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Text právních předpisů převzatých ze systému EPIS a text většiny (MP, IP, TP) systému 

PROFESIS je uložen v hypertextovém prostředí, které umožňuje vkládání odkazů           

na jiné dokumenty uložené v systému.  

Hypertextový odkaz umožňuje v místě odkazu (odlišen červeným písmem a podtrženým 

textem) otevřít jiný dokument, na nějž je odkazováno, nebo který s daným místem 

obsahově, věcně či jinak souvisí. 
  

 ►A 1.1 Autorizační řád ČKAIT ◄ 
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Dokumenty označené A x.x 
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Základní závazné dokumenty k činnosti autorizovaných osob. 

 

Obsahují: 

A 1 Vnitřní řády ČKAIT  

Vnitřní předpisy Komory, vydávané podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

A 2 Standardy výkonů a dokumentace, doporučené standardy metodické                 

a technické, pravidla, směrnice a další dokumenty  

Schváleno představenstvem Komory.  

A 3 Základní obecně závazné právní předpisy k činnosti autorizovaných osob  

Plné znění platných obecně závazných právních předpisů, jejichž znalost je 

podmínkou výkonu autorizovaných osob, s připojeným výkladem nebo 

komentářem. Komentovaná znění 4 základních právních předpisů (stavební 

zákon, autorizační zákon, živnostenský zákon a veřejná zakázka). 
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Metodické pomůcky popisují činnosti, postupy a výkony autorizovaných osob při  

• zpracování projektové dokumentace  

• a vedení provádění staveb  

ve vazbě na ustanovení stavebního zákona a dalších předpisů. 

 

Vychází se z jednotné odborné terminologie, ucelené soustavy zavedených zkratek, 

značek a symbolů.  

Kde odborná terminologie kolísá, je usilováno o její sjednocení. Na problémová místa je 

upozorňováno ve Slovníku. 

 

Uspořádání Metodických pomůcek: 

• základní úroveň 

• průřezová úroveň 

• oborová úroveň 
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Základní úroveň 

Metodické pomůcky popisující základní činnosti autorizovaných osob, shodné 

pro všechny AO, bez ohledu na jejich obor a specializaci. Pomůcky rozlišují 

výkony autorizovaných osob ve dvou základních činnostech – v projektové 

činnosti a v provádění staveb. 

Průřezová úroveň  

Metodické pomůcky popisující speciální činnosti, které jsou společné všem 

autorizovaným osobám bez ohledu na jejich obor a specializaci. 

Oborová úroveň 

Metodické pomůcky, které popisují odlišné výkony činnosti AO 

• při navrhování staveb (MP 1.x.x) 

• a při provádění staveb (MP 2.x.x) 

pro jednotlivé obory a specializace tak, jak jsou definovány autorizačním 

zákonem (zákon č. 360/1992 Sb.). 
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Dokumenty s převažujícím 

technickým obsahem.  

 

 

Od roku 2009 také příručky 

pro navrhování podle 

Eurokódů.  

Do této skupiny budou časem patřit také technické podmínky, pravidla                  

a směrnice, vydávané ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi, 

působícími ve výstavbě.  
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Dokumenty PS x.x. 

 

 

Souvisí s činností 

autorizovaných osob, ale jejich 

význam se dotýká především 

podnikatelských aktivit 

autorizovaných osob.  

Zpracované materiály obsahují zejména informace o podmínkách podnikání, 

financování, technického, programového a hardwarového vybavení apod.  
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Vymezují a podávají výklad jednotlivých pojmů a postupů, používaných               

ve výstavbě.  

Respektují a rozvíjejí prvky systému projektového managementu a systému 

managementu jakosti ve výstavbě. 

Vytvářejí ucelenou soustavu 

metodiky organizace a řízení 

(managementu) investičního 

procesu.  
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DOS M 01.02  

 Slovník pojmů ve výstavbě. Obecná část Organizace a řízení výstavby, jako 

základní výkladový slovník, na něj pak navazují slovníky speciální: 

• DOS M 01.01.ZEM  

 Slovník pojmů ve výstavbě. Speciální část. Zemědělské stavby 

• DOS M 01.01.BVT  

 Slovník pojmů ve výstavbě. Speciální část. Bezvýkopové technologie 

• DOS M 01.01.GEO  

 Slovník pojmů ve výstavbě. Speciální část. Geotechnika a zakládání staveb 

• DOS M 01.01.VZaK  

 Slovník pojmů ve výstavbě. Speciální část. Veřejná zakázka a koncese 

Slovníky jsou v oblasti terminologie, výkladu pojmů, používání 

zkratek, značek a jednotek základním vodítkem. 
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• technická pravidla 

• odborné návody  

• konstrukční, technické a technologické postupy 

Nahrazují dříve vydávané a nyní zrušené oborové a podnikové normy. Vyjadřují 

současný stav techniky a úrovně odborných teoretických znalostí v dané 

problematice.  

Doporučené standardy technické byly vydávány v letech 1998 – 2003                   

v souborech 20 až 30 titulů, nejstarší soubory jsou postupně revidovány. 

Vybrané tituly nabízíme v tištěné podobě. 

Od roku 2012 již nejsou součástí systému Profesis (do 2012 dostupné na CD, 

DVD). 
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• Vydání v letech 2005 – 2009 • Vydání od roku 2010 
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Dokumenty v systému Profesis  

jsou současně tříděny také           

podle jednotlivých oborů 

autorizace. 
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Pro lepší vyhledávání je každá 

pomůcka v systému Profesis 

opatřena několika klíčovými 

slovy.  

 

V abecedním seznamu lze      

u jednotlivých klíčových slov 

najít všechny pomůcky,          

ve kterých se slovo vyskytuje. 

Co jsou klíčová slova? 

• slova, a krátká slovní spojení přirozeného jazyka 

• vyjadřují schematický obsah dokumentu  

• předpokládáme, že je uživatel zadá při vyhledávání 
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Záznamy  

• zpracované z odborné české     

a slovenské stavební literatury 

(typ dokumentografické 

databáze), 

• ukládané do databáze, v níž je 

možné vyhledávat (zpracovat 

rešerši) podle  

 klíčových slov,  

 názvu časopisu,  

 jména autora,  

 roku vydání. 

 

České a slovenské časopisy zpřístupňovány v měsíčních dávkách od roku 2007. 

 

Zahraniční časopisy od roku 2012. 
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Záznamy z odborné české, slovenské a zahraniční stavební literatury. 

 

Časopisy jsou k nahlédnutí v knihovně ČKAIT (Sokolská 15, Praha 2). 

http://www.casopisasb.cz/web/cz/casopis/744/asb-special-2012
http://www.era21.cz/novinky_E.asp
http://interier.mise.cz/openWindow.php?module=gallery&file=module&id=458&op=fullscreen
http://www.casopisrs.cz/web/cz/casopis/809/realizace-staveb-02-2012
http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2012/05/Svetlo_05_2012_output/web/flipviewerxpress.html
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Plná znění odborných příspěvků publikovaných v časopise. 

 

Ročník 2002 – 2013. 

 

Vydavatel časopisu  rozhodl k 31. 12. 2014 ukončit českou verzi. Anglická verze bude 

vydávána nadále. 

Odborný lektorovaný časopis. 

Vydává  

• Fakulta stavební ČVUT Praha 

společně s  

• Fakultou stavební VUT Brno,  

• Fakultou stavební VŠB TU 

Ostrava a  

• ČKAIT. 

http://www.fce.vutbr.cz/
http://www.fast.vsb.cz/cs/
http://www.ckait.cz/
http://www.fsv.cvut.cz/
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• Vybrané podklady, sborníky         

a prezentace k seminářům a  

• webináře,  

pořádané ČKAIT a zařazené                      

do Celoživotního vzdělávání. 

Pouze podklady přednášejících, kteří 

dali souhlas se zveřejněním. 
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• Převzaté materiály. 

• Redakční rada ČKAIT neodpovídá za jejich zpracování. 

• ČKAIT považuje obsah dokumentů za užitečný pro autorizované osoby. 
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• A 2.1 – Autorizovaný inženýr             

a technik ve výstavbě 

• A 3.19 – Dokumentace staveb 

• A 4.1 – Standardy profesních výkonů 

a souvisejících činností 

• MP 10.1 – Finance a daně AO 2014 

• TP 1.11.1 – Navrhování nosných 

konstrukcí 

• TP 1.8.1 – Tepelná ochrana              

a energetika budov 

 

• TP 1.25.1 – Vnitřní optické rozvody  

v bytových domech 

• TP 1.30.4 – Otvory v panelových 

domech 

• TP 1.30.6 – Stěnové panely bytových 

panelových domů východočeské 

materiálové konstrukční soustavy HK 

 

• Prvky protiradonových systémů 
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