Nový § 96a
Autorizovaný inspektor
(1) Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr pro místní rozvoj fyzickou osobu, která
a) požádala o jmenování autorizovaným inspektorem,
b) dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru a je autorizovanou
osobou podle zvláštního právního předpisu14),
c) prokázala nejméně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb
anebo na stavebním úřadu, má-li osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního
právního předpisu17),
d) prokázala svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců,
e) prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon funkce při zkoušce před
odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj,
f) prokázala svoji disciplinární bezúhonnost.
(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a), b), d) a e) a po vyjádření České komory architektů
nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“)
může být autorizovaným inspektorem výjimečně jmenován i odborník z vysoké školy, výzkumného
pracoviště nebo vědeckého ústavu, i když nesplňuje předepsanou praxi.
(3) Při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem je uchazeč povinen zaplatit správní
poplatek podle zvláštního právního předpisu46).
(4) Autorizovaný inspektor je pro výkon funkce jmenován s působností pro celé území České
republiky na dobu 10 let. Tato doba bude na jeho žádost prodloužena bez vykonání zkoušky nejvýše
o deset roků, a to i opakovaně, jestliže prokazatelně činnost autorizovaného inspektora soustavně
vykonával.
(5) Obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem stanoví prováděcí právní
předpis.
(6) Při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti fyzické osoby postupuje ministerstvo podle
zákona o uznávání odborné kvalifikace45a). V případě zjištění podstatného rozdílu v obsahu
vzdělávání a přípravy podle zákona o uznávání odborné kvalifikace se úroveň teoretických a
praktických znalostí potřebných pro výkon povolání autorizovaného inspektora ověřuje rozdílovou
zkouškou vykonanou v českém nebo slovenském jazyce.
(7) Funkce autorizovaného inspektora zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) písemným prohlášením autorizovaného inspektora o ukončení činnosti doručeným ministru pro
místní rozvoj,

c) uplynutím lhůty podle § 143 odst. 4, nebo
d) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl autorizovaný inspektor zbaven způsobilosti k
právním úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena.
(8) Ministr pro místní rozvoj rozhodne o odvolání autorizovaného inspektora,
a) jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které měl chránit, nebo se
dopustil jednání neslučitelného s postavením autorizovaného inspektora, nebo
b) pokud přestal být osobou bezúhonnou podle § 145.
(9) Ministr pro místní rozvoj může rozhodnout o odvolání autorizovaného inspektora též pro jeho
nečinnost delší než 3 roky.
(10) Činnost autorizovaného inspektora není živností podle zvláštního právního předpisu2) a může
být vykonávána jako svobodné povolání.
(11) Právnické osoby mohou se souhlasem ministerstva vykonávat činnost autorizovaného
inspektora, jen pokud prokáží bezúhonnost a zabezpečí její výkon osobami uvedenými v § 143 odst.
1 a 2. Při podání žádosti o souhlas je žadatel povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního
právního předpisu46). Veřejná obchodní společnost, jejímiž společníky jsou výlučně osoby uvedené v
§ 143 odst. 1 a 2, může činnost autorizovaného inspektora vykonávat bez souhlasu ministerstva.
(12) Vykonávají-li autorizovaní inspektoři svobodné povolání společně, upraví si vzájemné vztahy
písemnou smlouvou. Společníky společnosti46a) mohou být výlučně osoby uvedené v § 143 odst. 1 a
2. Společníci společnosti jsou povinni vykonávat povolání pod společným jménem a ve společném
sídle podnikání.
(13) Právnická osoba prokazuje svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3
měsíců.
(14) Za bezúhonnou se pro účely jmenování autorizovaným inspektorem nepovažuje osoba,
a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin, který spáchala v souvislosti s přípravou nebo
prováděním stavby anebo s činností autorizovaného inspektora podle tohoto zákona,
b) které byla Komorou pravomocně uložena jako disciplinární opatření pokuta nebo pozastavení či
odnětí autorizace, nebylo-li k návrhu autorizované osoby zrušeno soudem47).
(13) Komora bezodkladně uvědomí ministra pro místní rozvoj o pravomocném uložení
disciplinárního opatření autorizovanému inspektorovi.
(15) Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost za úplatu, která se sjednává písemnou smlouvou.
Ve smlouvě může být sjednána i úhrada vynaložených nákladů.
(16) Autorizovaný inspektor odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti. Před započetím
činnosti a po celou dobu jejího trvání musí mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu. Na
požádání osoby, se kterou uzavírá smlouvu podle odstavce 1, je povinen sdělit výši částky, na kterou
je pojištěn.

(17) Autorizovaný inspektor je povinen vést o svých úkonech evidenci a uchovávat ji po dobu
nejméně 5 let. Při tom postupuje podle zvláštního právního předpisu48).
Autorizovaný inspektor odpovídá za odbornou úroveň jím zpracovaných a vydaných certifikátů,
stanovisek, jakož i jiných dokumentů a prováděných úkonů, za řádné a nestranné posouzení
zjištěných skutečností, dokumentace stavby a dalších podkladů podle požadavků stanovených v
tomto zákoně a odpovídá rovněž za návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
(18) Autorizovaný inspektor nesmí svoji činnost vykonávat u staveb, na kterých se podílel, podílí
nebo má podílet při jejich přípravě anebo provádění sám nebo osoba jemu blízká, kterou se pro
účely tohoto zákona rozumí
a) příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel,
b) osoby, s nimiž je ve vztahu
1. obchodním jako společník společnosti;
2. pracovním nebo služebním.
(19) Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad
a) osvědčit, že navrhovaná stavba nebo změna stavby před jejím dokončením má zpracovanou
dokumentaci pro provedení stavby a ta je v souladu s povolením stavby.
b) zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu
c) dohlížet na provádění stavby a kontrolovat, zda stavba je prováděna dle povolení stavby a
zpracované dokumentace pro provedení stavby.
(20) Autorizovaný inspektor je povinen na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklad poskytnout v
rozsahu své odborné kvalifikace expertní součinnost.
(21) Autorizovaný inspektor je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých
odborných a právních znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu vedle samostatného
studia využívá zejména vzdělávací akce organizované Komorou a vysokými školami.
(22) Provádění přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných inspektorů a další
úkony s tím související, organizačně zajišťuje Komora. K zabezpečení jednotného postupu se zřizuje
společný koordinační orgán schvalovaný na návrh Komory ministrem pro místní rozvoj. Náklady
spojené s přípravou na zkoušku a s jejím vykonáním nese uchazeč.
(23) Koordinační orgán z pověření Komory dále zajišťuje koordinační, organizační a administrativní
záležitosti a odborné vzdělávání potřebné k jednotnému postupu při výkonu činnosti autorizovaných
inspektorů.
(24) Komora shromažďuje, eviduje, aktualizuje a poskytuje informace nezbytné pro činnost
autorizovaného inspektora. Na úhradu nákladů spojených s touto činností se autorizovaný inspektor
každoročně podílí příspěvkem ve prospěch Komory. Výše příspěvku je shodná s příspěvkem určeným
členům Komory.

(25) Postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění a obsah
zkoušek a náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů stanoví prováděcí právní
předpis.
(26) Ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na
podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů, na činnost Komory a výkon agendy
s tím související. V součinnosti se stavebními úřady vykonává též dohled nad činností autorizovaných
inspektorů a může dát návrh na opatření podle § 144 odst. 2.
(27) Na provádění zkoušek autorizovaných inspektorů se nevztahuje správní řád.

Doplněný § 100
Oznámení závad, poruch a havárií staveb
(1)
Autorizovaný inspektor provádí na základě žádosti stavebníka nebo stavebního úřadu
kontrolu kvality a úplnosti dokumentace pro provedení stavby a kontrolu souladu dokumentace
pro provedení stavby s povolením stavby.
(2)
Autorizovaný inspektor provádí na základě žádosti stavebníka nebo stavebního úřadu
kontrolu souladu dokumentace pro provedení stavby s prováděním stavby
(3)
Zhotovitel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající dozor, stavebník, autorizovaný inspektor a
vlastník stavby jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu výskyt závady,
poruchy, havárie stavby nebo v průběhu výstavby a odstraňování staveb a výsledky šetření jejich
příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným
majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a
jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin;
nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.
(4) Rozsah a způsob oznamování výskytu závady, poruchy nebo havárie a výsledky šetření jejich
příčin stanoví prováděcí právní předpis.

