Autorizace ČKAIT
Veškeré uvedené informace naleznete podrobně na stránkách www.ckait.cz
Autorizace je nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností ve výstavbě,
jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.

Kdo autorizaci potřebuje
Fyzické osoby, provádějící vybrané činnosti ve výstavbě:
- projektovou činnost ve výstavbě včetně výkonu autorského dozoru projektanta
- odborné vedení provádění stavby nebo její změny
- stavební dozor u staveb prováděných svépomocí: u stavby pro bydlení nebo u změny stavby, která je kulturní
-

památkou
technický dozor stavebníka u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako
zhotovitel.

Stupeň autorizace, obory
Je možné žádat o autorizaci ve stupni:
a. autorizovaný inženýr,
b. autorizovaný technik,
c. o OZNAČENÍ autorizovaný stavitel může požádat žadatel činný v oblasti realizace staveb a má stejnou
působnost a stejná práva a povinnosti jako autorizovaný technik.
Obory:
- pro každý obor nebo specializaci se skládá samostatná zkouška;
- výjimkou jsou zkoušky žadatele o autorizaci technik v oboru technika prostředí staveb (technologická zařízení
staveb), kterou může žadatel vykonat současně se zkouškou autorizovaného inženýra pro obor technologická
zařízení staveb (technika prostředí staveb);
- specializace v rámci jednoho oboru se ověřují jednou zkouškou.
Autorizovaný technik (AT)

Autorizovaný inženýr (AI)

Autorizovaný stavitel (AS)

Obor autorizace (zkratka)
Specializace (zkratka)

kód
AI

a) Pozemní stavby (PS)

IP00

b) Dopravní stavby (DS)

ID00

c) Stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství (VS)

IV00

kód
AT

kód
AS

TP00

SP00

Doprava kolejová (DK)

TD1

SD01

Doprava nekolejová (DN)

TD2

SD02

Stavby hydrotechnické (SHT)

TV01

SV01

Stavby zdravotně technické (SZT)

TV02

SV02

Stavby meliorační a sanační (SMaS)

TV03

SV03

Specializace (zkratka)

d) Mosty a inženýrské konstrukce (MIK)

IM00

TM00 SM00

e) Technologická zařízení staveb (TZS)

IT00

TT00

-

Vytápění a vzduchotechnika (VV)

TE01

-

Zdravotní technika (ZT)

TE02

-

Elektrotechnická zařízení

TE03

-

f) Technika prostředí staveb (TPS)

Technická zařízení (t.z.)

IE01

Elektrotechnická zařízení (e.z.)

IE02

g) Statika a dynamika staveb (SaD)

IS00

-

-

h) Městské inženýrství (MI)

II00

-

-

i) Geotechnika (GE)

IG00

TG00

-

j) Požární bezpečnost staveb (PBS)

IH00

TH00

-

k) Stavby pro plnění funkce lesa (LS)

IL00

-

-

l)

Energetické auditorství (EA)

IA00

TA00

-

m)

Zkoušení a diagnostika staveb (ZaD)

IZ00

-

-

Vzdělání, výjimky
-

žadatel o udělení autorizace dokládá vzdělání podle stupně a oboru autorizace;
nezískal-li žadatel požadované vzdělání, může Komora ve výjimečných případech, podložených zejména úspěšnou
odbornou činností, povolit výjimku z požadovaného vzdělání;
o udělení výjimky rozhoduje Autorizační rada ČKAIT a byla-li udělena, musí žadatel před vlastní zkouškou odborné
způsobilosti prokázat odborné znalosti tzv. rozdílovou zkouškou;
rozdílová zkouška je udělena i žadatelům s příbuzným vzděláním a rozhoduje o ní zkušební komise;
Autorizační rada ČKAIT uděluje i výjimky z požadavku občanství.

Praxe
-

žadatel o udělení autorizace dokládá praxi v oboru, o který žádá;
druhem praxe se rozumí projektování, provádění staveb, výzkumná nebo pedagogická činnost, výkon stavebního
dozoru, technického dozoru stavebníka nebo činnost ve státní správě a samosprávě;
mezi vykonanou praxí a žádostí o autorizaci nesmí uplynout doba delší než 5 let;
praxe musí být vykonávána soustavnou činností (nelze započítat poloviční úvazek, brigády atd.), v předepsané délce
po ukončeném požadovaném stupni vzdělání, a to v letech po sobě jdoucích:
Stupeň autorizace
inženýr

Vzdělání
Praxe (roky)
magisterský studijní program
3
bakalářský studijní program se standardní dobou studia nejméně čtyři roky
5
technik
magisterský studijní program
3
bakalářský studijní program
3
střední či vyšší odborné vzdělání
5
Pro žádost o udělení výjimky ze vzdělání se předpokládá alespoň 7letá praxe. Z minimální délky praxe a jejího obsahu
nelze výjimku udělit.

Znalosti
Před podáním žádosti je potřeba, aby se žadatel seznámil s následujícími podklady:
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
Autorizační řád ČKAIT;
Pokyny k průběhu zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT (Jednací řád);
publikace „Rozsah požadavků pro ověřování znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.“ (je
možné zakoupit na oblastních kancelářích ČKAIT);
působnost autorizované osoby;
rozsah oborů a specializací;
závazné pokyny a stanoviska Autorizační rady ČKAIT;
rozdílová zkouška - nemá-li žadatel požadované vzdělání.

Žádost
-

při podávání žádosti o udělení autorizace se předpokládá, že je již uchazeč ke zkoušce odborné způsobilosti
připraven a je obeznámen se všemi potřebnými znalostmi;
žádost se podává na předepsaném formuláři elektronicky nebo písemně zpravidla na oblastní kanceláři podle místa
trvalého bydliště žadatele;
Nedílnou součástí žádosti jsou doklady, povinně přikládané k žádosti:
kopie dokladů o vzdělání ověřené úředně nebo kanceláří komory;
praxe se dokládá formou stručného popisu prováděné odborné činnosti a soupisem vybraných projektů s uvedením
na jaké pozici a v jakém období byla odborná praxe vykonána; praxe musí být potvrzena osobou, pod jejímž
odborným vedením byla vykonána;
popis dosavadní odborné činnosti (životopis);
výpis z rejstříku trestů;
čestné prohlášení o svéprávnosti;
doklady o změně jména (pokud je potřeba);
k žádosti se nedokládají fotografie, výkresy ani jiné grafické přílohy;
- s vyplněním či konkrétními dotazy pomůžou pracovníci oblastních kanceláří.

Zkouška
-

-

předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných vybraných činností,
zejména ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného vzdělání, ověření
znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných vybraných činností, popřípadě činností
souvisejících;
ke zkoušce odborné způsobilosti Komora pozve do šesti měsíců od přijetí písemné žádosti každého uchazeče, který
splnil stanovené podmínky (občanství, vzdělání, praxe, je plně svéprávný, je bezúhonný);
konkrétní termíny zkoušek Komora nezveřejňuje, zkoušky odborné způsobilosti jsou plánovány podle počtu
podaných žádostí uchazečů;
zkušební komise je pětičlenná, v jejím čele stojí předseda; členem komise je též právník, případně jiný odborník se
znalostí stavebního práva a souvisejících právních předpisů;
autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti činí 3.500,- Kč;
zkouška má dvě části – písemnou a ústní část, v individuálních případech k ní náleží také rozdílová zkouška, která se
koná ve stejném termínu jako zkouška odborné způsobilosti; výsledky každé části se hodnotí zvlášť;
uskutečňuje se v českém nebo slovenském jazyce bez účasti tlumočníka;
posloupnost zkoušek je následující – rozdílová, písemná a ústní.
Rozdílová zkouška – konají ji jen žadatelé, kteří nesplňují podmínku požadovaného vzdělání; rozdílovou zkoušku
ukládá předseda komise, který stanoví 3-5 otázek, kdy na každou otázku má uchazeč 20 minut; zkouška je písemná;
Písemná část – prověřují se znalosti platných obecně závazných právních předpisů, které mají vztah k oboru, v němž
se zkouška odborné způsobilosti uskutečňuje; provádí se testem s 30-ti otázkami a časovým limitem 30 minut;
Ústní část - je odbornou zkouškou, v níž jsou ve formě rozpravy ověřeny znalosti žadatele a prověřeny schopnosti
žadatele na uplatnění studiem získaných teoretických znalostí při praktickém a samostatném výkonu vybraných
činností v oboru nebo specializaci požadované autorizace; prověření probíhá především formou odborné rozpravy
nad předloženými odbornými dokumenty a doplňujících otázek.

Slib
-

po odsouhlasení Autorizační radou ČKAIT jsou úspěšní žadatelé o udělení autorizace pozváni ke složení slibu;
autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu, autorizovaná osoba se tím stává členem Komory;
komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek, může o udělení autorizace znovu požádat po uplynutí
nejméně jednoho roku;
ke dni složení předepsaného slibu Komora zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do seznamu autorizovaných
osob vedeného Komorou a vydá této osobě osvědčení o autorizaci a autorizační razítko s malým státním znakem
České republiky s vyznačeným oborem, popřípadě specializací autorizace.

Evidence autorizovaných osob, pojištění, členské příspěvky
-

-

-

nakládání se seznamem autorizovaných osob a písemnou dokumentací vztahující se k autorizovaným osobám je
upraveno zvláštními právními předpisy a vnitřní směrnicí Komory;
nejpozději při započetí výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody
způsobené výkonem této činnosti. To neplatí, vykonává-li autorizovaná osoba tuto činnost v pracovním, služebním,
členském nebo jiném obdobném poměru. Pojištění musí trvat po celou dobu výkonu této činnosti;
přestože se povinnost nevztahuje na osoby činné v pracovním poměru podle zákoníku práce, je z hlediska ochrany
autorizovaných osob žádoucí, aby byly zachovány pro všechny členy ČKAIT rovné podmínky, a to i z hlediska pojištění
profesní odpovědnosti; všem autorizovaným osobám je proto vyjednáno pojištění se základním limitem pojistného
plnění ve výši 250 tis. Kč; na pojištění sjednané ČKAIT lze navázat individuálním připojištěním autorizovaných osob;
každý člen Komory má právo se zúčastnit valné hromady oblasti a zapojit se aktivně do činnosti Komory, např. volit a
být volen do orgánů Komory, být členem pracovních aktivů nebo komisí;
členský příspěvek řádného člena za rok 2022 je 3.000,- Kč/rok;
poplatek za rozšíření autorizace o další obor je 2.500,- Kč;
první členský příspěvek se určuje podle termínu složení slibu:
- v 1. čtvrtletí kalendářního roku – plný příspěvek - 3.000,- Kč;
- ve 2. čtvrtletí kalendářního roku – snížený příspěvek - 2.250,- Kč;
- ve 3. čtvrtletí kalendářního roku – snížený příspěvek - 1.500,- Kč;
- ve 4. čtvrtletí kalendářního roku – snížený příspěvek - 750,- Kč

Oblastní kanceláře, zkušební místa
PRAHA
Pro okresy:

Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora,
Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Praha hl.
m., Praha východ, Praha západ, Příbram,
Rakovník

BRNO
Pro okresy:

Blansko, Brno, Brno-venkov, Břeclav, Vyškov,
Znojmo, Hodonín

Adresa:
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
Email:
praha@ckait.cz
Telefon:
227 090 128, 736 626 556
České Budějovice
Pro okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův
Hradec, Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice

Adresa:
Email:
Telefon:
Ostrava
Pro okresy:

Vrchlického sad 1962/2, 602 00 Brno
brno@ckait.cz
545 574 310, 734 612 789

Adresa:
Email:
Telefon:
Plzeň
Pro okresy:

Staroměstská 1505/1, 370 04 Č. Budějovice
cb@ckait.cz
386 352 881

Adresa:
Email:
Telefon:
Olomouc
Pro okresy:

28. října 2663/150, 702 00 Ostrava
ostrava@ckait.cz
555 508 432, 734 282 536

Adresa:
Email:
Telefon:
Karlovy Vary
Pro okresy:

Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň
plzen@ckait.cz
377 423 826, 734 860 963

Adresa:
Email:
Telefon:
Zlín
Pro okresy:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
olomouc@ckait.cz
585 227 097, 704 336 996

Penzion HESTIA, Stará Kysibelská 602/45,
Adresa:
360 01 Karlovy Vary
Email:
karlovyvary@ckait.cz
Telefon:
353 234 634, 734 282 535
Ústí nad Labem
Pro okresy: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most,
Teplice, Ústí nad Labem

Adresa:
Email:
Telefon:
Jihlava
Pro okresy:

třída Tomáše Bati 190, 760 01 Zlín
zlin@ckait.cz
577 431 318, 603 295 216

Adresa:
Email:
Telefon:
Liberec
Pro okresy:

Adresa:
Email:
Telefon:
PRAHA
Pro obory

Seifertova 1815/43, 586 01, Jihlava
jihlava@ckait.cz
567 331 315, 731 670 259
ZKUŠEBNÍ MÍSTO
všechny obory kromě pozemních staveb

Adresa:
8. března 20/12, 460 05 Liberec
Email:
liberec@ckait.cz
Telefon:
485 107 187, 730 812 182
Hradec Králové
Pro okresy: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad
Kněžnou, Trutnov

Adresa:
Email:
Telefon:
PRAHA
Pro obory

Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
jvrablikova@ckait.cz, mmullerova@ckait.cz
227 090 125, 126, 602 211 386
ZKUŠEBNÍ MÍSTO
POZEMNÍ STAVBY

Adresa:
Email:
Telefon:
Pardubice
Pro okresy:

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
hradeckralove@ckait.cz
495 406 590, 724 035 703
Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí

Adresa:
Email:
Telefon:
BRNO
Pro obory:

Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
abadzic@cssi-cr.cz
227 090 410
ZKUŠEBNÍ MÍSTO
Pozemní st., dopravní st., stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a
inženýrské konstrukce, technologická zařízení st.,
technika prostředí st., statika a dynamika st.

Adresa:
Email:
Telefon:

Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice
pardubice@ckait.cz
466 512 241, 606 690 659

Adresa:
Email:
Telefon:

Vrchlického sad 1962/2, 602 00 Brno
zkusebnimistobrno@cssi-cr.cz
734 612 780

Domažlice, Klatovy, Plzeň m., Plzeň jih, Plzeň
sever, Rokycany, Tachov

Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
usti@ckait.cz
475 220 137, 736 781 973
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Semily

Schváleno představenstvem ČKAIT dne 24.6.2022.

Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava,
Ostrava, Bruntál

Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad
Sázavou, Třebíč

