Teze vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů vysokoškolského
vzdělání souvisejících s územním plánováním
k provedení § 46 odst. 3 písm. c) zákona č. XXX/2021 Sb., stavební zákon

I. Zákonné zmocnění
Zmocnění pro vydání vyhlášky obsahuje § 46 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, který stanoví, že
Nejvyšší stavební úřad určí prováděcím právním předpisem obory vysokoškolského vzdělání
souvisejících s územním plánováním.
Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost stanovuje § 46 stavebního zákona. Kvalifikační
požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která
a) má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování,
b) splňuje kvalifikační požadavky vzdělání podle tohoto zákona a
c) splňuje kvalifikační požadavky praxe podle tohoto zákona.
Podle § 46 odst. 3 „Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje
a) autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez
specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu,
b) fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní
plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě
(dále jen „odpovídající praxe“), nebo
c) fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním
plánováním, jejichž seznam určí Nejvyšší stavební úřad prováděcím právním předpisem, a
nejméně 2 roky odpovídající praxe.“
V § 46 v odst. 4 a v § 47 je dále upraveno, za jakých podmínek může vykonávat územně plánovací
činnost úředník nesplňující kvalifikační požadavky a za jakých podmínek může Nejvyšší stavební úřad
udělit výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání.
Podle § 8 odst. 2 písm. a) 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, se požadovaným vzděláním pro autorizaci v oboru územní plánování rozumí vysokoškolské
vzdělání získané studiem v oblasti architektury v magisterském studijním programu. Podle § 8 odst. 3
může Komora ve zdůvodněných případech uznat za požadované vzdělání též vzdělání příbuzného
oboru nebo směru.
Za uznané odborné vzdělání se jako podmínka pro udělení autorizace v oboru „územní plánování“
považuje dle § 5 Autorizačního řádu České komory architektů „studium s prvořadým zaměřením
na územní plánování a urbanismus, koncipované v průběhu celého studia jako vzdělání
multidisciplinární, s časově i proporčně vyváženým poměrem technických a humanitních disciplín
a teoretických a praktických předmětů, kterým jeho absolvent nabyl následující:
a) schopnosti zpracovávat územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady,
popřípadě urbanistické projekty splňující jak přírodní, tak kulturní, sociální, ekonomické,
technické a estetické požadavky,
b) odpovídající znalosti historie a teorie urbanismu (stavby měst) a územního plánování na místní,
regionální a vyšší správní úrovni, a souvisejících umění, technologií a humanitních věd,
c) vědomosti a znalosti kultury jako jednoho ze základních vlivů na kvalitu územně plánovací
dokumentace, územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů,
d) odpovídající znalosti souvislostí architektury s urbanismem, územním plánováním a s procesem
projektování staveb,
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e) schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a urbánním prostředím a mezi urbánním prostředím
a krajinou, potřebě koncipovat různé prostory a prostředí v souladu s lidskými potřebami a
měřítky,
f) schopnosti chápat povolání urbanisty a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů,
které zohledňují společenské faktory,
g) znalosti metod průzkumů a analýz a přípravy zadání pro vypracování územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů,
h) znalosti celého územně plánovacího procesu, popřípadě procesu urbanistického projektování,
a schopnosti a dovednosti řešit přírodní, kulturní, sociální, ekonomické a technické problémy
území a péči o jeho hodnoty,
i) znalosti technologie utváření prostředí výstavbou, zejména souvislosti s péčí o zdraví, o přírodní
a krajinné složky prostředí v zájmu zlepšení kvality života,
j) schopnosti a dovednosti plánovat tak, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů území v rámci
omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy,
k) znalosti odpovídajících oborů, odvětví, technologií, předpisů a postupů, které je nutno
koordinovat při územně plánovací činnosti a při uplatňování územně plánovacích dokumentací
a územně plánovacích podkladů, popřípadě při vypracování a uplatňování urbanistických plánů
a projektů.“

II. Teze vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů vysokoškolského
vzdělání souvisejících s územním plánováním
Účelem úpravy kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti je zajistit řádný výkon
územně plánovací činnosti kvalifikovanými osobami.
Podle dosavadní právní úpravy splňovaly kvalifikační požadavek vzdělání osoby, které absolvovaly
vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, vysokoškolské vzdělání
příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo vysokoškolské vzdělání
se stavebním zaměřením.
Vyhláška stanoví seznam vysokých škol a studijních oborů souvisejících s územním plánováním,
jejichž absolvent splňuje kvalifikační požadavek vzdělání pro výkon územně plánovací činnosti.
Při stanovování seznamu vysokých škol a studijních oborů souvisejících s územním plánováním bude
jako základní podklad využit stávající seznam oborů příbuzného vysokoškolského vzdělání uznaného
pro autorizaci v oboru územní plánování. Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním, působících
na území České republiky, zveřejňuje Česká komora architektů podle § 7 Autorizačního řádu České
komory architektů. Dle § 4 odst. 4 autorizačního řádu České komory architektů se za vzdělání
příbuzné pro udělení autorizace považuje bakalářský stupeň vzdělání v oborech architektonických,
urbanistických a územně plánovacích a krajinářských, popřípadě vysokoškolské vzdělání dosažené
ve studijních oborech příbuzných oborům architektonickým, urbanistickým a územně plánovacím
a krajinářským, pokud alespoň rámcově splňuje podmínky stanovené v tomto řádu pro příslušný obor,
a to zejména v případě, kdy pro příslušný obor, popřípadě dílčí specializaci neexistuje jiné vzdělání,
které by zcela splňovalo požadavky stanovené zákonem.
Stávající seznam oborů příbuzného vysokoškolského vzdělání uznaného pro autorizaci v oboru
územní plánování, schválený usnesením Představenstva České komory architektů dne 12. 3. 2019,
obsahuje následující školy a obory studia:


České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, bakalářský obor Architektura
s délkou studia 3 roky v prezenční formě, od roku 2003



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, magisterský obor Pozemní stavitelství
resp. stavby s délkou studia 4-5 let v prezenční formě, v letech 1960-1993
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České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, magisterský obor Pozemní stavby
a architektura s délkou studia 6 let v prezenční formě, od roku 2003



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, magisterský obor Pozemní stavby
a konstrukce s délkou studia 5,5 roku v prezenční formě, od roku 2003



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, magisterský (navazující na bakalářské
studium) obor Konstrukce pozemních staveb s délkou studia 1,5 roku v prezenční formě, od roku
2009



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, bakalářský obor Architektura
a stavitelství s délkou studia 4 roky v prezenční a kombinované formě, od roku 2009



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, magisterský (navazující na bakalářské
studium) obor Architektura a stavitelství s délkou studia 2 roky v prezenční formě, do roku 2013/14



Vysoké učení v Brně, Fakulta architektury, bakalářský obor Architektura s délkou studia 4 roky
v prezenční formě, do roku 2003



Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební, magisterský obor Pozemní stavitelství resp. stavby
s délkou studia 4-5 let v prezenční formě, v letech 1960-2003



Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební, magisterský obor Pozemní stavby s délkou studia 5 let
v kombinované formě, od roku 2003



Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební, magisterský (navazující na bakalářské studium) obor
Pozemní stavby s délkou studia 1,5 roku v prezenční a kombinované formě, od roku 2009



Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební, bakalářský obor Architektura a rozvoj sídel s délkou studia
4 roky v prezenční formě, od roku 2009



Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, bakalářský obor Architektura s délkou
studia 4 roky, od roku 2009



Vysoká škola báňská Technické univerzity v Ostravě, Fakulta Stavební, magisterský obor
Průmyslové a pozemní stavitelství s délkou studia 5 let v prezenční a kombinované formě, od roku
2003



Vysoká škola báňská Technické univerzity v Ostravě, Fakulta Stavební, magisterský (navazující
na bakalářské studium) obor Průmyslové a pozemní stavitelství s délkou studia 1,5 roku
v prezenční a kombinované formě, od roku 2009



Vysoká škola báňská Technické univerzity v Ostravě, Fakulta Stavební, magisterský obor Městské
stavitelství a inženýrství s délkou studia 5 let v prezenční a kombinované formě, od roku 2003



Vysoká škola báňská Technické univerzity v Ostravě, Fakulta Stavební, magisterský (navazující
na bakalářské studium) obor Městské stavitelství a inženýrství s délkou studia 1,5 roku
v prezenční a kombinované formě, od roku 2009



Vysoká škola báňská Technické univerzity v Ostravě, Fakulta Stavební, bakalářský obor
Architektura a stavitelství s délkou studia 4 roky v prezenční formě, od roku 2009



Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, bakalářský obor Architektonická tvorba s délkou
studia 3 roky v prezenční formě, v letech 2008-2012



Archip Praha, bakalářský obor Architecture s délkou studia 3 roky v prezenční a kombinované
formě, od roku 2010



Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, bakalářský obor Územní
plánování s délkou studia 3 roky v prezenční formě, od roku 2010



Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, magisterský (navazující na
bakalářské studium) obor Prostorové plánování s délkou studia 2 roky v prezenční formě, od roku
2019

Oproti výše uvedenému seznamu budou doplněny i další obory bakalářského a magisterského (včetně
navazujícího magisterského) vysokoškolského studia, které souvisejí s územním plánováním,
poskytující dostatečné vzdělání pro územně plánovací činnost.
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