2. zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrg44a&conversationId=1112810
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vypracování této části dokumentace? Jak si zde  vyložit poslední větu výše uvedeného 

odstavce 2, kde je napsáno, že odpovědnosti za celkovou dokumentaci se projektant nemůže 

zříci a že musí odpovídat i za jednotlivé části dokumentace, které nezpracovává. Pokud by 

došlo například ke zřízení části stavby vinou špatné projektové dokumentace v oblasti statika, 

orazítkované samostatným statikem, byl by za tuto chybu odpovědný i hlavní projektant i když 

tuto dílčí dokumentaci nezpracoval.” 
23

) 

 

Odpověd z informačního centra ČKAIT v Praze: 

 „Ustanovení § 159 odst. 2 SZ, jmenovitě větu poslední, podle které projektant 

odpovídá za projektovou dokumentaci stavby jako celku, nelze interpretovat pouze v mezích 

této věty bez přihlédnutí k celému znění odstavce a  okolní právní úpravě zejména zákonu o 

autorizacích. Podle § 12 ZVPAIT., autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu 

vybraných činností, pro který jí byla udělena autorizace. Autorizovaná osoba je povinna 

vykonávat tyto  činnosti, osobně nebo ve spolupráci s jinými autorizovanými osobami. Zákon 

o autorizacích blíže nedefinuje onu „spolupráci s jinými autorizovanými osobami“. Dle § 13 

odst. 3 ZVPAIT autorizovaná osoba opatřuje dokumenty, které souvisí s její činností 

vlastnoručním podpisem a otiskem razítka. Podepsat a opatřit razítkem může jenom tu část, 

kterou sama vypracovala, i když v zájmu koordinace prací na projektu je nezbytná spolupráce 

s ostatními projektanty.  

Ustanovení § 159 odst. 2 SZ výslovně stanoví, že přizvaná osoba, která má příslušnou 

autorizaci, odpovídá za jí zpracovaný návrh a tuto část povinně podepíše a opatří otiskem 

razítka.  

Projektant, zpravidla označený jako hlavní projektant, nebo ten, který má smlouvu se 

stavebníkem (investorem), odpovídá za svoji část jím zpracované projektové dokumentace a 

dále za tu část projektové dokumentace, kterou ve smyslu § 12 odst. 2 ZVPAIT, zpracovala 

osoba bez autorizace.  

Z pohledu výše uvedených ustanovení je zřejmé, že každá osoba, která zpracovala dílčí 

části projektové dokumentace v rozsahu svého oboru autorizace, odpovídá i za jí zpracovanou 

část. Tuto odpovědnost nelze přenést na hlavního projektanta.  

                                                 

23
) Zdroj:  emailová pošta Úterý, 1. Prosinec, 2011, v 16.13 hod, Marek Sklenář 
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Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku, je nutno 

chápat jako odpovědnost za koordinaci a soulad dílčích částí projektové dokumentace, které 

tvoří celek, za úplnost projektové, nikoli jako odpovědnost za práci každého projektanta 

(autorizované osoby), který se na projektu podílel.”
24

) 

Uvedené sdělení dobře poukazuje na to, co vyplývá ze zákona a jak mají autorizované 

osoby postupovat, když nemají schopnosti a kompetence zpracovat dílčí části projektu. 

Domnívám se však, že v praxi je tato problematika značně složitější, zejména v části 

vymezení rozsahu činností spadající do  koordinace projektu.  Sdělení ČKAIT říká, že 

projektant odpovídá za koordinaci a soulad dílčích PD. Pokud tedy odpovídá za soulad 

jednotlivých profesí a úplnost projektové dokumentace, není možné ho zbavit odpovědnosti 

za tyto dílčí části – neboť  je koordinoval a sjednocoval v ucelený výstup. Zbavení 

odpovědnosti by přicházelo v úvahu pouze za předpokladu, že by projektant prokázal, že 

danou chybu nemohl v rámci svých kompetencí odhalit a že plnil svoji funkci koordinátora 

projektu bezchybně. Pro prokazování je v těchto případech naprosto zásadní evidence činnosti 

při zpracování projektu (písemné přejímky podkladů i výstupů; archivování veškeré 

komunikace při tvorbě projektu, kdy se řeší méně podstatné i zásadní požadavky). 

 

 Téma 2 - vyjádření Informačního centra ČKAIT k obecné zodpovědnosti za 

projekt.  

Vymezení problému: 

Může autorizovaný inženýr pozemních staveb orazítkovat hlavní desky projektu - bez 

ohledu na to, kdo jakou část projektu zpracoval a zda-li měl příslušnou autorizaci, tzn. že 

vystupuje jako hlavní projektant a je zodpovědný za veškeré vypracované části?
25

) 

Odpověď ČKAIT: „Hlavní projektant je definován v §113 odst. 2 SZ. Je to projektant, 

kterého stavebník nebo stavební úřad smluvně pověřil koordinací projektové dokumentace 

stavby zpracované více projektanty nebo koordinací autorského dozoru. 

                                                 

24
) Zdroj: emailová pošta Pondělí, 5. Prosinec, 2011, v 8.07 hod. Marek Sklenář 

Ing. Hedviga Klepáčková Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

25
) Zodpovědnost za projekt. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

[online]. 26.03.2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.ckait.cz/content/zodpovednost-za-projekt 
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Jednotlivé části projektu musí být zpracované osobou k tomu oprávněnou, která za 

tuto část nese i zodpovědnost. V případě, když některou část projektu zpracovala osoba bez 

autorizace, nebo s autorizací na tuto část projektu neoprávněnou, musí být tato část projektu 

orazítkovaná osobou, která na to oprávnění má a která přebírá za tuto část projektu i 

zodpovědnost. Je povinností hlavního projektanta, aby si tyto náležitosti uhlídal.“
26

) 

Tato diskuse poukazuje na to, že výklad právních předpisů k odpovědnosti za 

celkovou PD a dílčí část PD je pro mnohé AO obtížně vyložitelný. Daná AO se dotazuje, 

zdali je odpovědná za veškeré vypracované části. Domnívám se, že zde lze komentovat, že 

tato  AO je zodpovědná za celý projekt, tedy i za jednotlivé části, ale ve smyslu odpovědnosti 

za jejich koordinaci a scelení v komplexní celek. Dílčí autorizovaní zpracovatelé tím 

samozřejmě nejsou odpovědnosti za svoji část nijak zbaveni. 

 

 Téma 3 – vyjádření  ČKA k rozsahu oprávnění autorizovaného architekta při 

zpracovávání dílčí nebo speciální části projektové dokumentace, popřípadě 

samostatné projektové dokumentace, která je součástí (pozemní) stavby (resp. 

stavby, k jejímuž projektu je autorizovaný architekt oprávněn). 

Vymezení problému: 

„Základní oprávnění v oboru architektura zahrnuje veškeré části projektové 

dokumentace, které tvoří standardní součást projektu (pozemní) stavby, a to včetně jejích 

speciálních součástí. Architekt odpovídá za celek projektu, tedy i za jeho dílčí části, a nese 

odpovědnost za případné škody způsobené chybami v projektové dokumentaci jako celku. Je 

v působnosti autorizovaného architekta rozhodnout, zda v konkrétním případě a s 

přihlédnutím ke složitosti řešené stavby (její speciální části) vypracuje speciální část 

dokumentace sám, přizve neautorizovaného specialistu (pokud taková osoba není jeho 

zaměstnancem, který nemusí být nutně držitelem autorizace), nebo zadá zpracování této části 

osobě autorizované. Vůči klientovi a společnosti nese odpovědnost autorizovaný architekt. 

Přednost přizvání autorizované osoby – specialisty spočívá ve větší jistotě, že zpracovaná část 

dokumentace bude mít požadovanou profesní úroveň, a v určitém rozložení odpovědnosti za 

zpracovaný projekt (autorizovaná osoba jako povinně profesně pojištěná odpovídá 

autorizovanému architektovi za případné škody vzniklé chybami v projektové dokumentaci 

                                                 

26
) Diskusní fórum. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě [online]. 

26.03.2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.ckait.cz/content/zodpovednost-za-projekt 
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touto osobou vypracované). Autorizovaný architekt může ostatně přizvat ke spolupráci osoby, 

které autorizovány nejsou, avšak představují odbornou špičku v oboru, například pedagogy 

vysokých škol, kteří pro výuku autorizaci nepotřebují, nevykonávají-li zároveň samostatně 

vybrané činnosti ve výstavbě.“
27

) 

Tato část stanoviska dobře popisuje důvody proč je nutné specialisty přizvat – pro 

posílení jistoty a docílení požadované profesní úrovně projektu. Odpovědnosti za tuto část PD 

se zde však architekt nezbavuje – vůči klientovi a společnosti ji plně nese, ale rozkládá-ji 

v dílčích částech na ostatní přizvané osoby.   

 

 Téma 4 -   komentář v diskuzním fóru AO na webu Komory ČKAIT k právní 

odpovědnosti za projekt v konkrétním případě. 

Vymezení problému: 

Při zpracování projektové dokumentace na multifunkční sportoviště, byla navržena  

gumová dlažba výrobce RENOGUM o tl. 15mm. V projektu bylo  nesprávně uvedeno, že je 

možno tento materiál položit volně bez lepení. Toto je však v rozporu s podmínkami výrobce, 

tuto je nutno celoplošně přilepit na podklad. Dodavatel přes upozornění výrobce provedl 

montáž tak, jak bylo uvedeno v projektu. V současné době žádá investor nápravu. Dodavatel 

opravu neodmítá, avšak chce plnou úhradu prací související s opravou. Jaká je odpovědnost 

zpracovatele projektu a jaká je odpovědnost dodavatele?“
28

) 

Odpověď ČKAIT: 

 „Odpovědnost autorizovaných osob může být utříděna podle různých hledisek, 

přičemž základním tříděním je rozlišení na odpovědnost:  

 právní,a to veřejnoprávní a soukromoprávní; 

 etickou (profesně etickou). 

Soukromoprávní odpovědnost (závazková) je odpovědnost založená ve smluvním 

vztahu dvou (popř. i více) smluvních stran, které mají vzájemně rovné postavení (zásada 

                                                 

27
) Stanovisko ČKA k rozsahu oprávnění architekta projektovat speciální části projektu. Česká komora 

architektů [online]. 12.02.2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 

http://www.cka.cc/oficialni_informace/stanoviska-cka/stanovisko_opravneni 

28
) Právní odpovědnost za projekt. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě [online]. 18.03.2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.ckait.cz/content/pravni-odpovednost-

za-projekt 
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ekvivalence). Tato odpovědnost může být vynucena v případě porušení smluvní povinnosti 

způsobem, který stanoví smlouva, obvykle sjednanou formou nápravy porušené povinnosti 

dobrovolně (dohodou), nebo v případě nedohody a trvajícího sporu rozhodnutím (nálezem) 

rozhodce, popř. rozhodnutím (rozsudkem) soudu. Tolik zákon. 

Ve Vašem případě bude záležet na přesné citaci smlouvy, kterou máte uzavřenou s 

investorem. Do hry může vstoupit ještě osoba pověřena vedením realizace stavby – pokládky 

gumové dlažby, zda byla upozorněna výrobcem na způsob pokládání, zda se s Vámi 

zkontaktovala a problém řešila. Zda jste Vy sám měl dostatečný prostor mít účinnou kontrolu 

nad celým procesem. V neposlední řadě musíme připomenout, že jste jako autorizovaná osoba 

pojištěna z odpovědnosti za škody způsobené výkonem své činnosti.“
29

) 

Tato diskuze ukazuje na možné rozložení odpovědnosti na více účastníků výstavby, 

kdy se vedle projektanta stává zodpovědným i stavbyvedoucí. Tento stavbyvedoucí je mimo 

jiné především zodpovědný za technologickou kázeň při provádění stavebního díla a musí 

proto hlídat aby byly dodrženy předepsané technologické postupy výrobce. V tomto případě 

bych dával hlavní část viny za uvedenou neshodu při provádění stavbyvedoucímu. Ten měl 

jednoznačně chybu projektu odhalit a projektanta požádat o opravu projektu. Samozřejmě 

tímto nelze projektanta zprostit viny, neboť to, že si nenastudoval takto důležitou věc 

z podkladů výrobce je chybou zásadního charakteru. 

 

 Téma 5 -  jak dbá ČKAIT na dodržování stavebního a autorizačního zákona?  

Vymezení problému: 

 „V praxi dochází k situacím, kdy architekti řeší v případě dokumentací pro stavební 

povolení veškeré technologie v objektech sami. Například konkrétně profesi IE02 

elektrotechnická zařízení. Tato  dokumentace obsahuje mnoho chyb a nedodržuje požadavky 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (chybějící výpočty osvětlení, chybějící 

přehledová schémata, určování bilancí, citované neplatné normy, atd.), takového 

dokumentace bývají orazítkovány jejich autorizačními razítky (profese stavby, architekti), 

tyto chyby v dokumentaci prochází na stavebních úřadech a jsou vydávána platná stavební 

povolení. Architekti se hájí tím, že ceny za projekt jsou příliš nízké a že není možné nechat 

                                                 

29
) Právní odpovědnost za projekt. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě [online]. 18.03.2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.ckait.cz/content/pravni-odpovednost-

za-projekt 
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vypracovat dílčí části projektu kvalitními specialisty v předepsané kvalitě, neboť by na 

celkovém zpracování projektu prodělali. A proto jsou nuceni tyto specializace provádět 

samostatně i při vědomí vytváření nekvalitních dílčích projektů
30

) 

Odpověď ČKAIT: 

ČKAIT  souhlasí s tím že dochází k porušování Autorizačního zákona, tím že architekt 

nepřizve specialisty, v případě kdy nemá dostatečnou kvalifikaci pro daný obor. 

„Uváděné tendence některých architektů ČKAIT registruje. K podobnému tématu je v 

čísle Z+i (4/2010) uveřejněné stanovisko ČKAIT k působnosti autorizovaných inženýrů. 

Konkrétní případy se řeší v rámci pravomoci předsedů obou Komor. Jak jistě víte, ČKAIT 

nemá kompetenci posuzovat rozhodnutí stavebních úřadů. Je Vaší povinností, když se o 

nedodržení zákona dozvíte, abyste na to příslušné orgány upozornil (nadřízený krajský úřad, 

následně MMR ČR).” 
31

) 

Z diskuze jednoznačne vyplývá, že dochází k porušování § 12 odst. 6 Autorizačního 

zákona, kdy projektant nepřizval kompetentní specialisty a zajistil tak aby došlo k řádnému 

výkonu vybranných činností ve výstavbě, jak mu tento paragraf nařizuje. Tato problematika je 

v praxi častá, osobně jsem se například setkal s případem, kdy jsme jako zhotovitel poměrně 

komplikovaného rodinného domu obrželi jako projekt elekro 2 půdorysy pouze se 

zakreslenými koncovými prvky. Domnívám se, že závazný honorářový řád by tyto siuace 

nevyřešil, neboť hodnotu svojí práce si musí projektanti stanovit sami a trvat na ní.  

Řešením je disciplinární postih daných autorizovaných osob, které se těchto chyb 

dopouští. Otázkou ovšem je kdo dané chyby nahlásí. Nebude asi reálné, aby k jejich 

odhalování docházelo na stavebních úřadech, protože daní úředníci nemohou být specialisté 

na jednotlivé profese. Nejčastěji se tyto chyby odhalí při samotné realizaci a v případě 

opravdu zanedbaného projektu by měl stavbyvedoucí vznést stížnost na příslušnou komoru. 

Musí samozřejmě  uvážit jak to dále ovlivní jeho spolupráci s projektantem při realizaci díla. 

  

                                                 

30
) Jak dbá ČKAIT na dodržování stavebního a autorizačního zákona?. Česká komora autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě [online]. 04.01.2011 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 

http://www.ckait.cz/content/jak-dba-ckait-na-dodrzovani-stavebniho-autorizacniho-zakona 

31
) Jak dbá ČKAIT na dodržování stavebního a autorizačního zákona?. Česká komora autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě [online]. 04.01.2011 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 

http://www.ckait.cz/content/jak-dba-ckait-na-dodrzovani-stavebniho-autorizacniho-zakona 
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 Téma 6 - překrývání oborů. 

Vymezení problému: 

 Může autorizovaný inženýr pozemních staveb v rámci jednoho jednoduššího projektu 

(např. RD, garáž apod.) orazítkovat (a tedy samozřejmě i zodpovídat) kromě stavební části i 

za další složky projektu jako jsou vnitřní rozvody profesí TZB, vytápění a elelktro?
32

) 

Odpověď ČKAIT (Ing. Hedvika Klepáčová k danému dotazu uvádí) :  

Rozsah působnosti autorizovaného inženýra 

 „Inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby nebo stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo mosty a inženýrské konstrukce nebo 

městské inženýrství nebo technologická zařízení staveb je v rámci stavby, příslušející oboru 

jeho autorizace, oprávněn vykonávat i všechny odborné činnosti oborů technika prostředí 

staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Při tom je vždy 

povinen splnit příslušná ustanovení stavebního zákona a autorizačního zákona, zejména §12 

odst. 6 autorizačního zákona: 

 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 specializaci. Výše uvedené vnitřní předpisy ČKAIT najdete jak na webových 

stránkách Komory, tak v publikaci Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby a na 

CD Profesis 2007. 

Pro Váš případ: 

 a) jako AI PS máte oprávnění v rámci svého projektu vypracovat i projekt vnitřních 

sítí TZB, …. , i když tato činnost přesahuje Váš obor 

 b) když v těchto činnostech praxi nemáte, projekt zadáte autorizované osobě s 

příslušným oborem autorizace (§ 12 odst.6 ZVPAIT) 

                                                 

32
) Překrývání oborů. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě [online]. 

26.03.2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.ckait.cz/content/prekryvani-oboru 
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 c) když projekt vypracuje osoba neautorizovaná a Vy ho označíte svým razítkem, přebíráte 

odpovědnost za tyto projekty (§ 159 odst.1-2 SZ) jako byste je zpracovala sama a platí bod 

a)”
33

) 

Tato diskuze ukazuje, jak je nutné, aby komora poskytovala poradenskou činnost 

autorizovaným osobám. Je zcela zřejmé, že pro některé technicky zaměřené osoby je velice 

složité rozumět právnímu výkladu daných zákonů. Vždy je tedy lepší požádat komoru 

případně jinou autorizovanou osobu o radu, než se dopustit pochybení nebo dokonce 

protiprávního jednání.  

Na druhou stranu by sama autorizovaná osoba měla velice dobře znát rozsah svého 

oprávnění a své působnosti, což je jistě hlavním předpokladem řádného výkonu její činnosti. 

Pokud autorizovaná osoba nezná svoje oprávnění, nezná potom ani rozsah svojí 

odpovědnosti, což je samozřejmě nepřípustné. 

2.6 SHRNUTÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU 

 Vybrané činnosti vznikly na základě veřejného zájmu, kterým je bezpečnost obyvatel 

a ochrana životního prostředí. 

Postavení odborníka autorizované osoby ve společnosti řeší zákon o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě č. 306/92 Sb., který navazuje na ustanovení § 158 až §160 SZ.  

Podrobněji je pak činnost autorizovaných osob řešena jednotlivými profesními 

předpisy a vnitřními řády (organizační řád, volební a jednací řád, profesní a etický řád, 

disciplinární a smírčí řád, autorizační řád, soutěžní řád), které vydávají státem pověřené 

komory: Česká komora stavebních inženýrů a techniků (ČKAIT) na Česká komora architektů 

(ČKA). Základní informace o činnostech komor jsou poskytovány na webových stránkách 

www. ckait.cz a www.cka.cc, které jsou průběžně aktualizovány.  

Obory autorizace jsou stanoveny v § 4 a § 5 autorizačního zákona, kdy se jedná o o 

bory základní a komory jsou dále oprávněny v jejich rámci stanovit dílčí specializace. Tuto 

možnost využívá ČKAIT.  

                                                 

33
) Překrývání oborů. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě [online]. 

26.03.2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.ckait.cz/content/prekryvani-oboru 

 

http://www.cka.cc/
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Dle smyslu autorizačního zákona jsou autorizovanými osobami autorizovaný 

architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. Autorizovanou osobou se stane 

fyzická osoba za předpokladu splnění autorizačním zákonem vymezených požadavků na 

vzdělání a kvalifikaci, složením autorizační zkoušky a složením autorizačního slibu: „Slibuji 

na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr budu při své práci 

usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, 

budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou 

autorizovaného inženýra“.  

Splněním tohoto slibu se autorizovaná osoba stává automatický řádným členem 

příslušné komory, což se nese veškerá práva a povinnosti vymezené v § 9 a § 23 

autorizačního zákona.  

Z výše uvedeného slibu jednoznačně vyplývá, že je na autorizovanou osobu  

delegována veřejná pravomoc v záležitostech daných právních předpisů. Autorizovaná 

osoba tak na sebe přebírá značnou odpovědnost, především v tom, že její povinností je 

provádět kvalitní díla v zájmu klienta a s respektem k přírodě, kultuře, veřejnosti a také 

ke kolegům.  

Na složitost tohoto závazku upozorňuje autorizační zákon, kdy autorizovaným osobám 

ukládá povinnost se  odborně vzdělávat a tím přispívat ke správnému výkonu své činnosti. V 

dnešní době velice rychlých změn, vzniku nových a zastarávání předešlých  poznatků a 

informací není bez celoživotního vzdělávání řádný výkon vybranných činností možný. 

I přesto, že znalosti autorizovaných osob bývají obvykle široké není možné postihnout 

veškeré oblasti stavebních činností na takové úrovni, aby bylo možné garantovat všechny 

jednotlivé části jednou osobou. Rozsah informací v jednotlivých oborech se rozvíjí tak 

prudce, že jedinou možností jak je provádět kvalitně je se v průběhu praxe na tyto obory 

specializovat. Z toho zásadně plyne následující: „Čím více specializace, tím více spolupráce“. 

Potřeba znalostí je natolik rozsáhlá, že bez kolektivní spolupráce není již možné většinu 

staveb realizovat. Autorizační zákon na tuto skutečnost pamatuje  v § 12 ods. 6, kdy 

nařizuje za tímto účelem zajistit spolupráci osob z jiných oborů autorizace, tam kde 

dané osobě již jeho znalosti nestačí nebo k dané činnosti nemá oprávnění. Rozsah, kdy, 

co  a jak delegovat či přizvat další osobu ke spolupráci je nutné řešit ve vztahu ke 

konkrétní stavbě  a musí být plně v kompetenci dané autorizované osoby. Odpovědnost 

je tedy plně přenesena na autorizovanou osobu. Záleží tedy na hlavním zpracovateli 
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projektu koho přizve ke spolupráci a na koho přenese odpovědnost v části, kterou není 

schopen sám realizovat. 

Prolínání odpovědnosti při spolupráci AO 

V daných právních předpisech je odpovědnost řešena obecně a to včetně jejího 

vzájemného prolínání. SZ v § 159 odst. 2 předepisuje, že když projektant přizve a nebo nechá 

vypracovat některou část dokumentace jinou autorizovanou osobou s příslušným oprávněním 

jeho odpovědnost za projekt jako celek tímto není dotčena. Zárověň však také tento zákon 

říká, že daná autorizovaná osoba s příslušnou specializací za jí zpracovaný návrh. Z logiky 

věci zde vyplývá, že projektant (hlavní projektant dle § 113 odst. 2 a  § 152 odst. 4 SZ)  

nemůže znát jednotlivé oborové informace natolik podrobně, aby mohl jejich obsah 

dostatečně zkontrolovat. Pokud je tedy nemůže zkontrolovat není možné na něho přenášet 

odpovědnost za tyto jednotlivé speciální profese. Nakolik se však jedná o čistě oborovou 

specialitu nebo se ještě jedná o problém, který mohl svou kvalifikací hlavní projektant 

odhalit, je možné posuzovat až podle jednotlivých případů a nelze tento problém nijak 

zobecňovat. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci jako celek je tak 

především a hlavně míněna jeho odpovědnost za koordinaci všech jeho dílčích částí v jeden 

ucelený výstup, který předává klientovi. Pokud by tuto odpovědnost neměl musel by se  pak 

klient domáhat případných oprav vad a neshod v projektu u jednotlivých specialistů bez 

možnosti koordinace, co bylo v praxi velice nepřehledné a mohlo by docházet k vrstvení chyb 

např. nerespektováním významných požadavků ostatních profesí.  

Největší (hlavní míra) míra odpovědnosti je tedy přenesena na hlavního 

projektanta. Hlavní projektant, jako autor díla a osoba pověřená klientem ke 

koordinaci celkové projektové dokumentace a tak je i vnímána tato funkce stavebními 

úřady. Hlavní projektant je tedy nositel projektu, který má smlouvu se zákazníkem a na 

kterého je třeba pohlížet jako na nositele projektu od jeho přípravy, vyhotovení až po 

výkon  autorského dozoru.  V případě, že dojde k neshodě je prvotním viníkem vždy 

tento hlavní projektant a je v jeho zájmu prokázat, že danou chybu nezpůsobil a že 

udělal maximum při  koordidaci a vedení projektu aby k těmto neshodám nedošlo. 

Důsledná evidence činnosti hlavního projektanta je zde proto zcela zásadní. 

Ze  zkoumaných právních předpisů tedy vyplývá, že projektová (i následná 

realizační) činnost je vždy kolektivním dílem, které vzniká spoluprací projektantů 

(stavbyvedoucích)  různých oborů a specializací. Spolupráce je zásadní podmínkou pro 

realizaci kvalitního stavebního díla.  
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3  METODY A POSTUPY SHROMÁŽDĚNÍ DAT A PODKLADŮ 

POUŽITÝCH PŘI ŘEŠENÍ 

Pro potřeby procesu hledání řešení je třeba shromáždit a objektivizovat potřebná data. 

Tato fakta musí stát na objektivních základech a skutečnostech, musí se tedy opírat o výzkum, 

v tomto případě prozkoumat činnost osob oprávněných k výkonu vybraných činností ve 

výstavbě. Podrobit tuto činnost systematickému, kontrolovanému, empirickému a kritickému 

zkoumání. 

Základem pro sběr dat jsou postupy  a metody  primárního a sekundárního 

výzkumu. Nejprve je proveden výzkum sekundární, vzhledem k jeho lepší dostupnosti a 

jednoduchosti. Zahrnuje tyto metody: 

 výzkum interních sekundárních dat (zde se jedná o data nashromážděná autorem práce 

během své profesní kariéry ve stavebnictví, jsou to konkrétní údaje a informace o 

skutečně realizovaných projektech či stavebních dílech) 

 výzkum externích sekundárních dat (publikované výzkumy, odborná literatura, zákony 

a jiné právní předpisy, odborné časopisy, zaznamenané odborné diskuze 

autorizovaných osob, stanoviska a prohlášení státních orgánů a komor sdružujících 

autorizované osoby, informační systémy, internetové přehledy a data atd.) 

Pro získání dalších dat a pro získávání názorového fóra k danému problému je použit také 

primární výzkum, který zahrnuje tyto metody: 

 rozhovor (neřízený, na dané téma s jinými autorizovanými i neautorizovanými osobami 

činnými ve výstavbě, s pracovníky komory ČKAIT specializujícími se na právní 

otázky, se zástupci volených orgánů komory ČKAIT – Stavovského soudu a Dozorčí 

komise v Brně), 

 osobní dotazování (rozhovor na základě předem připravených otázek, opět se stejnými 

osobami uvedenými výše). 

 

Další metody použité v diplomové práci jsou základní obecné metody používané pro  

práci se získanými daty a podklady. Jedná se především o metody analýzy a syntézy, indukce 

a dedukce, komparace a analogie. 

Metoda analýzy je uplatněna jako základní metoda v celé diplomové práci. Úkolem 

analýzy je rozbor poznatků  a jevů  na jednotlivé části. 
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Metoda syntézy je použita jako opak analýzy. Jevy, které analýzy rozkládá, syntéza 

opět spojuje a shrnuje v ucelený názor. Obě metody musí fungovat společně, neboť spolu 

vzájemně souvisí a jedna je nezbytným vyústěním druhé. 

Metoda dedukce je použita při vyvození obecných teoretických pravidel problému na 

základě hypotéz. Sběrem dat se k těmto hypotézám přiblížíme a potvrdíme je nebo je naopak 

vyvrátíme. Tato metoda je použita např. u obtížně identifikovatelných jevů při hledání 

prolínání odpovědnosti mezi jednotlivými autorizovanými osobami. 

Metoda indukce  je použita v případech, kdy se na základě pozorování existujících 

jevů jednotlivých případů vyvozují obecné závěry případně rozvedené v návrh a doporučení. 

Metody komparace (srovnání) a analogie (stejnosti) jsou použity při posuzování 

podobnosti jednotlivých případů činnosti autorizovaných osob. 
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4  ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1. SPOLUPRÁCE AUTORIZOVANÝCH OSOB V PRAXI 

V této části práci rozeberu účast jednotlivých autorizovaných na konkrétních 

projektech v praxi.  Ve všech uvedených případech jsem účástníkem výstavby a to vždy jako 

zástupce dodavatele stavební části.  

Smyslem je popsat potřebu spolupráce a koordinace jednotlivých zpracovatelů dílčích 

částí projektové dokumentace a také poukázat jaké obory autorizací se na konkrétních 

projektech a stavbách  podílejí a v jakém množství.  

Současně také poukáži, co bylo pro daný projekt zásadní a zda se zde vyskytly 

případné neshody či pochybení při práci autorizovaných osob. 

Jednotlivé případové studie jsou řazeny od největší a nejsložitější po nejjednuší či 

menšího rozsahu. 

4.1.1. Případová studie č. 1 – „Rekonstrukce odpadového hospodářství SAKO 

Brno a.s.” 

Základní charakteristika stavby a její účel. 

Předmětem řešení této projektové dokumentace je stavba „Odpadové hospodářství 

Brno“. Jedná se o rekonstrukci zařízení k energetickému využívání směsného komunálního 

odpadu.  

Účelem stavby je modernizace již nevyhovujícího provozu spalování směsného 

komunálního odpadu. Modernizací bude docíleno účinnějšího spalování směsného 

komunálního odpadu, dokonalejšího čištění spalin a dokonalejšího třídění škváry. Nově bude 

řešena výroba elektrické energie a dotřídění odpadu na nové dotříďovací lince.
34

) 

Projekt řeší rekonstrukci některých stávajících objektů (kotelna, škvárována a 

další) a výstavbu nových objektů (turbínová a dotříďovací hala). Následující tabulka ukazuje 

hlavní zpracovatele projektu pro stavební povolení. 

 

 

                                                 

34
)  TKB KOVOPROJEKTA  BRNO a.s. Průvodní zpráva. Projekt Odpadové hospodářství Brno. 2008. 

s. 4.  [cit. 2012-03-25]. 
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Tab. č. 3 – Hlavní zpracovatelé projektu Odpadové hospodářství Brno 
35

) 

Funkce / 
profese 

Jméno a příjmení Číslo 
autorizace 

Obor 

Vedoucí týmu Ing. Fojt Stanislav ČKAIT - 1004515 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 

Technologie Ing. Jiří Kroulík ČKAIT - 1004714 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 

Technologie Ing. Antonín Rozkydal ČKAIT - 1003739 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 

Technologie Hana Valová   

Generel Ondřej Filip   

Požární bezpečnost Lubomír Macháček ČKAIT - 1003417 Autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb 

Životní prostředí Ing. Zdeněk Skoumal   

Pozemní stavby arch.Ing. Vlastimil 
Mareš 

ČKA 02 187 Autorizovaný architekt 

Pozemní stavby Ing. Pavel Pijáček ČKAIT - 1000514 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

Pozemní stavby arch.Ing. Vasil Rusanov ČKA 03 160 Autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby 

Pozemní stavby Ing. Bořek Richter   

Pozemní stavby Ing. Lenka Ševčíková   

Pozemní stavby Ing. Vojtěch Žufníček   

Pozemní stavby Jitka Pospíšilová   

Betonové 
konstrukce 

Ing. Petr Stehlík ČKAIT - 1000755 Autorizovaný inženýr pro mostní konstrukce a inženýrské konstrukce 

Betonové 
konstrukce 

Ing. Radek Šilar   

Ocelové konstrukce Ing. Ivo Veselý ČKAIT - 1000838 Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb 

Ocelové konstrukce Ing. Martin Klíma   

Vodohosp.stavby Ing. Jiří Novotný ČKAIT - 1002903 Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby 

ZTI Ing. Soňa Pešinová ČKAIT - 1004265 Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace: 
zdravotní technika 

Vytápění Ing.Karel Osvald ČKAIT - 1003217 Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace: 
technická zařízení 

Vytápění Václav Krejčí ČKAIT - 1004137 Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb - specializace: 
vytápění a vzduchotechnika 

Vytápění David Fiala   

VZT Ing. Jaroslav Foltýn   

Elektro – silnoproud Ing. Pavel Horák ČKAIT - 1300635 Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace: 
elektrotechnická zařízení 

Elektro – silnoproud Jaroslav Večeřa   

Elektro – silnoproud Ing. Zdeněk Krška ČKAIT - 1000335 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 

Slaboproud Pavel Plhal   

MaR Ing. Zdeněk Chytka ČKAIT - 1002937 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 

MaR Ing. Korytár Martin   

Doprava Ing. Petr Strnad ČKAIT - 1003178 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 

Doprava Ing. Michal Černošek   

Doprava Alexandra Pernicová ČKAIT - 1003539 Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby – specializace nekolejová 
vozidla 

Sadové úpravy Ing. Dagmar 
Hawerlandová 

ČKA 02 640 Autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba 

Zemní plyn Ing. Marek Hladný ČKAIT - 1003735 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 

                                                 

35
) FOJT, S., Průvodní zpráva. Projekt Odpadové hospodářství. Brno: TKB KOVOPROJEKTA BRNO 

a.s., 2008. s. 6-7. [cit. 2012-03-25]. 
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Hlavní odpovědnost za tuto dokumentaci pro stavební povolení nese vedoucí týmu 

v tomto případě autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení budov. Daná autorizace 

má svůj důvod v technologickém charakteru stavby. 

Jeho hlavní náplní je zde celková koordinace projektu a to je především přenesení 

požadavků technologické funkčnosti na ostatní části projektu. Zejména je nutné novou 

technologii napojit na stávající technologie, které zůstávají funkční. Dále pak veškeré objekty 

přizpůsobit novým technologickým požadavkům a také vybudovat zcela nové stavební 

objekty pro nově instalovanou technologii. 

Složitosti tohoto procesu odpovídá také množství osob, které se na projektu musí 

podílet – viz tabulka č.3 - Hlavní zpracovatelé projektu. Při tomto počtu osob je zcela zásadní 

role vedoucího týmu, který musí jednotlivé profese koordinovat.  

Ve stavební části, na kterou se dále omezuji, jsou z hlediska bezpečnosti stavby 

zásadní zejména založení stavby, betonové konstrukce a ocelové konstrukce. 

Především v části ocelové konstrukce bylo třeba vyřešit složité statické podmínky 

v hale Kotelny, kde bylo třeba odstranit dva nosné sloupy a jeden vazník včetně demontáže 

stávající střechy. Před tímto bylo třeba uzpůsobit celou nosnou konstrukci haly řadou 

opatření. Byla provedena úprava ztužení, tím že staré bylo nahrazeno novým v jiných řadách. 

Změny v ocelové konstrukci měli vliv na statickou funkci stávajících základů. Bylo 

třeba provést zesílení patek mikropilotami a novými železobetonovými věnci. Pro nové kotle 

byly částečně využity původní základy, kdy došlo k jejich nadbetonování a v místech, kde 

nešlo využít stávajících základů byl proveden železobetonový pas podepřený pilotami o 

průměru 900mm. 

Pokud se zde vrátím k zahájení prací na projektu, bylo zde zásadní zhodnotit původní 

projekt a skutečný stav stavby. Ve skutečnosti se většina původní realizační dokumentace 

nedochovala, takže pro kvalitní budoucí návrh bylo nutné provést stavebně technický a 

statický průzkum. Součástí průzkumů byl dále radonový průzkum, inženýrsko-geologický 

průzkum, geodetické zaměření stávajících staveb, včetně zaměření všech inženýrských sítí. 
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Obr. č. 1 – Schéma úpravy ocelových konstrukcí v Hale Kotelny na stavbě 

Rekonstrukce odpadového hospodářství Brno.
 36

)  

 

Ve fázi realizační bylo potom zásadní zejména zajistit bezpečnost provádění všech 

prací, se zvláštním důrazem na fázi demolic, podchycování a úprav ocelových konstrukcí a při 

rozebírání střešní konstrukce. Bezpečnost ovšem byla hlavní prioritou tohoto projektu od 

začátku do konce, vzhledem ke společnému dělení staveniště stavařů s technology, což mělo 

za následek zvýšené riziko problémových situací. Další prioritou při řízení stavby bylo zajistit 

striktní dodržování technologické kázně celého výrobního procesu. Například se jednalo o 

kontrolu kvality pilotáže, kontrola svárů ocelových konstrukcí, soustavná kontrola 

betonových směsí a postupu provádění betonáží, kontrola provádění nátěrů ocelových 

konstrukcí včetně kontrolních měření tloušťky vrstev a další. Samozřejmě se pracovalo za 

různých klimatických podmínek a tak postup při betonážích a při následné péči o beton bylo 

třeba důsledně plánovat, provádět daná opatření a kontrolovat. Veškeré tyto činnosti byly 

samozřejmě zaznamenány do kontrolního plánu a jsou součástí realizační dokladové části 

stavby. 

                                                 

36
) Zdroj: archiv firmy Ing . Stanislava Fojta z firmy TKB Kovoprojekta Brno a.s.  



53 

Skutečně identifikované problémy či případná pochybení autorizovaných osob v 

projekční části nebo v realizační části 

 Lze konstatovat, že projekt nevykázal žádné závažné chyby. Samozřejmě byly 

nalezeny drobná pochybení – například špatně okótovaná výška nadpraží otvoru v betonové 

stěně, kdy muselo dojít k následnému dořezání, ale je vzhledem k rozsahu projektu 

zanedbatelné. Všechny případné nedostatky byly řešeny v rámci autorského dozoru a ke 

změnám ve stavebním  projektu docházelo zejména vlivem nových požadavků stavebníky na 

změny v technologiích. 

Ve fázi výstavby nedošlo k žádným pochybením v bezpečnostních předpisech, v 

technologických procesech a k ohrožení životního prostředí. Došlo však ke dvěma havarijním 

situacím. Při první praskla pístnice hydraulických demoličních nůžek na ocel a poškodila část 

nosné ocelové konstrukce. Tento ocelový prvek bylo možné opravit – jeho zesílením 

přeplátováním.  Druhá havárie se stala při zakládání resp. budování pilot pro objekt Čištění 

spalin, kdy bylo porušeno stávající potrubí chemické kanalizace DN 400, kdy po vysunutí 

výpažnice piloty došlo vytečení betonu do kanalizace a tím její znehodnocení v daném úseku. 

Zde se nabízel úsudek, že viník bude velice rychle identifikován, ale nestalo se tak. Při 

realizaci se postupovalo dle platné projektové dokumentace, které na možnou kolizi pilot 

s kanalizací upozorňovala. Stavba postupovala v souladu s technologickým postupem a před 

zahájením prací nechala piloty geometricky zaměřit a dále byla provedena kamerová sonda 

pro zjištění stavu a směru stávající kanalizace. Při následném odkrytí potrubí bylo zjištěno, že 

toto je nestandardně vedeno „do oblouku“ a nikoliv v přímé trase mezi revizními šachtami, 

jak předepisuje norma. Tuto anomálii zhotovitel zakládání nemohl předpokládat a nebyla 

zjistitelná ani běžným kamerovým průzkumem. Viníkem byla tedy stanovena odchylka 

v realizaci v 80 letech. 

K pochybením jednotlivých autorizovaných osob v rámci výkonu vybraných 

činností ve výstavbě na tomto realizovaném projektu tedy nedošlo. 

Shrnutí: 

Tato případová studie ukazuje kolik autorizovaných (i neautorizovaných) osob se 

účastní na projektu dané velikosti. Zjednodušeně zle říci, že čím větší projekt se realizuje 

tím větší je potřeba k přizvání autorizovaných osob ke spolupráci. Lze také konstatovat, 

že celková míra odpovědnosti je natolik zásadní a obsáhlá, že není možné ji uvalit pouze 

na vedoucího projekčního týmu či hlavního projektanta. Odpovědnost se zde typicky 

dělí na jednotlivé autorizované osoby. Nelze se však omezit na vnímání jednotlivých 
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dílčích projektů, jako na samostatné části, za jejichž následnou koordinaci odpovídá až 

hlavní projektant či vedoucí projekčního týmu. 

Jednotlivý dílčí projektanti musí ve své projekční části vnímat a respektovat 

přímo navazující a vyplývající části ostatních profesí. A to i v případě, že na to nejsou 

hlavním projektantem upozorněni. Toto prolínání je naznačeno schematicky na obrázku č. 2. 

Uvedené vazby ve schématu jsou pouze příkladem, dané profese se dělí a prolínají v mnoha 

možných variantách. Základní funkce stavby je technologická, pozemní stavby tvoří tedy její 

součást, stejně tak jako ostatní části. V části pozemní stavby jsou potom obsaženy její typické 

dílčí profese, které na sebe navazují a mohou na sebe vzájemně více či méně působit. Tyto 

jednotlivé části se vždy následně dostanou do kontaktu nebo návaznosti s technologickými 

částmi stavby. Uvedené vazby jsou pouze ilustrativním příkladem, schéma může mít mnoho 

variant, skutečnou provázanost určí až příslušné spolupracující autorizované osoby a osoba, 

která je koordinuje. 

 Potřeba spolupráce a koordinace jednotlivých autorizovaných osob může být 

tedy na začátku projekčních prací nastíněna pouze obecně. Její konkrétní podoba však 

dostává obrys až v průběhu samotné tvůrčí práce, kdy vedoucí projektu i jednotlivý 

zpracovatelé potřebu spolupráce detailněji identifikují.  

 

Obr. č. 2 – Spolupráce autorizovaných osob na projektových 

pracích na akci Rekonstrukce odpadového hospodářství Brno 
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4.1.2. Případová studie č. 2 – „Rekonstrukce objektů F2b, F2c a spojovacího 

mostu, JMP a.s. Brno„ 

Základní charakteristika stavby a její účel. 

Předmětem řešení této projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 

pro provedení stavby je stavba „Rekonstrukce objektů F2b, F2c a spojovacího mostu, JMP 

a.s. Brno“.  Druhově je stavba vymezena jako ocelová nájezdová rampa a spojovací most. 

Jedná se tedy o ocelovou skeletovou konstrukci, která je určena jako příjezdová komunikace 

na střešní parkoviště.  

Kolem středových tubusů se zrcadlově vinou nájezdové/výjezdové rampy. Rampy jsou 

s vedlejším objektem propojeny pomocí spojovacího mostu přes místní komunikaci. Rampy 

jsou opláštěné zavěšenými ocelovými prvky z tahokovu. Technologické tubusy mají jedno 

podzemní a tři nadzemní podlaží. Na střechách tubusů je umístěna ocelová plošina se 

vzduchotechnickými instalacemi. Stavba je součástí průmyslové zóny (plynáren).
37

)  

Důvodem pro realizaci rekonstrukce je havarijní stav pojezdové konstrukce, 

který byl zapříčiněn nevhodnou hydroizolační vrstvou v souvrství vozovky což bylo 

identifikováno na základě stavebně technického průzkumu, provedeného v rámci místního 

šetření (09-10/2010) Ing. Pavlem Schmidtem, Ph.D a popsáno v „Ideovém návrhu sanace 

stávajícího stavu objektu RWE na ulici plynárenská v Brně (03-04/2011), který zpracovali za 

VUT v Brně doc. Ing. Miroslav Novotný, CSc. a ing. Karel Šuhajka, Ph.D.  

Jak je tedy výše uvedeno důvodem pro realizaci této stavební akce byl havarijní stav 

stávající konstrukce. Opět je zde možné vidět, že prvotním a základním podkladem pro 

zpracování projektové dokumentace byl již zmiňovaný základní stavebně technický průzkum. 

Zde je nutné identifikovat, proč došlo k havarijnímu stavu a zda tento stav nevznikl 

pochybením autorizovaných osob. V ideovém návrhu sanace uvádí doc. Ing. Miroslav 

Novotný, CSc. a ing. Karel Šuhajka, Ph.D popis jednotlivých příčin vzniku 

diagnostikovaných vad a nedostatků ve dvou částech: 

Nedostatky návrhu konstrukce 

Autoři ideové zprávy jako základní příčinu poruch identifikují nevhodný návrh 

„střešního pláště“ daných konstrukcí a konstatují, že navržená provedená skladba není pro 

                                                 

37
) SVOBODA, J., Souhrnná technická  zpráva. Rekonstrukce objektů F2b,F2c a spojovacího mostu 

JMP a.s. Brno, Brno: B.H. Engineering s.r.o.,  2011. s. 5. [cit. 2012-03-25]. 
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daný typ konstrukce vhodná a nemohla být tedy dlouhodobě funkční. Zásadní odhalené 

problémy ve skladbě:  

- nedostatečná ochrana hydroizolační vrstvy nebo zcela chybějící izolační vrstva, 

- absence drenážních vrstev s napojením na odvodňovací systém objektu, 

- absence filtrační vrstvy – což znemožnilo odvod vody z konstrukce, 

- nevhodně navržená třída betonu – B20 (C16/20), způsobuje degradaci pojezdové 

betonové desky, 

- nesprávný návrh pojezdové stěrky, která nevyhověla podmínkám exteriéru a zatížení. 

Zjištěné vady a nedostatky v realizaci 

Za vady v provedení označují autoři ideového návrhu sanace tyto skutečnosti“ 

- nedostatečnou třídu betonu, kdy bylo zjištěno, že beton dodaný na stavbu je ještě o   

            jednu pevnostní třídu nižší, tedy pouze B15 (C12/15), 

- absenci dilatačních polí, díky tomu došlo k samovolné tvorbě dilatací prostředním  

       trhlin, které měli vliv na porušení celkových pojezdových desek.
38

)  

 Nový projekt a spolupráce autorizovaných osob 

 Pro uvedení do řádného stavu je třeba samozřejmě opět využít tým autorizovaných 

osob vedených hlavním projektantem a následně provést za pomocí autorizovaných osob 

pro vedení stavby danou realizaci.  Jako jeden z podkladů pro projekční práce zde sloužil výše 

uvedený stavebně technický průzkum a ideový návrh sanace daných objektů. Nicméně pro 

požadovaný cílový stav bylo třeba provést koordinaci jednotlivých profesí, které jsou 

v objektu zahrnuty.  

Projekt a jednotlivé odpovědnosti jsou zde řešeny následovně: 

 architektonické a stavebně technické řešení – za tuto část je zodpovědný hlavní 

projektant autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 

                                                 

38
) NOVOTNÝ, M., ŠUHAJDA, K..  Ideový návrh sanace stávajícího stavu objektu RWE na ulici 

Plynárenská v Brně. Nájezdový a výjezdový tubus, propojovací mostní konstrukce. Brno: VUT, FA 

STAVEBNÍ, ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ, 2011. [cit. 2012-03-23] 
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 stavebně konstrukční řešení – zde správně přizval hlavní projektant ke spolupráci 

autorizovanou osobu pro mostní konstrukce (autorizovaný inženýr má sice oprávnění 

zpracovávat část statika a dynamika staveb, ovšem v rozsahu své autorizace pozemní 

stavby,  není ovšem oprávněn pro činnost mosty a inženýrské konstrukce, za kterou je 

nutno část stavby považovat, posouzení nosné konstrukce podlah nájezdových ramp 

tedy provedla osoba s autorizací pro mosty a inženýrské konstrukce, 

 požárně bezpečnostní řešení – hlavní projektant autorizovaný inženýr pro pozemní 

stavby zde oprávnění zpracovat tuto část řešení samostatně, v daném případě si ovšem 

přizve ke spolupráci specialisty autorizovaného inženýra pro požární bezpečnost 

staveb, 

 technika prostředí staveb – ZTI -  zde využívá autorizovaný inženýr pro pozemní 

stavby oprávnění pro zpracování činností oborů technika prostředí staveb 

specializace zdravotní technika na tuto část dokumentace, která se týká zejména 

odvodnění samotně, to znamená, že nepřizve daného specialistu, 

 silnoproudé instalace – tento obor techniky prostředí staveb specializace 

elektrotechnická zařízení je opět zařazen do rozsahu působnosti autorizovaného 

inženýra, bývá však obvyklé, že v případě složitějších řešení (což v tomto případě jistě 

je instalace topných kabelů do konstrukce nájezdových ramp a mostu) si projektant pro 

obor pozemní stavby zde přizve daného specialistu v tomto případě autorizovaného 

inženýra pro techniku prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení, 

 slaboproudé instalace – i tento obor techniky prostředí staveb specializace 

elektrotechnická zařízení je opět zařazen do rozsahu působnosti autorizovaného 

inženýra, bývá však také obvyklé, že u složitějších systémů (zde instalace 

automatického parkovacího systému) si projektant pro obor pozemní stavby zde přizve 

daného specialistu v tomto případě autorizovaného technika pro techniku prostředí 

staveb specializace elektrotechnická zařízení. 
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Tab. č. 4 – Zpracovatelský kolektiv „Rekonstrukce objektů F2b, F2C a spojovacího 

mostu JMP a.s. Brno 
39

) 

Funkce / profese Jméno a 
příjmení 

Číslo 
autorizace 

Obor 

Zodpovědný projektant 

Stavební část 

Ing. Jiří svoboda ČKAIT  1004859 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

Statika mosty a inženýrské 
konstrukce  

Ing. Jan Blažík ČKAIT  1100207 Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Tomáš 
Hlavačka 

ČKAIT  1005407 Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb 

Technika prostředí staveb - ZTI Ing. Jiří svoboda ČKAIT  1004859 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

Technika prostředí staveb - 
silnoproud 

Ing. Petr Nevřela ČKAIT  1201810 Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb specializace 
elektrotechnická zařízení 

Technika prostředí staveb - 
slaboproud 

Bc.Jaroslav 
Machain 

ČKAIT  1004078 Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb specializace 
elektrotechnická zařízení 

 

Realizační část 

V této fázi výstavby bylo opět nejdůležitější dodržet jednotlivé technologické 

předpisy dle platných norem a technologické předpisy jednotlivých výrobců či 

dodavatelů. Zásadní zde byla především aplikace konečné pojezdové vrstvy EPOTEC PU 

Standard souvislosti s vhodnými klimatickými podmínkami a dostatečnou zralostí betonu na 

který se aplikuje. Investor bohužel umožnil zahájit stavbu až na konci léta, takže aplikace 

těchto prací vycházela od počátku právě do zimního období. Důležité bylo stanovisko 

autorizovaného stavitele, kdy kategoricky odmítl jakékoliv experimenty v nepříznivých 

klimatických podmínkách -  zhotovitel zásadně trval na garanci kvality a dodržení 

technologických postupů a po dohodě s investorem byla aplikace stěrky odsunuta až na jarní 

období. Ostatní práce byly provedeny bez závad a dle požadavků projektu a v souladu 

s danými předpisy. 

Další hlavní povinností stavbyvedoucího bylo zajistit stanovené podmínky pro 

provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Toto bylo zásadní vzhledem 

k tomu, že areál byl plně v provozu  a nepřetržitě užíván – pod bouranou betonovou vozovkou 

na mostě byl zachován normální provoz, kdy zde projížděla vozidla do areálu. Zejména při 

bouracích pracích bylo nutné zajistit pracovníky proti pádu z výšky dle nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

                                                 

39
) SVOBODA, J., Průvodní zpráva. Rekonstrukce objektů F2b,F2c a spojovacího mostu JMP a.s. 

Brno, Brno: B.H. Engineering s.r.o.,  2011. s. 4. [cit. 2012-03-25]. 
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s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Postup bourání musel respektovat nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. a zákon č 309/2006 Sb.  

 Další povinností autorizovaného stavitele bylo spolupracovat s autorským 

dozorem projektu a v případě zjištěných neshod a odchylek skutečného stavu konstrukce od 

zpracovaného projektového řešení ho vyzvat k doplnění projektu případně odstranění závady. 

Jedna z příčin, kdy bylo nutno zvážit provedení změny projektu jeho doplněním o přivaření 

L profilů vně původní desky, které pravděpodobně zajišťovaly konstrukci vozovky proti 

poškození smykovými silami, kdy by mohlo dojít k posunu celé konstrukce.  Stavbyvedoucí 

zde neprodleně informoval autorský dozor projektu, proběhla konzultace a došlo ke změně – 

doplnění projektu přidáním zajišťovacích šroubovic po cca. 600 mm, ke kterým byla následně 

přidrátována kari síť. 

Skutečně identifikované problémy či případná pochybení autorizovaných osob v 

projekční části nebo v realizační části.  

Jak je popsáno v první části případové studie, stav původního projektu a stavby, kdy se 

konstrukce dostala do havarijního stavu, byl zapříčiněn pochybením autorizovaných osob. 

A to jak odpovědného projektanta, tak i odpovědného stavbyvedoucího. K výše uvedeným 

závadám lze říci, že dané autorizované osoby svoji práci zásadně zanedbali. Jaká 

odpovědnost byla u těchto původních autorů díla uplatněna, nebylo možné z žádných 

pramenů zjistit, a proto vzhledem k nedostatku podkladů není vhodné a profesně etické 

vynášet jakékoliv další soudy nad těmito autorizovanými osobami. Stížnosti, případně jiné 

právní kroky mohl v dané době uplatnit investor. 

V novém projektu se žádná závada nevyskytla, vyjma dodatečného pojistného přidání 

výstužných šroubovic pro přenesení případného smyku skladby vozovky, kdy by mohlo dojít 

ke skluzu části celých dilatačních polí. Zde je ovšem nutno vzít na zřetel, že bez daného 

opatření mohlo dojít k opětovnému poškození celé konstrukce a tím v budoucnu ke 

znehodnocení celého díla. Tuto rizikovou situaci se podařilo odstranit dobrou spoluprací 

autorizovaných osob, kdy stavbyvedoucí vhodně vyvodil možná rizika a žádal o doplnění 

projektu.  

  Shrnutí 

Uvedené závady v původním díle před jeho opravou jednoznačně poukazují, že 

autorizované osoby, které měli garantovat kvalitu, komplexnost a funkčnost projektu a 

následně kvalitu  provedení stavebních prací a použití vhodných a předepsaných 

materiálů, postupovali chybně a v rozporu povinnostmi. Autorizované osoby zde 



60 

porušily profesní kázeň zejména vtom, že nepostupovali v souladu s danými normami a 

v souladu s běžnými a doporučovanými postupy při navrhování obdobných konstrukcí. 

Při provádění pak stavbyvedoucí nedodržel základní technologické předpisy a postupy.  

 Za uvedené pochybení by měli dané osoby nést zcela jistě odpovědnost. A to 

zejména soukromoprávní (závazková) odpovědnost, kdy došlo k porušení obchodních 

vztahů, tím že bylo poskytnuto vadné plnění a odpovědnost disciplinární, kdy došlo 

k porušení ustanovení Autorizačního zákona uvedených v §12 a následujících, kde je 

jednoznačně stanoveno, že autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu 

vybraných činností. Také zde došlo k nerespektování vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích na stavby, která v §9 odst. 3 uvádí, že „Stavební 

konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s normovými 

hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a 

odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí ….“. 

Ve fázi nového návrhu již probíhala spolupráce autorizovaných osob v souladu 

s autorizačním zákonem, kdy hlavní projektant využil maximálně svoje znalosti a tam kde si 

nebyl  svojí odborností a kvalifikací jistý, správně přizval ke spolupráci autorizované kolegy. 

4.1.3. Případová studie č. 3 – Projekt pro územní řízení a povolení stavby 

„Rodinné domy Telnice” 

Základní charakteristika stavby a její účel. 

Jedná se o projekt tří řadových dvojdomků včetně zpevněných ploch, oplocení a 

přípojek inženýrských sítí (voda, plyn, elektrická energie, kanalizace, telefon a kabelová 

televize). Jedná se o stavby pro bydlení do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním nadzemním 

podlažím. Základním požadavkem (zadáním) na projektanta bylo umístit na daný pozemek 

soubor rodinných domů s důrazem na kvalitní dispozice těchto staveb při dodržení všech 

zákonných předpisů a ustanovení v oblasti výstavby. Důraz byl také kladen na zachování 

vesnického rázu zástavby dané ulice a lokality.  

Projektový úkol, jehož výsledkem má být rozhodnutí a umístění stavby a následně 

souhlas s provedením ohlášené stavby se může zdát poměrně jednoduchý, ale při hlubším 

rozkladu je zřejmé, že se projektant musí vypořádat se značným množstvím právních 

předpisů, které jasně vymezují rozsah jeho možností při projekčním návrhu. 

Základní předpisy, požadavky (v platném znění) a stanoviska dotčených orgánů, se 

kterými musí být projekt stavby v souladu, jsou: 
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 územní plán obce, 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

 požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 ochrannou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, 

 dotčené sítě (voda – VAS a.s., plyn - JMP a.s., kanalizace - VAS a.s., elektrické, 

vedení E-ON, kabelové vedení – Self servis, telefonní vedení- Telefónica O2, 

 podmínky odboru životního prostředí. 

Projektový tým a spolupráce autorizovaných osob 

Hlavní projektant zde využil možnosti dané autorizačním zákonem, kdy jako 

autorizovaný inženýr pozemních staveb může zpracovat či garantovat jednotlivé dílčí oborové 

profese. Zde také hlavní projektant garantuje veškeré dílčí části projektu svým autorizačním 

razítkem vyjma oboru zdravotechniky a přípojek sítí. Požárně bezpečnostní řešení sice 

vypracovala jiná osoba, ale bez autorizace a tak  garanci a ručení za obsah plně přebírá 

autorizovaný inženýr projektu. 

Tab. č. 5 – Zpracovatelský kolektiv Rodinné domy Telnice 
40

) 

Funkce / profese Jméno a 
příjmení 

Číslo 
autorizace 

Obor 

Architektonické řešení Ing. Arch. Dušan 
Knoflíček 

   bez autorizace 

Zodpovědný projektant Ing. Pavel 
Bezpalec 

ČKAIT  1004037 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

Stavební řešení   Ing. Pavel 
Bezpalec 

ČKAIT  1004037 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Pavel 
Bezpalec 

J. Vašík  

ČKAIT  1004037 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

bez autorizace 

Technika prostředí staveb – ZTI, 
přípojka vody, kanalizace, 
přípojka plynu 

Ing. Hana 
Kosslerová 

ČKAIT  1004027 Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace 
zdravotní technika 

Technika prostředí staveb – 
elektro  

Ing. Pavel 
Bezpalec 

ČKAIT  1004037 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 

 

 

                                                 

40
) BEZPALEC, P., Souhrnná zpráva. Rodinné domy Telnice, Brno: MIMOTO s.r.o.,  2010. s. 2 [cit. 

2012-04-25]. 
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Provádění stavby se musí řídit zejména těmito předpisy: 

 zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

 zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, 

 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 zákon č.185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 a další. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dle § 153 SZ musí být při provádění stavby 

zabezpečeno odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou. 

 Shrnutí 

Jednalo se tady o zpracování projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

(ohlášení). K žádnému pochybení při práci projekčního týmu v této fázi zpracování 

projektové dokumentace nedošlo. Hlavní projektant zapracoval veškeré podmínky dané 

právními předpisy a stanoviska dotčených plně tak, že vyhověl podmínkám stavebního 

zákona a příslušný stavební úřad po posouzení předloženého projektu vydal příslušné 

rozhodnutí o umístění stavby a následně souhlas s provedením ohlášené stavby. 

Při zpracování projektu hlavní projektant postupoval v rámci svého oprávnění 

autorizovaného inženýra pozemních staveb a zpracoval některé i profesní oborové části díla. 

Tento postup je při projektování rodinných domů obvyklý. 
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4.2 SHRNUTÍ VYBRANÝCH ČINNOSTÍ VE VÝSTAVBĚ V PROCESU 

VÝSTAVBY 

Dané schéma poukazuje na složitost vazeb, které se objevují v procesu výkonu 

vybraných činností ve výstavbě, a to zejména s důrazem na vztah projektanta a 

stavbyvedoucího k zákazníkovi při nutnosti aplikace daných právních předpisů do této 

činnosti. 

Obr. č. 3 –  Proces výstavby a vybrané činnosti ve výstavbě (pozemní stavby) 
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4.3 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, KTERÉ MUSÍ AUTORIZOVANÁ OSOBA 

PLNIT ABY PŘEDCHÁZELA NESHODÁM A POCHYBENÍM 

Základní činnosti, které musí autorizovaná osoba plnit aby předcházela neshodám a 

pochybením: 

Projektant  

 znalost norem pro jednotlivé konstrukce a prvky stavby  

- aktuální přístup k ČSN normám je možno například zajistit online přístupem na: 

http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line. Tato služba je placená a cena začíná od 

1000Kč/rok. Službu poskytuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. 

- dalším dostupným zdrojem pro členy komory ČKAIT je Profesní informační systém 

PROFESIS od roku 2012 dostupný pouze online na www.profesis.cz,
41

) 

 znalost předpisů a zákonu 

- přehled platných právních předpisů v oblasti územního plánování a stavebního řádu je 

možno získat online na: http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-

Legislativa/Pravni-predpisy. 

- dále opět na www.profesis.cz a na http://www.ckait.cz/informace/stredisko-vzdelavani 

- rychlým zdrojem pro zajištění úplného znění aktuálních zákonů je např. nakladatelství 

Sagit a.s., www.sagit.cz  

- případně z dostupné literatury, komentované zákony atd.,  

 dokonalá znalost daných vyhlášek
42

)   

                                                 

41
) Profesní informační systém ČKAIT je budován jako otevřený systém, každoročně aktualizovaný a 

doplňovaný. Neklademe si za cíl postihnout celou problematiku výstavby, ani být jedinou a předepsanou 

možností výkonu činnosti autorizovaných osob. Zdůrazňujeme, že obsahem a účelem pomůcek a dokumentů 

systému PROFESIS není závazný výklad právních předpisů, ale popis – podle našeho názoru – optimálních 

postupů autorizovaných osob. Tyto postupy nemusí vyhovovat konkrétním podmínkám každé stavby, či přístupu 

stavebního úřadu a dotčených orgánů chránících veřejné zájmy. Zdroj: http://www.ckait.cz/content/profesni-

informacni-system-ckait-profesis.  

        42
) zde jsou vypsány pouze hlavní vyhlášky z obecně daných předpisů v předchozí odrážce, to znamená 

že jejich výčet není kompletní a je třeba se orientovat i v dalších vyhláškách, které se týkají přímo či nepřímo 

právě prováděné činnosti projektanta a výsledků jeho práce. 

  

http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line
http://www.profesis.cz/
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy
http://www.profesis.cz/
http://www.ckait.cz/informace/stredisko-vzdelavani
http://www.sagit.cz/
http://www.ckait.cz/content/profesni-informacni-system-ckait-profesis
http://www.ckait.cz/content/profesni-informacni-system-ckait-profesis
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proto, aby projektant dokázal plnit výkon svojí profese ve vztahu k zákazníkovi musí znát 

obsah a smysl jednotlivých vyhlášek: 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která stanový rozsah a obsah 

projektové dokumentace pro ohlášení stavby, pro stavební řízení, dokumentace pro 

provádění stavby dokumentace skutečného provedení stavby a další,
43

) 

- vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, která podrobněji upravuje 

náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací 

dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním a další, 
44

) 

- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v této vyhlášce 

se stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, 

podmínky jejich využití a umísťování staveb na nich a další 
45

), ustanovení části druhé 

této vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech, v části třetí a 

čtvrté této vyhlášky se popisuje způsob při vymezování pozemků a umísťování staveb 

na nich a další, 
46

) 

- vyhláška č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření, řeší podrobně, co je třeba vypracovat a doložit při územním řízení, 

tak aby bylo dosaženo požadovaného výsledku, například vydání územního 

rozhodnutí a další,
47

) 

 materiálová znalost 

stavebních a všech ostatních materiálů, prvků a výrobků souvisejících se stavbou a i s jejím 

následným užíváním, zejména je zásadní sledovat vývoj a zdokonalování těchto materiálů 

a snažit se do projektu zpracovat vždy pro zákazníka to nejlepší řešení za  příznivého 

poměru ceny, kvality a užitné hodnoty, informace je možné získávat: 

  

                                                 

43
) § 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  

44
) § 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence plánovací činnosti 

45
) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  o obecných požadavcích na využívání území 

46
) § 1 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

47
) § 1  vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření 
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- stavební veletrhy, v ČR je to zejména dubnový stavební veletrh v Brně
48

) 

- časopisy (např.:  časopis Stavitelství, Stavitel, TZB –info a další)  

- odborná literatura 

-  školení (pořádané jednotlivými komorami, pořádané výrobci a dodavateli materiálů) 

 aktivní autorský dozor 

 zejména podpořený aktivní komunikací s objednatelem i zhotovitelem, v případě zjištění 

vad v projektu při realizaci stavby je třeba je aktivně odstraňovat, 

 evidenční a archivní činnost 

     evidence veškerých procesů v průběhu výkonu své činnosti (vedení deníku autorizované   

     osoby berme jako samozřejmost) a to hlavně při komunikaci se všemi ostatními účastníky   

      procesu výstavby, přehledné vytvoření informačního systému pro snadná dohledání    

      informací z minulosti, zálohování veškerých elektronických dat a emailových zpráv, 

 koordinační činnost  

kdy koordinuje (nebo se podílí na koordinaci) projektovou činnost ostatních osob se 

kterými spolupracuje.  

Stavbyvedoucí 

 znalost technologických předpisů a postupů provádění 

- základní obecnou znalost je třeba vždy na dané stavbě oživit, posoudit a aplikovat dle 

specifikace dané stavby a v souladu s místními podmínkami, 

- znalost montážních postupů při provádění všech prací na stavbě,  

 důsledné dodržování technologické kázně za jakýchkoliv okolností 

zásadní je zde zejména sledování: 

-  klimatických podmínek jak při samotné realizaci prací, tak i v době následného zrání 

dané konstrukce či materiálu, 

- přijetí opatření k eliminaci výše uvedených nepříznivých klimatických podmínek na 

únosnou (možnou) hranici aplikovatelnosti daných technologií, 

- vlhkostních poměrů ve stavbě a v jejich materiálech, kdy je třeba zabránit zabudování 

vlhkosti do konstrukcí nad rámec přípustných hodnot (např. u podlah, střech atd.), 

 znalost BOZP předpisů 

                                                 

48
) podrobný seznam veletrhů lze najít například na online adrese http://www.veletrhyavystavy.cz/ 
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- činnost v oblasti BOZP musí být prvotní a základní činností vedení stavby, denní 

kontrola toho, zda jse stavba a prováděné činnosti bezpečné, musí být doplněna i 

preventivními opatřeními v podobě vymezení rizik,   

- stavbyvedoucí musí mít vždy na mysli, že všichni pracovníci se musí vrátit domů po 

skončení práce bez zranění a v pořádku a že tato podmínka je nadřazena všem 

ostatním zájmům, 

 znalost postupů výstavby a jejich jednotlivých návazností 

- stavbyvedoucí musí vědět, jaké budou návaznosti jednotlivých prací, kdy jeden proces 

končí a druhý začíná, případně jak se překrývají 

- pracuje tedy s časovými plány výstavby, postupuje dle denních plánů až po celkové 

lhůty výstavby a naopak celkový plán musí rozepsat do denních úkolů a postupů, 

 znalost metodiky kontroly  a její aktivní provádění u všech procesů na stavbě  

- KZP neboli kontrolní a zkušební plán, musí být součástí každé stavby, kdy je třeba   

 zaznamenávat stav jednotlivých materiálů, skladeb, dílčích i ucelených konstrukcí a     

 celků před tím, než budou použity, zakryty, zabudovány, překryty, zatíženy atd., 

- systematicky kontrolovat jednotlivé kroky stavební výroby, tak aby výsledný celek 

odpovídal daným normativním požadavkům a parametrům daných projektovou 

dokumentací,  

 dokonalé nastudování projektu 

- je nutné pro řádný výkon všech činností stavbyvedoucího, 

- není účelem hledat chyby v projektu, ale provést co nejefektivnější transformaci 

projektu v hotové stavební dílo,  

 znalost norem pro jednotlivé konstrukce a prvky stavby nebo orientace 

v normách 

- je nezbytná, neboť říká stavbyvedoucímu, jak má vypadat finální výsledek jeho práce 

a podle čeho se tato práce posuzuje,  

- norma tedy představuje cílový stav, ke kterému směruje výsledek celého procesu 

výstavby, 

 materiálová znalost 

- zejména znalost vlastností materiálů v době jejich montáže na stavbu, tj. jak daný   

      materiál používat v procesu výstavby, 

 evidenční a archivní činnost 

- souvisí s výše uvedeným plánem kontrol, 

- vedení stavebního deníku, 
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- evidence změn a požadavků na ně, 

- záznam komunikace se všemi subdodavateli, 

- záznamy o neshodách v projektové dokumentaci. 

Uvedené základní dovednosti pro obě profese jsou základní a navazuje na ně mnoho 

dalších dílčích činností a úkolů, které je třeba provádět. Důležité je však vždy tyto činnosti 

přizpůsobit a konkretizovat dle podmínek daného díla a dané situace. Je třeba si uvědomit, že 

i když základní procesy výstavby jsou stejné, každé jednotlivé dílo je už pak originálem. 

Nelze tedy nikdy daný projekt či stavbu podceňovat a je třeba mu věnovat maximální 

úsilí v souvislosti s místními zákonitostmi a podmínkami celkového okolí a prostředí. 
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5     DOPORUČENÍ  - CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

AUTORIZOVANÝCH OSOB JAKO NÁSTROJ PRO ŘÁDNÝ 

VÝKON VYBRANÝCH ČINNOSTÍ VE VÝSTAVBĚ 

Tato kapitola navrhuje možné řešení problémů, které vznikají při výkonu profese 

autorizovaných osob vlivem složitosti právních předpisů a odborných informací z oboru. 

Klade důraz na zvýšení kompetencí autorizovaných osob. 

5.1 SOUČASNÝ STAV CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

AUTORIZOVANÝCH OSOB 

Autorizační zákon v § 12 odstavci 5 ukládá autorizovaným osobám za povinnost se 

odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti. Vzdělávání 

je tedy povinné a obě komory ČKAIT a ČKA na tento zákon reagovali zřízením systému 

profesního vzdělávání. ČKAIT realizuje projekt celoživotní vzdělávání (CŽV) svých členů, 

ČKA ho realizuje pod názvem celoživotní profesní vzdělávání (CVP).  

U obou programů je možné přihlásit se do systému vzdělávání a vybrat si z přehledu 

akreditovaných vzdělávacích programů vypsaných komorami. Tyto programy jsou hodnoceny 

body (kredity), jichž je třeba za dané období dosáhnout při daném minimálním počtu. U 

ČKAIT je běh programu 3 roky a je třeba v uvedené době získat 12 kreditů. U ČKA jsou to 2 

roky a je třeba nasbírat 72 bodů.  Program však nejsou povinné a je možné si zvolit i 

individuální formu vzdělávání.  

Je tedy možné volit způsob svého profesního vzdělávání: 

 účastí v kreditním programu, nebo  

 individuální formou vzdělávání.  

V případě, že autorizovaná osoba splní výše uvedené, obdrží certifikát (osvědčení) o 

absolvování daného běhu vzdělávání. Na základě tohoto certifikátu mají pak členové komor 

nárok na snížení spoluúčasti na pojištění autorizovaných osob na polovinu. U ČKAI  je tedy 

snížení z 10 000,- Kč na 5 000,- Kč. 
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5.2 MOŽNÝ BUDOUCÍ STAV  CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

AUTORIZOVANÝCH OSOB 

Systém celoživotního vzdělávaní není nastaven špatně, ale je v podstatě dobrovolný a 

autorizované osoby se ho nemusí účastnit. V případě, že si vyberou individuální formu 

vzdělávání, kterou pak dokládají čestným prohlášením, je to jistě v pořádku, ale  má to svoje 

úskalí, například jak lze doložit studium odborné literatury, odborných časopisů případně 

další samostudium. Postižitelnost zvýšením spoluúčasti na pojištění při plnění pojistné 

události, což lze vyložit jako sankci ve výši 5 000,-Kč, není dostatečnou motivací pro 

individuální vzdělávání.   

Samozřejmě, je možné předpokládat, že většina autorizovaných osob si je vědoma 

potřeby celoživotního vzdělávání a že tak činní. Toto ovšem nemusí platit za prokazatelné 

měřítko kvality jejich vzdělávání a nelze se s tímto spokojit. Pro zvednutí prestiže 

vybraných činností ve výstavbě musí být celoživotní vzdělávání autorizovaných osob 

lépe prokazatelné a měřitelné. 

Důležité je stanovit, proč je třeba se vzdělávat. K tomu lze samozřejmě přistupovat 

z různých hledisek.  Pokusím se zde tyto důvody vyjmenovat: 

 zastarávání informací, kdy vývoj nových technologií a poznatků je v dnešní době až 

překotný, bez soustavného studia a sledování nového vývoje nelze řádně vykonávat 

téměř žádnou funkci v procesu výstavby, 

 profesní růst, musí být podpořen samostudiem a každá osoba si musí uvědomit, že 

dokončení školního či univerzitního vzdělání je pouze vstup do celoživotního procesu 

vzdělávání, kdy již musí doprovázet samotnou praxi, 

 osobní profesní sebevědomí, osoba věnující se řádně výkonu své činnosti a znalá 

velkého množství aktuálních informací z daného oboru je jistě předurčena pracovat 

lépe a přicházet k novým a užitečným řešením, kvalitní znalosti se vždy pozitivně 

odrazí na pracovním výkonu        

 hledání nových řešení, přináší rozvoj profese jako celku a posunuje stavebnictví více 

k člověku a k jeho potřebám, výsledky vzdělávání tak přináší užitek a zjednodušení 

v dříve zdánlivě složitých oborech a činnostech 

 garance kvality, požadavky na kvalitu práce a na její výsledky promítnuté do užitné 

hodnoty stavebního díla se posunuly zcela zásadně směrem dopředu, nerespektování 

kvalitativních požadavků je naprosto nepřípustné a zákazník ho za žádných okolností 
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neakceptuje, bez dokonalých znalostí své profese nelze na trhu působit, soustavné 

vzdělávání je z tohoto pohledu naprosto nezbytné 

 prestiž vybraných činností ve výstavbě, pokud nebude zcela prokazatelné, že 

autorizované osoby jsou řádně kvalifikované v kterékoliv fázi svého profesního 

působení, bude možné říci, že instituce vybraných činností ve výstavbě není plně 

funkční, je to právě prokazatelné a cílené vzdělávání, které má tyto pochybnosti 

odstranit 

 Nové návrhy v oblasti celoživotního vzdělávaní autorizovaných osob: 

Vzdělávání I stupně – standardní: 

 vzdělávání je povinné a autorizovaná osoba musí prokázat, že je v této oblasti činná 

 musí si vybrat z jedné výše uvedených možností, tedy  účast v kreditním programu 

komory nebo individuální formu vzdělávání 

 individuální forma musí být plně doložitelná, znamená to tedy, že pokud si 

autorizovaná osoba např. zvolí studium odborné literatury, musí být připravena na 

možné dotazování či přezkoušení na témata uvedené v dané literatuře, což by spadalo 

do kompetence oblastních kanceláří komor, 

 jako formu vzdělávání lze uznat profesní účast na významném projektu, který svou 

náročností předpokládá důkladnou znalost současných odborných a právních informací 

a trendů, 

 vzdělávání musí být rozděleno na oblast právní a odbornou a obě oblasti musí být 

poměrově zastoupeny tak, že minimální rozsah jedné z oblastí musí tvořit 1/3 z kreditů 

nebo z individuálního vzdělávání, 

 sankce za neúčast na tříletém běhu vzdělávání je písemné upozornění na tuto 

skutečnost a navýšení spoluúčasti na pojištění při plnění pojistné události na 100 000,- 

Kč, v případě neúčasti na vzdělávání v průběhu 6 let, tedy 2 po sobě jdoucí cykly bude 

dané osobě autorizace pozastavena a bude přizvána k přezkoušení, které bude mít 

obdobné parametry jako autorizační zkouška, v případě, že zde neuspěje dojde k 

odejmutí autorizace. 

Vzdělávání II stupně - nadstandardní 

Každých 6 let se bude možné přihlásit k přezkoušení v právní oblasti, které bude 

stejné jako v tom období probíhající testy z dané oblasti. Znalosti odborné budou dokládány 

formou prezentace výsledků vlastní práce autorizované osoby, tedy například debata nad 
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projektem, prezentace realizovaného stavebního díla, prezentace výzkumné nebo publikační  

činnosti. Odborná prezentace nebude nijak bodována.   

Osoba, která projde tímto přezkoušením či doložením svých znalostí obdrží certifikát 

vzdělávání  II. stupně odbornosti - Nadstandardní. Platí po dobu 6 let v případě, že daná osoba 

pokračuje v systematickém vzdělávání na standardní úrovni.  

Vzdělávání III stupně – expertní 

Tohoto stupně celoživotního vzdělávání lze dosáhnout v případě, že si autorizovaná 

osoba zvolí účast na vzdělávacím kreditním programu pořádaného komorou a zároveň 

absolvuje plně uznatelné individuální vzdělávání. Dále musí každých 6 let absolvovat 

přezkoušení stejné jako v případě nadstandardního vzdělávání. Takto vzdělávaná osoba obdrží 

certifikát vzdělávání III. stupně -  Expertní. Platnost je zde opět 6 let v případě pokračování 

vzdělávání jak v kreditním, tak individuálním programu. 

Výhody nového systému: 

 zvýšení významu celoživotního vzdělávání pro autorizované osoby, 

 právní zakotvení v řádech komor, 

 motivace pro profesionály ukázat svoji kvalitu, 

 zvýšení prestiže a významu vybraných činností ve výstavbě, 

 zvýšení prestiže komor ČKA a ČKAIT, 

 zvýšení kvality práce autorizovaných osob. 

Nevýhody nového systému: 

 zvýšení administrativní náročnosti při zajišťování agendy, 

 možnost zneužití při výběrových řízeních. 

Shrnutí vícestupňového modelu celoživotního vzdělávání: 

 Doporučení na zavedení tohoto systému vzdělávání lze samozřejmě modifikovat. Tato 

modifikace by měla vyjít z otevřené diskuze autorizovaných osob organizované komorami. 

Před zavedením systému je nutné ho detailně naplánovat a nejprve otestovat ve zkušebním 

režimu na malém vzorku autorizovaných osob. 

Obecně vyjma vyjmenovaných výhod a nevýhod jde zejména o získání větší důvěry 

zákazníka v danou autorizovanou osobu. Osoby, které se budou účastnit vyšších stupňů 

vzdělávání, by neměli být nijak povyšovány či upřednostňovány v rámci uznávání kvalifikace 

pro účely výkonu profese ve výběrových řízeních na stavební zakázky, neboť by jistě nebylo 

dobré aby se daný vyšší stupeň vzdělání stal podpůrným nástrojem v nekalé soutěži. Funkci 
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diferenciace musí vytvořit především tržní a oborové prostředí. Zákazník si tedy výběrem 

osoby z vyšší kvalifikací volí větší jistotu v kvalitě služeb poskytovaných autorizovanou 

osobou. 

Je také možné pracovat s myšlenkou zavedení dvoustupňové autorizace, čímž by se  

standardně autorizovaná osoba dostala na vyšší úroveň odbornosti. To je ovšem proces značně 

administrativně náročný a lze říci, že i revoluční. Zejména by se musel jasně identifikovat 

přínos této změny a jeho cíl. 
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6   ZÁVĚR 

Z výsledků získaných touto prací vyplívá, že i když jsou vybrané činnosti ve výstavbě 

v Českém právním řádu a ve stavebních předpisech popsány a základně  specifikovány, je v 

nich obtížné zcela přesně identifikovat prolínání odpovědnosti jednotlivých subjektů při 

provádění projekčních prací a následně pak při realizaci díla. Tato identifikace je obtížná, jak 

pro laickou společnost, tak i profesionály z oboru. 

Práce poukazuje na to, jak postupovat při zkoumání odpovědnosti jednotlivých 

autorizovaných osob v rámci jejich spolupráce, kde jejich odpovědnost začíná, kde končí a 

kde se prolíná. Důležité je vymezení jak tyto jednotlivé etapy spolupráce dokumentovat pro 

případné zpětné prokazování pochybení.  Každá autorizovaná osoba musí vědět, za co odvídá 

v jednotlivých fázích výstavbového procesu, protože jen tak může naplnit výkon svojí profese 

ve vztahu ke klientovi a ke společnosti. Tato odpovědnost sebou zásadní požadavky na rozsah 

znalostí stavebních předpisů a technických či technologikých zákonitostí jednotlivých 

stavebních procesů. 

Nejde o to znát stavební předpisy do posledního detailu, ale je nutné znát jejich 

strukturu a návaznosti a umět pro daný typ projektu či stavby použít právě ty příslušné 

předpisy mající hlavní i dílčí dopady na stavební dílo a veškeré jeho okolí. 

Práce ukazuje na jednotlivých projektech z praxe, jak značná je provázanost oborů a 

činností ve výstavbě.  Na schématech je možno vidět, že prakticky každá činnost a obor se 

vzájemně ovlivňuje a prolíná, což sebou nese zásadní důraz na koordinaci těchto činností. 

Tuto koordinaci musí garantovat  a odpovídá za ni jednotlivec, který je ovšem podpořen 

týmem odborníků či specialistů s vlastním podílem garance a odpovědnosti. Odpovědnost zde 

můžeme tedy definovat jako celkovou a dílčí, dále jako složenou a jednotlivou, kolektivní a 

osobní případně hlavní a dílčí. Významným prvkem je zde především respekt ke kolegům k 

jednotlivým oborům, které jako odborníci vykonávají. Žádný obor není možné podcenit a 

nerespektovat, protože i dílčí část hraje zásadní roli pro fungování celku. Nerespektování a 

zanedbání  byť i malé části odpovědnosti na své části projektu nebo díla  může mít na celkový 

výsledek rozsáhlé následky. 

Nutno poznamenat, že nejenom autorizované osoby se účastní procesu výstavby a o to 

složitější je celková organizace jednotlivých činností, které musí být vždy garantovány 

autorizovanou osobou jejíž odpovědnost se tímto značně zvyšuje, neboť se zavazuje ke 

kontrole a garanci práce neatorizovaných osob.   
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Obecně nelze  při hledaní odpovědnosti za pochybení postupovat universálně, ale je 

vždy třeba zkoumat jednolivý případ dle daných okolností. Vybranné činosti ve výstavbě jsou 

natolik různorodé a složité a každá stavba je vždy originálním dílem. Proto je vždy třeba 

postupovat při hodnocení zanedbání odpovědnosti individuálně i když samozřejmě na 

podkladech aktuálně platných předpisů a pravidel.  

Obecné závěry o povinnostech a odpovědnosti autorizovaných osob identifikovatelné 

ze zkoumání řešeného problému v diplomové práci: 

 rozsah odpovědnosti  je značný (zejména u činnosti hlavního projektanta a 

odpovědného stavbyvedoucího), 

 odpovědnost se prolíná (je tedy možné, že za jednu věc odpovídá více osob), 

 odpovědnosti se nelze vyhnout (lze však eliminovat riziko pochybení – 

zdokonalováním svojí činnosti), 

 odpovědnost za celý projekt nezbavuje odpovědnosti za dílčí části projektu (specialista 

je vždy plně odpovědný za svoji část díla), 

 rozsah stavebních předpisů je značný (je nutné se v nich orientovat pro řádný výkon 

profese a plnění svých povinností), 

 kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti se mění (zvyšují se nároky na kvalifikaci 

vlivem rapidního nárustu nových informací), 

 spolupráce autorizovanných osob je nutná (bez spolupráce nelze prakticky již 

vykonávat žádnou činost ve výstavbě), 

 výklad povinností autorizovaných osob je složitý (ne každá autorizovaná osoba zná 

svoje povinnosti a oprávnění) 

Nejde o to zbavovat se vlastní osobní odpovědnosti jejím přenesením na jinou 

oprávněnou osobu, jde především o znalost mantinelů či rámce své odpovědnosti za účelem 

jejího osobního přijmutí a tím zvýšení důrazu na svoje profesní dovednosti a povinnosti. 

Práce ukazuje, že potencionálních problémových míst při uplatňování stavebních 

předpisů je mnoho a plynou zejména z jejich množství a z obtížné transformace přímo do 

procesů v praxi. Eliminace problémů není možná bez zdůraznění významu činnosti 

autorizovaných a s tím spojených vyšších nároků na jejich profesní schopnosti.  

Práce je využitelná komorami ČKA a ČKAIT pro otevření diskuze o inovaci systému 

celoživotního vzdělávaní. 

Jednou z cest jak řešit problémy vysokého nároku na odbornost a znalosti je návrh 

celoživotního vzdělávání podrobně zpracovaný v návrhové části kapitoly 5.  
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Tento návrh si neklade za cíl být návrhem definitivním, ale otevřít prostor pro diskuzi 

a zamyšlení nad tímto návrhem, tedy nad nutností posílit vliv celoživotního vzdělávání 

autorizovaných osob a nad nutností zvýšení prestiže vybraných činností ve výstavbě. Je tedy 

třeba ho dále rozpracovat a podrobit dalšímu vědeckému zkoumání. 
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7  PŘÍLOHY 

Přehled právních předpisů pro účely výkonu povolání 

autorizovanými/registrovanými osobami v souvislosti s uplatňováním jejich osobní 

odpovědnosti 

Základní právní rámec pro činnost inženýrů, architektů, urbanistů a techniků a jejich 

odpovědnost jakožto autorizovaných/registrovaných osob zahrnuje s ohledem na charakter a 

rozsah odborných činností a poskytovaných služeb velmi rozsáhlý soubor a bohatou škálu 

právních předpisů, které lze pro účely přesnějšího vymezení osobní odpovědnosti 

vyjmenovaných osob a pro porozumění šíři právních souvislostí jejich činností uspořádat do 

několika velkých bloků, a to do bloku: 

 ústavních zákonů a předpisů bezprostředně navazujících a upravujících osobní 

poměry občanů a právní postavení občanské společnosti (veřejnosti);  

 předpisů k výstavbě, a to zejména stavební zákon a předpisy související (prováděcí 

vyhlášky), soubor technických norem pro výstavbu, autorizační zákon, včetně 

profesních předpisů a profesních dokumentů, soubor územně plánovacích dokumentací 

(soubor obecně závazných vyhlášek a nařízení vlády, jimiž jsou vyhlášeny závazné 

podmínky pro výstavbu, obsažené v územních a regulačních plánech), soubor předpisů 

pro bydlení, byty a bytová výstavba;  

 předpisů k veřejné správě, a to zejména k obecnímu zřízení, ke krajskému zřízení, ke 

státní správě ústřední (a okresní tam, kde byla zachována), k profesní samosprávě, k 

obecné správě a předpisy ke správnímu řízení;  

 předpisů k péči o zdravé životní podmínky, a to zejména k péči o veřejné zdraví a 

hygienu, lázeňství, veterinární hygienu; 

 předpisů k péči o přírodní a krajinné bohatství, a to zejména k péči o životní 

prostředí, včetně předpisů k posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), přírodu a 

krajinu, ovzduší, vody a vodní hospodářství, lesy a lesní hospodaření, zemědělský 

půdní fond, nerostné bohatství a výkon geologie a horních činností, pozemky a 

pozemkové úpravy (včetně náležitostí vlastnictví pozemků), katastr nemovitostí, 

zeměměřictví a kartografii; 

 předpisů k péči o kulturní bohatství (památkové péči), a to zejména k péči o 

památky a památkový fond, ostatní součásti kulturního dědictví; 

 předpisů ke vzdělávání (vědě a výzkumu, školství); 

 předpisů o informacích, informačních systémech a státní statistice; 
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 předpisů o infrastruktuře, a to zejména  

- o dopravě, a sice na pozemních komunikacích (silniční), drážní, letecké, na 

vnitrozemských vodních cestách; 

- technické infrastruktuře (technickém vybavení - plochách, sítích a zařízeních na nich a  

zařízeních samostatných), pro vodohospodářství (zásobování vodou a odvádění a 

čištění odpadních vod), energetiku (elektrárenství, plynárenství, teplárenství a 

produktovody), spoje (telekomunikace a radiokomunikace), odstraňování odpadů a 

ukládání nebezpečných látek, ochranu před znečištěním ovzduší, před hlukem a 

vibracemi, požární ochraně, bezpečnosti práce a technických zařízení; 

 předpisů o technické normalizaci, metrologii a státním zkušebnictví; 

 předpisů občanskoprávních (obchodně právních) a o podnikání, a to předpisů 

občanského a obchodního práva, živnostenského podnikání, občanského soudního řádu, 

rozhodců a rozhodčího řízení, cen, účetnictví, daní a cel, pojištění; 

 předpisů o právech k duševnímu vlastnictví, a to zejména k ochraně práv k 

duševnímu vlastnictví obecně, ochraně autorských práv, ochraně průmyslového 

vlastnictví;  

 předpisů o zadávání zakázek, a to zejména předpisů o zadávání podle zákona o 

zadávání veřejných zakázek, předpisů o zadávání zakázek architektonickou nebo 

urbanistickou soutěží; 

 předpisů pracovně právních a mzdových, a to zejména zákoníku práce a předpisů 

souvisejících a navazujících, včetně předpisů o kolektivním vyjednávání, předpisů o 

sociálním a zdravotním zabezpečení, předpisů o mzdách a platech; 

 předpisů trestně právních a přestupkového práva.
49

) 
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) INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, Odpovědnost autorizované osoby, [DVD Profesis 2011],  

PLOS, Jiří. Praha: ČKAIT Středisko vzdělávání a informací ,  [cit. 2012-03-21] Příloha IP 2 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AI – autorizovaný inženýr 

AO – autorizovaná osoba, autorizované osoby 

CVP - celoživotní profesní vzdělávání. 

CŽV  - celoživotní vzdělávání  

ČKA  - Česká komora architektů působností  

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

PD – projektová dokumentace 

PS – pozemní stavby 

RD – rodinný dům 

SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

TZ – trestní zákoník 

TZB – technická zařízení budov 

ÚT – ústřední vytápění 

VZT – vzduchotechnika 

ZTI – zdravotně technické instalace 

ZVPAIT – zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

 

 

 

 

 

 



82 

SEZNAM TABULEK 

Tab. č. 1 – Působnost autorizovaných osob 

Tab. č. 2 – Z činnosti Dozorčí rady ČKAIT - Přehled šetřených stížností a podnětů 

Tab. č. 3 – Hlavní zpracovatelé projektu Odpadové hospodářství Brno 

Tab. č. 4 – Zpracovatelský kolektiv „Rekonstrukce objektů F2b, F2C a spojovacího mostu  

JMP a.s. Brno 

Tab. č. 5 – Zpracovatelský kolektiv „Rodinné domy Telnice 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. č. 1 – Schéma úpravy ocelových konstrukcí v Hale Kotelny na stavbě Rekonstrukce 

odpadového hospodářství Brno 

Obr. č. 2 – Spolupráce autorizovaných osob na projektových pracích na akci Rekonstrukce 

odpadového hospodářství Brno 

Obr. č. 3  –  Proces výstavby a vybrané činnosti ve výstavbě (pozemní stavby) 

 

 


