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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 360/1992 SB., VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN  

§ 2  

 

 (1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu 

odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a 

funkčními změnami v území. 

  

 (2) Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona 

opravňuje k výkonu vybraných činností1a) ve výstavbě. Autorizace není podmínkou pro výkon 

těchto činností osobami uvedenými v části šesté tohoto zákona.  

  

 (3) Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen 

"autorizované osoby"), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.  

  

 (4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti.2)  

  

 (5) Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů3) mohou 

vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností 

autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

  

§ 7 

 

 (1) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo 

a) je občanem České republiky, nebo 

  

b) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“) 

nebo jeho rodinným příslušníkem 3a), nebo je státním příslušníkem jiného než členského 

státu, pokud mu 

1. v České republice nebo jiném členském státě bylo přiznáno právní postavení 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství3b), 

2. v České republice byl povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu3c), 

3. byl v České republice udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo je rodinným 

příslušníkem osoby uvedené v bodě 1 nebo 2, pokud mu byl na území České republiky 

povolen dlouhodobý pobyt3d) nebo udělen azyl nebo doplňková ochrana za účelem 

sloučení rodiny3e), 

4. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt za účelem studia, 

výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby3f), 

5. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt, protože je obětí 

obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a 

spolupracuje s příslušnými orgány3g), a 
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c) je plně způsobilý k právním úkonům svéprávný, 

d) je bezúhonný, 

e) získal požadované vzdělání, 

f) vykonal odbornou praxi v předepsané délce, 

g) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti, 

h) složil předepsaný slib. 

  

 (2) Ke zkoušce odborné způsobilosti Komora připustí do šesti měsíců od obdržení 

písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až f). 

  

 (3) Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který 

splnil podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až g), a to nejpozději do jednoho měsíce od 

úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti. 

  

 (4) Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu. 

  

 (5) Komu nebyla autorizace udělena pro nesplnění podmínek podle odstavce 1, může o 

udělení autorizace znovu požádat po uplynutí nejméně jednoho roku. 

  

 (6) Osoba, které byla odejmuta autorizace podle § 10 odst. 2 písm. b), může požádat o 

udělení autorizace nejdříve po uplynutí tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 

odejmutí autorizace.  

 

§ 8  

 

 (1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně 

odsouzen  

  

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem odborné činnosti podle tohoto 

zákona,  

  

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k osobě žadatele o udělení 

autorizace je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při výkonu činnosti 

autorizované osoby.  

  

 (2) Vzděláním podle § 7 odst. 1 písm. e) se pro jednotlivé druhy autorizace rozumí:  

  

a) pro autorizaci podle § 3 písm. a) vysokoškolské vzdělání3h) získané studiem v oblasti 

architektury v magisterském studijním programu; pro autorizaci pro obor uvedený v § 4 odst. 

2 písm. a) musí vzdělání splňovat podmínky uvedené v bodech 1.2 a 1.3 přílohy,  

  

b) pro autorizaci podle § 3 písm. b) vysokoškolské vzdělání3h) získané studiem ve studijním 

oboru v oblasti uvedené v § 5 odst. 3 nebo příbuzném studijním oboru v bakalářském 
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studijním programu se standardní dobou studia nejméně čtyři roky nebo v magisterském 

studijním programu,  

  

c) pro autorizaci podle § 3 písm. c) vysokoškolské vzdělání3h) získané studiem ve studijním 

oboru v oblasti uvedené v § 5 odst. 3 nebo příbuzném studijním oboru, v bakalářském 

studijním programu nebo magisterském studijním programu, anebo střední či vyšší odborné 

vzdělání obdobného studijního směru3i).  

  

 (3) Komora může ve zdůvodněných případech uznat za vzdělání podle odstavce 2 též 

vzdělání příbuzného oboru nebo směru.  

  

 (4) Komora může ve výjimečných případech podložených zejména úspěšnou 

odbornou činností uchazeče povolit výjimku z předepsaného vzdělání.  

  

 (5) Komora může v odůvodněných případech povolit výjimku z požadavku podle § 7 

odst. 1 písm. a) nebo b).  

  

 (6) Délka odborné praxe podle § 7 odst. 1 písm. f) se pro jednotlivé druhy, popřípadě 

obory autorizace předepisuje takto:  

  

a) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 4 odst. 2, je-li uchazeč absolventem 

magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem jiného 

příbuzného vzdělání,  

  

b) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 1, je-li uchazeč absolventem 

magisterského studijního programu, nejméně pět let, je-li uchazeč absolventem bakalářského 

studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání,  

  

c) nejméně tři roky pro autorizaci v oborech podle § 5 odst. 2, pokud má uchazeč požadované 

vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu, a nejméně pět 

roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.  

  

 (7) Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je ověření znalostí potřebných pro výkon 

příslušných odborných činností, zejména  

  

a) ověření odborných znalostí, pokud nejsou součástí uchazečova uznaného odborného 

vzdělání,  

  

b) ověření znalosti platných právních předpisů upravujících výkon příslušných odborných 

činností, popřípadě činností souvisejících.  

  

 (8) Požadovaný obor vzdělání a druh školy, obsah zkoušek odborné způsobilosti, 

obsah odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví pro jednotlivé obory a 

specializace příslušná Komora. Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v 
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jednom i více oborech se stanoví jednotně, bez ohledu na obor a specializaci, ve výši  500 

Kč3 500 Kč. Poplatek se uhradí v den zkoušky. 

  

 (9) Text slibu zní:  

  

a) "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný architekt budu při své 

práci usilovat o vytváření kvalitních architektonických děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i 

zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní 

etikou architekta.",  

  

b) "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný inženýr budu při své 

práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy 

veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou 

autorizovaného inženýra.",  

  

c) "Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný technik budu při své 

práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy 

veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou 

autorizovaného technika.  

  

 

§ 10 

  

 (1) Autorizace zaniká, jestliže autorizovaná osoba zemře nebo je prohlášena za 

mrtvou. 

  

 (2) Komora odejme autorizaci tomu 

 

a) kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům 

byla omezena, 

a) komu byla omezena svéprávnost, 

 

b) komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace, 

  

c) komu byla autorizace udělena na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, 

  

d) kdo se písemně vzdá autorizace. 

  

 (3) Komora vyškrtne osobu, jejíž autorizace zanikla nebo které byla autorizace 

odejmuta ze seznamu autorizovaných osob. 

  

§ 11 

  

 (1) Komora pozastaví autorizaci autorizované osobě 
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a) na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byla odsouzena za trestný čin spáchaný 

v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou jí byla autorizace udělena, 

  

b) na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizované osoby, 

  

c) na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace, 

  

d) pokud o to autorizovaná osoba písemně požádá. 

  

 (2) Komora může autorizované osobě pozastavit autorizaci 

a) bylo-li proti autorizované osobě v souvislosti s výkonem její činnosti zahájeno trestní řízení 

pro trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí, 

  

b) bylo-li zahájeno řízení o její způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti, a to až do 

pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, 

  

c) jestliže autorizovaná osoba po dobu nejméně pět let nevykonávala činnost, pro kterou jí 

byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. f).  

  

(3) O pozastavení autorizace učiní Komora záznam do seznamu autorizovaných osob. 

  

 (4) Autorizovaná osoba je povinna oznámit Komoře do 15 dnů všechny skutečnosti, 

které mají vliv na odejmutí nebo pozastavení autorizace. Opomenutí má za následek 

disciplinární řízení. 

 

§ 12  

 

 (1) 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.  

  

 (2) Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které ji byla udělena 

autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve 

spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. Autorská práva4) a 

práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a 

zlepšovacích návrhů 5) tím nejsou dotčena.  

  

 (3) Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně 

závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.  

  

 (4) Autorizovaná osoba nesmí vykonávat  

  

a) funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se výsledků její vlastní činnosti,  
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b) činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně závazných 

právních předpisů a předpisů Komory neslučitelné.  

  

 (5) Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace 

nezbytné pro správný výkon své činnosti.  

  

 (6) K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah 

oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, 

je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, 

popřípadě specializací.  

  

  (7) Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky.  

 

§ 13  

 

 (1) Autorizovaná osoba je oprávněna podle druhu udělené autorizace používat 

označení "autorizovaný architekt", "autorizovaný inženýr" nebo "autorizovaný technik", a to 

ve spojení s označením oboru, popř. specializace, pro který jí byla autorizace udělena. Osoba, 

které byla udělena autorizace podle § 4 odst. 2 písm. b) může používat označení 

"autorizovaný urbanista". Osoba, které byla udělena autorizace podle § 4 odst. 2 písm. c), 

může používat označení „autorizovaný krajinářský architekt“. Autorizovaný inženýr nebo 

technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení "autorizovaný stavitel".  

  

 (2) Označení podle odstavce 1, jakož i označení architekt, pokud není součástí 

akademického titulu, nesmějí být používána žádnými jinými osobami, a to ani ve spojení s 

dalšími slovy.  

  

 (3) Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti 

vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky,6) jménem 

autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném 

Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací a své autorizace.  

  

 (4) Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených 

tímto razítkem.  

  

 (5) Dokumenty označené autorizovanou osobou podle odstavce 3 jsou pro úřední 

účely veřejnými listinami.  

  

 (6) Po zániku, odnětí nebo pozastavení autorizace zajistí Komora péči o dokumenty 

uvedené v odstavcích 3 a 4 podle zvláštních právních předpisů. 3k)  

_________________ 
3k) § 6 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 14  

 

 (1) Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, 

jako 

 

a) svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle tohoto zákona, 

 

b) osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona, 

 

c) zaměstnanci v pracovním poměru, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru, 

 

d) společníci veřejné obchodní společnosti. zřízené za účelem výkonu povolání, 

 

e) společníci společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem výkonu povolání. 

 

 (2) Autorizovaná osoba oznámí Komoře bez zbytečného prodlení způsob výkonu 

činnosti podle odstavce 1, jakož i změny tohoto způsobu. 

 

 (3) Autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat činnost i kombinací způsobů 

podle odstavce 1 písm. b) až e).  

  

§ 15  

 

 (1) Svobodný architekt nebo svobodný inženýr  

  

a) vykonává projektovou činnost a poskytuje související odborné služby nezávisle, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu,  

  

b) může současně vykonávat pouze činnost pedagogickou, přednáškovou nebo publikační, 

nesmí však vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého 

postavení, 

 b) nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého 

postavení, 

 

c) je oprávněn zaměstnávat další osoby.  

  

 (2) Místem podnikání svobodného architekta nebo svobodného inženýra je místo 

podnikání zapsané v seznamu vedeném Komorou.  

  

§ 15a  

 

Sdružení  
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 (1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně, 

upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou (dále jen „sdružení“ Účastníky sdružení 

mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři. Účastníci sdružení jsou 

povinni vykonávat povolání pod společným jménem.  

  

 (2) Sdružení musí mít společné místo podnikání.  

  

§ 15a 

Společnost 

(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně12), 

upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně svobodní 

architekti nebo svobodní inženýři.  

 

(2) Společníci musí mít společné sídlo. 

____________ 
12) § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

§ 15b  

 

Veřejná obchodní společnost založená za účelem výkonu povolání  

 

 (1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři autorizované osoby  

povolání jako společníci veřejné obchodní společnosti, musí být společníky pouze svobodní 

architekti nebo svobodní inženýři.  

  

 (2) Svobodní architekti nebo svobodní inženýři, kteří Autorizované osoby, které jsou 

společníky společnosti podle odstavce 1, vykonávají povolání jménem společnosti a na její 

účet; ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti autorizovaných osob za výkon povolání 

tím nejsou dotčena. 

  

 

Působnost autorizovaných osob  

 

§ 17  

 

 Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 4) pro 

kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:  

  

a) vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů,  

  

b) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci 

staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských,  

  

c) vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně 
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plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace (koncepce 

uspořádání krajiny, systémy sídelní zeleně) a dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí zahradních a krajinářských úprav, 

  

d) podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, vypracovávané 

autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, 

územním plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování označeny za 

architektonicky nebo urbanisticky významné,  

  

e) provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,  

  

f) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu 

staveb na životní prostředí,8) a to i pro účely řízení před státními orgány,  

  

g) vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb,  

  

h) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,  

  

i) vést realizaci jednoduché stavby,  

  

j) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní 

předpis nestanoví jinak,  

  

k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním 

nebo kolaudačním řízení,  

  

l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo 

stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.  

  

 

§ 19  

 

 Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro který mu 

byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:  

  

a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou 

dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné 

části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace, v případě 

oboru pozemní stavby též vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro 

stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení s výjimkou 

rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci a dále dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně 

související a podmiňující bydlení 11) na pozemku stavby pro bydlení,  
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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 stavební 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.  

 _________________________ 

11) § 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 

§ 23  

 

 (1) Zřizují se Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě jako samosprávné stavovské organizace se sídlem v Praze a s 

působností pro Českou republiku.  

  

 (2) Česká komora architektů sdružuje jako řádné členy všechny autorizované 

architekty, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě sdružuje 

jako řádné členy všechny autorizované inženýry a autorizované techniky činné ve výstavbě.  

  

 (3) Jako hostující členy může Komora sdružovat osoby, které obdržely oprávnění 

obdobné autorizaci podle tohoto zákona vydané v zahraničí, pokud Komora toto oprávnění 

uzná.  

  

 (4) Jako mimořádné členy může Česká komora architektů sdružovat na základě jejich 

zájmu další osoby, které nesplňují podmínky pro řádné členství.  

  

 (5) Komora je právnickou osobou.  

  

 (6) Do působnosti Komory náleží zejména  

  

a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí,  
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b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního 

plánování,  

  

c) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci,  

  

d) vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup,  

  

e) vést seznamy osob registrovaných podle § 30l odst. 1 nebo 30n odst. 2 a tyto seznamy 

včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,  

  

f) pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob,  

  

g) organizovat zkoušky odborné způsobilosti,  

  

h) vést disciplinární řízení,  

  

i) vydávat vnitřní předpisy Komory,  

  

j) vydávat standardy výkonů a dokumentace, 

  

k) podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,  

  

l) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,  

  

m) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností,  

  

n) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou 

navzájem,  

  

o) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi,  

  

p) hájit stavovské zájmy autorizovaných osob,  

  

r) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob,  

  

s) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a 

bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení,  

  

t) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných Komorou.  

  

 (7) Do působnosti Komory dále náleží vydávat následující doklady dotčeným 

autorizovaným osobám za účelem umožnění jejich volného pohybu podle práva Evropských 
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společenství1)  

  

a) doklady o vykonání odborné praxe,  

  

b) osvědčení o splnění podmínky bezúhonnosti podle tohoto zákona,  

  

c) osvědčení, že dotčená osoba vykonává vybrané a další odborné činnosti ve výstavbě 

soustavně v souladu s právními předpisy České republiky a že je oprávněna používat profesní 

označení podle tohoto zákona,  

  

d) osvědčení, že dotčená osoba je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci, který splňuje 

požadavky bodu 1, 2, 3 nebo 5 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,  

  

e) doklad o tom, že vybraná činnost ve výstavbě je regulovanou činností podle tohoto zákona.  

  

§ 25  

 

 (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem České komory architektů. Představenstvo je 

povinno svolat tento nejvyšší orgán nejméně jednou za rok. Požádá-li o to dozorčí rada nebo 

jedna třetina řádných členů, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu nejpozději do 

tří měsíců. Právo účasti na valné hromadě s hlasem rozhodujícím mají všichni řádní členové 

České komory architektů, právo účasti s hlasem poradním mají všichni hostující členové a 

mimořádní členové České komory architektů.  

  

 (2) Valná hromada se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

řádných členů; není-li nadpoloviční většina řádných členů přítomna, může se valná hromada 

platně usnášet, pokud byli všichni řádní členové písemně průkazně obesláni, a to nejméně 21 

dnů před termínem konání valné hromady.  

  

 (3) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem České komory autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Představenstvo je povinno svolat tento nejvyšší 

orgán nejméně jednou za rok. Požádá-li o to dozorčí rada nebo jedna třetina řádných členů je 

představenstvo povinno svolat shromáždění delegátů nejpozději do tří měsíců. Způsob výběru 

delegátů a podmínky schopnosti se usnášet určují vnitřní předpisy České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  

  

 (4) Valná hromada, popř. shromáždění delegátů Nejvyšší orgán Komory  

  

a) volí přímou a tajnou volbou na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, 

dozorčí rady a stavovského soudu a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává,  

b) a) schvaluje řády Komory, zejména etický, organizační, volební, disciplinární a řády 

jednací,  

c) b) schvaluje standardy výkonů a dokumentace,  

d) c) schvaluje výši příspěvků členů Komory,  
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e) d) schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory,  

f) e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory,  

g) f) může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva,  

h) g) může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit jejich práva a 

povinnosti,  

i) h) usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování,  

j) i) schvaluje rozpočet. 

 

(5) Valná hromada České komory architektů nebo všichni řádní členové České komory 

architektů volí z řádných členů České komory architektů členy představenstva, dozorčí 

rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním 

odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory 

architektů. 

 

(6) Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě volí z řádných členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří 

let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro 

tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě. 
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