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OBECNĚ ZÁVAZNÉ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

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, § 8 odst. 7 

uvádí: 

„Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon příslušných 
odborných činností, zejména 
b)      ověření znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných činností, 

popřípadě činností souvisejících.“ 

Otázky z obecně závazných platných právních předpisů jsou nyní rozšířeny natolik, že je možné naplnit 

původní tendenci sledovanou požadavkem vyvážené znalosti právních předpisů ze všeobecných otázek 

stavebního práva a předpisů souvisejících a speciálních otázek vázaných k jednotlivým oborům činnosti 

ve výstavbě, pro něž je udělována autorizace. Vzhledem k vysokému počtu změn v zákonech a 

předpisech a vydávání stále nových a novelizovaných, jež nebude možno včas promítnout do otázek 

před každou zkouškou, je odpovědností zkušební komise při volbě sestavy otázek ke zkoušce testem 

vybrat jen takové, které odpovídají právnímu stavu (rozuměj právní předpisy účinné) k datu zkoušky. 

Z obecně závazných platných právních předpisů se prověřují zejména znalosti: 
a) právních předpisů společných pro všechny obory (územní plánování, stavební řád, OPV, autorizace, 

podnikání a smlouvy ve výstavbě, veřejné zakázky, živnostenské podmínky, zajišťování kvality ve 
výstavbě, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, požární bezpečnost, katastr nemovitostí, 
hospodaření s energiemi); 

b) právních předpisů specifických pro daný obor autorizace, které mohou být i součástí ověření 

odborných znalostí. 

Formu zkoušky testem uložila Autorizační rada ČKAIT zkušebním komisím v souladu s ustanovením § 8 

odst. 7 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Závazné pokyny k průběhu zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT upravují vlastní zkušební proces, ve 

kterém je zkouška z obecně závazných platných právních předpisů podmínkou dalšího pokračování 

ověřování znalostí ve výstavbě. To znamená, že předtím než mohou žadatelé obhajovat předložené 

práce, prokazující výsledky praktické aplikace svých znalostí, musí se podrobit zkoušce z právních 

předpisů formou písemného testu. 

Zkouška má dvě části – ústní a písemnou část. V individuálních případech k ní náleží také rozdílová 

zkouška, která se koná ve stejném termínu jako zkouška odborné způsobilosti. Výsledky každé z těchto 

částí se hodnotí zvlášť. Posloupnost zkoušek je následující – rozdílová, písemná a ústní. 
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SOUBOR OTÁZEK 

Základní soubor otázek je sestaven tak, aby měl požadované zastoupení otázek z jednotlivých oborů 

práva. 

Celý soubor otázek je upraven tak, že: 
- jednotlivé právní obory vyjádřené samostatnými kapitolami v souboru otázek jsou označeny 

písmeny velké abecedy a otázky v nich číslicemi 1 až počet otázek v oboru; 
- všeobecné otázky stavebního práva a předpisů souvisejících jsou označeny hvězdičkou (*); 

obory a otázky bez označení (*) slouží jako speciální a jsou určeny pro příslušný obor nebo 
specializaci; 

- soubor otázek je vydáván v publikaci ČKAIT "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně 

závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.". 

Aktualizací a dozorem nad komplexem otázek z obecně závazných platných právních předpisů pověřila 
Autorizační rada ČKAIT svoji Komisi AR pro zkušební otázky (KARZO), která pro budoucí zajištění 
aktualizace zavázala své členy k osobní odpovědnosti za jednotlivé obory práva.  
 
Každý z pověřených členů odpovídá za svůj obor tak, že než vstoupí jakákoliv novela, nový předpis, 
prováděcí vyhláška či související předpis, který se dotýká otázek testů do účinnosti, zpracuje návrh na: 

- vyřazení dotčené otázky, 
- úpravu dotčené otázky, 
- vypracování zcela nové otázky. 

Znění nové otázky, úprava původní otázky nebo vyřazení otázky bude po doporučení Komise AR pro 

zkušební otázky a schválení Autorizační radou rozesláno jednotlivým zkušebním komisím. 

Za výběr otázek při sestavování konkrétního testu je odpovědný člen zkušební komise znalý právních 

předpisů. Při přípravě testu se vyřadí ty otázky, u kterých není jistota, zda odpovídají platnému znění. 

Čísla takových otázek budou bezprostředně oznámena Autorizační radě ČKAIT, která dané otázky zašle 

k prověření nebo k novelizaci ke KARZO. 

 

ZÁSADY TESTU 

Písemný test je koncipován na podkladě otázek vypracovaných s jednoznačně správnými odpověďmi, 

které jsou pro zkoušku doplněny vždy dvojicí odpovědí nesprávných, ale logicky možných, aby žadatel 

měl možnost prokázat své znalosti. 

Otázky jsou stabilně očíslovány a jejich možné odpovědi jsou označeny písmeny a, b, c. Se zadáním 

testu obdrží zkoušený tabulku pro zápis svých odpovědí. 

Pro test platí tyto zásady: 
a) obsah otázek celého testu musí pokrývat podstatnou část požadovaných znalostí, otázky budou 

pokládány tak, aby byl pokud možno zastoupen co největší počet právních oborů; 
b) test nesmí být delší než 30 minut; 
c) počet otázek stanovených ke zkoušce je 30; 
d) hodnocení odpovědí se provádí bodováním; správná odpověď je hodnocena 1 bodem, nesprávná 

má 0 bodů; 
e) test je rozdělen na část obecnou (20 otázek) a oborovou (10) otázek. 
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ZADÁNÍ A PRŮBĚH TESTU 

Před zahájením písemného testu člen zkušební komise, pověřený organizací písemné části zkoušky, 

sdělí žadatelům pravidla a dobu stanovenou na vypracování. Každý žadatel obdrží otázky a klasifikační 

tabulku pro vyplnění správných odpovědí. 

Žadatel písemný test vypracovává sám, bez pomoci druhých, bez možnosti využití jakýchkoliv 

pomůcek. 

Žadatel po vyplnění písmen správných odpovědí ve druhém sloupci před odevzdáním tabulku 

podepíše. S tabulkou odevzdá i testy. 

Žadatel, který písemnou práci dokončil, ji odevzdá. Po uplynutí stanoveného časového limitu musí 

písemnou práci odevzdat všichni žadatelé. 

Test vyhodnotí člen komise - odborník se znalostí stavebního práva a souvisejících právních předpisů. 

Rozhodující pro vyhodnocení testu jsou získané body za správně zodpovězené otázky. 

VYHODNOCENÍ TESTU 

Hodnocení testu (% vyhověl, % doplňující otázky, % nevyhověl): 
 
1. požadavky na znalost v legislativní oblasti jsou pro žadatele podle § 5 odst. 1 i 2 autorizačního 

zákona shodné, mezi AO nelze v oblasti legislativy dělat rozdíly. 
2. Hodnocení probíhá zvlášť pro obecnou i oborovou část testu. Pro úspěšné, resp. podmínečně 

úspěšné zvládnutí testu musí žadatel uspět u obou částí testu. Při neúspěšném zvládnutí aspoň 
jedné z částí testu je celý test označený jako neúspěšný.  

3. Písemná část zkoušky je úspěšně ukončena s označením „vyhověl“ v případě, kdy žadatel získá 
alespoň 80% dosažitelného bodového hodnocení u obou částí této zkoušky. Žadatel tím splnil 
písemnou část zkoušky a může pokračovat v ústní části zkoušky. 

4. V případě, že žadatel svými správnými odpověďmi v písemné části zkoušky dosáhne rozmezí 
55% - 79% dosažitelného bodového hodnocení z obecné části; nebo rozmezí 60% - 79% 
dosažitelného bodového hodnocení oborové zkoušky, budou žadateli ústně položeny doplňující 
otázky před komisí.   

a. Žadatel je připuštěný k autorizační zkoušce, při které mu člen komise, který je odborník se 
znalostí stavebního práva a souvisejících právních předpisů, předloží doplňující otázky.  

b. Doplňující otázky je nutné zapsat do klasifikační tabulky pod výsledek testu. Ústně položené 
otázky jsou voleny z obecné nebo oborové části (případně obojí) podle předešlého výsledku 
testu.  

c. Otázky se volí ze souboru otázek k testům a měly by být blízké těm, které uchazeč 
nezodpověděl při testu. Odpovědi na ústně položené otázky jsou ústní, jsou součástí navazující 
ústní části zkoušky.  

d. Doplňující otázky předchází odborné rozpravě, při nezodpovězení otázek zkouška končí a dále 
nepokračuje. 

e. O klasifikaci se rozhodne podle písemných i ústních odpovědí hlasováním zkušební komise. 
5. Písemná část zkoušky je neúspěšně ukončena s označením „nevyhověl“ v případě, kdy žadatel 

úspěšně odpoví na méně než je minimální potřebný počet úspěšných odpovědí (úspěšnost 
odpovědí je 50% a méně). Zkouška je ukončena, žadatel nemůže být připuštěn k odborné části 
zkoušky. 
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vyhodnocení testů 
obecná část - 20 otázek oborová část - 10 otázek 

počet úspěšných 
odpovědí 

% hodnocení 
počet úspěšných 

odpovědí 
% hodnocení 

Vyhověl 16-20 80 a více 8-10 80 a více  

Doplňující otázky 11-15 51-79 6-7 51-79 

Nevyhověl 0-10 50 a méně 0-5 50 a méně 

 

Limity a rozmezí dosažitelného bodového hodnocení se uplatňují zvlášť pro: 
a) obecnou část testu (20 otázek); 
b) oborovou část testu (10 otázek); 
 

Při žádosti o autorizaci ve více oborech najednou nebo postupně do jednoho roku od prvé úspěšné 

zkoušky, se akceptuje obecná část testu a v každém dalším oboru se provede zkouška jen z otázek 

specifických pro daný obor (oborová část testu - 10 otázek). Kdy se pro vyhodnocení testu uplatňuje 

úspěšnost stejným bodovým hodnocením limitů a rozmezí dosažitelného bodového hodnocení. 

Ukáže-li se, že limity stanovené AR jsou příliš nízké, budou postupně zvyšovány spolu s hranicí, po 

jejímž dosažení se již ústně nezkouší. Impuls k úpravě limitů by měl vycházet ze zkušební komise. 

Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 14. 12. 2022. Schváleno na AR č. 332. 


