
PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉ OSOBY PODLE AUTORIZAČNÍHO ZÁKONA 
Stavební zákon považuje za vybrané činnosti ve výstavbě pouze projektování a 
vedení realizace staveb. Pro výkon ostatních odborných činností uvedených v 
autorizačním zákoně (§§ 18, 19) pak platí, že autorizovaná osoba má prokázanou 
odbornou způsobilost. Dokumenty z těchto činností, pokud mají charakter veřejných 
listin, mohou autorizované osoby označit autorizačním razítkem a vlastnoručním 
podpisem. 
Autorizační zákon v (§ 12 odst. (1) uvádí: Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou 
úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jí byla 
udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena. 
 
PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA 
Působnost autorizovaného inženýra vymezuje § 18 autorizačního zákona takto: 
„Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popř. specializace, pro kterou mu 
byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:  

a. vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou 
dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s 
výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním 
plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za 
architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se netýká 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 stanoviska a zpracovávat dokumenty a posudky pro dílčí hodnocení 

vlivu staveb na životní prostředí 8, 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, resp. navrhovatele na podkladě zmocnění při 

územním a stavebním nebo kolaudačním řízení, 
l. vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu 

nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.“ 

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 celém rozsahu 
stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově 
vydělené části této dokumentace/projektové dokumentace , tzn. části příslušející 
oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární 



bezpečnost staveb. Přitom je vždy povinen splnit příslušná ustanovení stavebního 
zákona a autorizačního zákona, zejména: §12 odst. 6 autorizačního zákona. 
 
PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA – 
PROJEKTANTA 
Projektant je osoba vykonávající vybranou činnost ve výstavbě uvedenou v §158 
odst. 1-2 stavebního zákona, kterou vykonává svým jménem a na svoji odpovědnost. 
Tato osoba musí být autorizovaná v oboru, do kterého projektovaná stavba náleží. 
Všechny dílčí části projektové dokumentace stavby mohou být zpracovány buď 
samotným projektantem, nebo projektantem - autorizovanou osobou, kterou si 
projektant přizve. Oprávněná osoba - projektant - označí svým autorizačním razítkem 
a vlastnoručním podpisem podle „Pravidel pro používání autorizačního razítka“ 
všechny dílčí části projektové dokumentace, které zpracoval on sám. Části, které 
zpracovaly jiné autorizované osoby, musí být označeny jejich autorizačními razítky a 
vlastnoručními podpisy. Pokud zpracovává dílčí část projektové dokumentace osoba 
neautorizovaná pod odborným vedením osoby autorizované, je autorizovaná osoba 
oprávněna označit i tuto část projektové dokumentace svým autorizačním razítkem a 
podpisem. 
Za výběr spolupracujícího projektanta je odpovědná oprávněná osoba - projektant 
(§159 odst. 2 stavebního zákona). 
 
PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA V OBLASTI VEDENÍ PROVÁDĚNÍ 
STAVEB 
Autorizovaný inženýr je oprávněn vést provádění stavby, která spadá do oboru, pro 
který mu byla udělena autorizace. 
Nemá-li osoba, která vede provádění stavby, pro jednotlivé druhy prací odbornou 
způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou 
autorizovanou osobu. 
 
PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA A AUTORIZOVANÉHO 
STAVITELE  
Působnost autorizovaného technika a autorizovaného stavitele vymezuje § 19 
autorizačního zákona takto: 
„Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), popř. specializace, pro který mu byla 
udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:  

a. vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou 
dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech 
vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
nebo projektové dokumentace, 

b. podílet se na vypracování projektové dokumentace, zpracovávané 
autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem, 

c. provádět stavebně technické průzkumy, 
d. vést realizaci stavby, 
e. provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, 
f. řídit příslušné odborné 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. 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-razitko


 

Označení „autorizovaný stavitel“ je ve smyslu autorizačního zákona pouze variantní 

označení, které si uchazeč o autorizaci, působící v oblasti realizace staveb, sám 

zvolil. Autorizovaný stavitel má ze zákona stejnou působnost a stejná práva a 

povinnosti jako autorizovaný technik. 

 

PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA A 

AUTORIZOVANÉHO STAVITELE – PROJEKTANTA 

Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika 

(stavitele) pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona v 

kontextu s příslušným ustanoveními stavebního zákona vydalo dne 9. července 2013 

Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě společné stanovisko (viz www.ckait.cz). 

Funkce a oprávnění autorizovaného technika (stavitele) - projektanta stanoví 

stavební a autorizační zákon. 

Autorizovaný technik (stavitel) je fyzickou osobou oprávněnou podle autorizačního 

zákona. Vykonává-li projektovou činnost ve výstavbě, vztahuje se na něho označení 

"projektant" (§22 odst. 4 stavebního zákona), popř. "hlavní projektant" (§113 odst. 2 

stavebního zákona). 

Z ustanovení §113, §158 a §159 stavebního zákona vyplývá, že autorizovaný technik 

(stavitel) může vykonávat vybranou činnost ve výstavbě - projektovou činnost, resp. 

zastávat funkci projektanta, popř. hlavního projektanta - pouze na základě a v 

rozsahu uděleného oprávnění (autorizace). Primárně je rozsah oprávnění 

autorizovaného technika (stavitele) - projektanta vymezen ustanoveními §19 písm. a) 

a b) autorizačního zákona. 

 

Oprávnění autorizovaného technika (stavitele) vypracovávat příslušné části 

projektové dokumentace 

Příslušná část projektové dokumentace je zásadně vymezena pouze daným 

odborným obsahem řešené problematiky, který odpovídá oboru, popř. specializaci 

autorizace udělené autorizovanému technikovi. Takové vymezení tedy nebere zřetel 

na formu dokumentování (grafická či textová), nebo na to, v jaké povinné části 

projektové dokumentace je položka s daným odborným obsahem obsažena. 

Z ustanovení §19 autorizačního zákona je zřejmé, že i v případě, že by 

autorizovanému technikovi (staviteli) byla udělena autorizace pro všechny autorizační 

obory a specializace, nebyl by takový projektant oprávněn v projektové dokumentaci 

pro povolování staveb staticky posuzovat stavebně konstrukční části stavby a v 

projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracovávat podrobný statický 

výpočet. 

Z §159 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že není-li autorizovaný technik (stavitel) 

oprávněn (způsobilý) některé části projektové dokumentace zpracovat sám, je 

povinen k jejich zpracování přizvat další projektanty s oprávněním pro příslušný obor 

nebo specializaci, přičemž každý z nich odpovídá za jím zpracované řešení. V 

takovém případě autorizovaný technik (stavitel) odpovídá za projektovou 

dokumentaci stavby jako celek, zejména za koordinaci a kompletaci jednotlivých 

částí dokumentace, a to i tehdy, nebyl-li stavebníkem pověřen funkcí hlavního 

projektanta podle §113 odst. 2 stavebního zákona. 

http://www.ckait.cz/content/spolecne-stanovisko-ministerstva-pro-mistni-rozvoj-cr-ceske-komory-autorizovanych-inzenyru-t


Za projektanta přizvaného v uvedeném smyslu však nelze považovat osobu, která ke 

zpracování projektové dokumentace přispěla jen poskytnutím administrativní či 

technické pomoci nebo odborné konzultace ke speciální dílčí otázce (např. při 

navrhování neobvyklého konstrukčního řešení), protože takovou asistencí nemůže 

být dotčena uvedená odpovědnost projektanta. 

Projektová dokumentace musí být uspořádána, upravena a opatřena tak, aby bylo 

možné jednoznačně identifikovat projektanta (autora) každé z jejích příslušných částí 

(§13 odst. 3 autorizačního zákona) a určit tak podíl jeho právní odpovědnosti za 

odbornou úroveň navrhovaného řešení (§159 odst. 2 stavebního zákona a §12 odst. 

1 autorizačního zákona). 

 

PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA A AUTORIZOVANÉHO STAVITELE 

V OBLASTI VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB 

Na autorizovaného technika (stavitele), který vykonává vybranou činnost ve výstavbě 

- odborné vedení provádění stavby - se vztahuje označení "stavbyvedoucí" (§134 

odst. 2 stavebního zákona). 

Z ustanovení §153, §158 a §160 stavebního zákona vyplývá, že autorizovaný technik 

(stavitel) může vykonávat vybranou činnost ve výstavbě - odborné vedení provádění 

stavby - resp. zastávat funkci stavbyvedoucího pouze na základě a v rozsahu 

uděleného oprávnění (autorizace). Nemá-li osoba, která vede provádění stavby, pro 

jednotlivé druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat 

jinou odborně způsobilou autorizovanou osobu. 


