Výroční zpráva o činnosti Autorizační rady České komory architektů za rok 2018
Autorizační rada České komory architektů předkládá v souladu s ustanovením Zákona
360/1992 Sb. výroční zprávu o činnosti autorizační rady za rok 2018.
Autorizační rada pracuje od 9. 5. 2016 ve složení:
předseda: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, zástupce ČKA pro obor architektura,
místopředseda: Ing. arch. Martin Tunka, CSc., zástupce MMR,
členové: Akad. arch. Irena Falkum, zástupce MK,
Ing. Jakub Chvojka, zástupce ČKA pro obor krajinářská architektura,
Ing. Jiří Klápště, zástupce MŽP,
Ing. arch. Jan Sedlák, zástupce ČKA pro obor územní plánování,
Ing. Pavel Štěpán, zástupce ČKAIT.
Zasedání AR se za Kancelář ČKA účastní Milena Ondráková, která vykonává činnost
sekretáře AR a vede její agendu včetně kompletní administrativy, je pověřena
organizační přípravou a zajišťováním podkladů pro jednání AR i zkušebních komisí ČKA a
následně organizační přípravou udělení autorizace.
Autorizační radu jmenovala dne 9. 5. 2016 ministryně pro místní rozvoj paní Karla
Šlechtová s účinností od 1. 5. 2016 pro tříleté funkční období do 30. 4. 2019.
1/ Přehled jednotlivých zasedání autorizační rady
Autorizační rada zasedala v loňském roce celkem třikrát v běžných
navazujících na průběh autorizačních zkoušek v lednu, květnu a říjnu.

termínech

30. 1. 2018; na programu bylo projednání a schválení autorizací a provedení
registrací osob usazených a hostujících.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., podal dne 23. 1. 2018 žádost o
zařazení bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Zahradní a
krajinářská architektura do seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním.
Byl doložen obsah a rozsah studia i seznam a kvalifikace pedagogů působících na škole
interně i externě. AR doklady prostuduje a rozhodne na příštím zasedání.
Prokazování praxe v oboru Architektura
AR vydala 31. 1. 2018 stanovisko, evidované pod č.j.: 080 – 2018/La/On, adresované
Odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj, které v roce 2016 vzneslo
výhrady vůči způsobu prokazování odborné praxe žadatelů o autorizaci A.1 (obor
architektura) 1 – Architektura v oblasti územního plánování, a v následné korespondenci
během roku 2017 žádalo komoru o návrh řešení této problematiky.
AR ČKA na toto téma v uplynulém období vedla řadu jednání s MMR i interních
intenzivních diskusí, sledujících hledání stanovisek a vysvětlení zmíněné problematiky
prokazování odborné praxe v oblasti územního plánování v relaci požadavků OÚP MMR a
stávající legislativy či vnitřních řádů České komory architektů v této věci, která je
podrobně pojednána zejména v § 8 Autorizačního řádu ČKA (dále jen AŘ). O obsahu
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externích a interních jednání i dopisů s OÚP MMR podrobně informovaly Výroční zprávy o
činnosti Autorizační rady ČKA za roky 2016 a 2017.
Ve stanovisku AR poukázala na skutečnost, že ustanovení § 8 odst. 5 AŘ, který popisuje
provádění průkazu odborné praxe pod dohledem v průběhu zkoušky pod písm. a) až c),
jsou u zkoušek dodržována. Požadavky na obsah portfolia, které byly vlastním
předmětem diskutované kauzy, jsou zde popsány velice obecně písm. b) „předložení
reprezentativních ukázek prací vypracovaných samostatně nebo ve spolupráci v průběhu
odborné praxe pod dohledem“. Nedorozumění ve výkladu AŘ došlo tím, že MMR
vyžadovalo do požadavků na obsah protfolia zahrnout i požadavky uvedené pod písm. c),
které se však již nevztahují na obsah portfolia, ale je zde popisován až vlastní průběh
ústní části zkoušky odborné způsobilosti, kde má být zkušební komisí “ověřována
skutečnost, zda se žadatel o autorizaci přiměřeně seznámil během odborné praxe pod
dohledem s podstatnými činnostmi tvořícími úplný výkon povolání autorizovaného
architekta, podle oboru, pro který se žadatel uchází o autorizaci, zejména 1.
..poskytováním profesních výkonů..2. ...řízením zakázky a 3. ...řízením kanceláře..”
Členové AR ve svém stanovisku dále uvedli komentář, že smysl ustanovení § 8 odst. 5
Autorizačního řádu České komory architektů vychází z přesvědčení o významu vlastního
procesu hodnocení uchazečů u autorizační zkoušky, založeném na důvěře
v kompetentnost, zkušenost i odpovědnost členů zkušebních komisí a stávající situace
tudíž nevyžaduje MMR uvažovanou změnu 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, ani změnu či upřesnění formulací
Autorizačního řádu ČKA. AR požádala MMR, aby v této věci poskytlo konkrétnější data, na
jejichž základě se můžeme společně podílet na zlepšování kvality výkonu autorizovaných
osob. Zároveň AR nabízí součinnost při sledování nekvalitní projektové nebo plánovací
dokumentace. V této souvislosti také nabídli společné jednání AR se zástupci MMR.
29. 5. 2018; na programu bylo projednání a schválení autorizací a provedení
registrací osob usazených a hostujících.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů, žádost o zařazení bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu Zahradní a krajinářská architektura vyučovaného na Katedře
zahradní a krajinářské architektury do seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním.
Autorizační rada České komory architektů konstatovala a potvrdila, že magisterský
studijní program „Zahradní a krajinářská architektura“ Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity byl rozhodnutím
Autorizační rady na jednání dne 29. 05. 2018 zařazen na seznam škol s uznaným
vzděláním a bakalářský studijní program „Zahradní a krajinářská architektura“ byl
zařazen na seznam škol s příbuzným vzděláním, vydávaným Českou komorou architektů
11. 10. 2018; na programu bylo projednání a schválení autorizací a provedení
registrací osob hostujících.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, děkan fakulty
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc, podal dne 8. 10. 2018 žádost o zařazení magisterského
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studijního programu Prostorové plánování do seznamu škol s uznaným a příbuzným
vzděláním, a to pro obor územní plánování.
Byl doložen obsah a rozsah studia i seznam a kvalifikace pedagogů působících na škole
interně i externě. AR doklady prostuduje a rozhodne na příštím zasedání, které se bude
konat v roce 2019.
2/ Standardní činnosti autorizační rady při ověřování odborné způsobilosti osob
a při udělování autorizace, při uznávání kvalifikace a provádění registrace.
V roce 2018 AR ověřila v autorizačních řízeních prostřednictvím zkušebních komisí
odbornou způsobilost 139 osob a rozhodla o udělení autorizací 117 žadatelům, z nichž 1
osobě pro obor se všeobecnou působností (pro všechny tři obory), 102 osobám pro obor
architektura, 4 osobám pro územní plánování, 12 osobám pro krajinářskou architekturu a
1 osobě pro specializaci územní systémy ekologické stability.
AR rozhodla neudělit autorizaci 14 osobám a 7 osobám autorizační řízení přerušit
z procesních důvodů.
V současné době je uděleno celkem 4177 autorizací 3 840 autorizovaným osobám, z toho
1 911 osob je držitelem autorizace se všeobecnou působností, 1709 osob je držitelem
autorizace pro obor architektura, 148 osob je držitelem samostatné autorizace pro obor
územní plánování, 209 osob je držitelem autorizace pro obor krajinářská architektura,
103 osob je držitelem autorizace pro obor interiérová tvorba, která se však od roku 2004
již neuděluje, 96 osob je držitelem autorizace pro dříve samostatnou, dnes dílčí
specializaci projektování územních systémů ekologické stability v rámci oboru krajinářská
architektura.
Za sledované období zemřelo 17 autorizovaných osob, autorizace se na vlastní žádost
vzdalo 44 osob a na vlastní žádost byla autorizace pozastavena 50 osobám, z toho 12
osob si autorizaci pozastavilo z důvodu trvalé péče o dítě a 38 osob si autorizaci
pozastavilo z důvodu dosažení důchodového věku a ukončení projekční činnosti.
Autorizační rada v roce 2018 ověřila v uznávacím a registračním řízení kvalifikační
předpoklady pro registraci 7 osob usazených a 24 osob hostujících a provedla registraci
31 žadatelům, všem těmto osobám byla udělena registrace pro obor architektura.
3/
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, děkanka fakulty prof. Ing.
Alena Kohoutková, CSc., požádala Českou komoru architektů o stanovisko k záměru
akreditace bakalářského a magisterského studijního programu Architektura a stavitelství.
Dne 31. 1. 2018, pod č.j.: 0098-2018/Lá/On, vydala AR stanovisko: Česká komora
architektů jako uznávací orgán shledala, že podklady předložené k akreditaci
bakalářského a magisterského studijního programu Architektura a stavitelství, který
navazuje na již probíhající akreditovaný bakalářský studijní program Architektura a
stavitelství na FS ČVUT, zapsaný na seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním,
naplňují nadále požadavky sledované komorou, stanovené zákonem č. 360/1992 Sb. a
Autorizačním řádem. Z materiálů vyplývá, že vysoká škola vytváří předpoklady pro to,
aby budoucí absolventi v případě akreditace magisterského studijního programu mohli
samostatně vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě v případě, že úspěšně absolvují
zkoušky odborné způsobilosti pro autorizační řízení ČKA.
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta stavební, děkan
fakulty prof. Ing. Radim Čajka, CSc., požádal Českou komoru architektů o stanovisko
k záměru akreditace bakalářského a magisterského studijního programu Architektura a
stavitelství.
Dne 23. 7. 2018, pod č.j.: 1083-2018/Lá/On, vydala AR stanovisko: Česká komora
architektů jako uznávací orgán shledala, že podklady předložené k akreditaci
bakalářského a magisterského studijního programu Architektura a stavitelství, který
navazuje na již probíhající akreditovaný bakalářský studijní program Architektura a
stavitelství na Fakultě stavební VŠB TU Ostrava, zapsaný na seznam škol s uznaným a
příbuzným vzděláním, naplňují nadále požadavky sledované komorou, stanovené
zákonem č. 360/1992 Sb. a Autorizačním řádem. Z materiálů vyplývá, že vysoká škola
vytváří předpoklady pro to, aby budoucí absolventi v případě akreditace magisterského
studijního programu mohli samostatně vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě
v případě, že úspěšně absolvují zkoušky odborné způsobilosti pro autorizační řízení ČKA.
Architectural Institute in Prague (ARCHIP), rektorka fakulty Ing. arch. Regina
Loukotová, Ph.D., požádala Českou komoru architektů o stanovisko k záměru akreditace
magisterského studijního programu Architektura a urbanismus.
Dne 11. 10. 2018, pod č.j.: 2017-2018/Lá/On, vydala AR stanovisko: Česká komora
architektů, jako uznávací orgán shledala, že podklady předložené k akreditaci
navazujícího magisterského studijního programu „Architektura a urbanismus“ na vysoké
škole Architectural Insitute in Prague (ARCHIP), zapsaného na seznam škol s uznaným a
příbuzným vzděláním, naplňují nadále požadavky sledované komorou, stanovené
zákonem č. 360/1992 Sb. a Autorizačním řádem. Z materiálů vyplývá, že vysoká škola
vytváří předpoklady pro to, aby budoucí absolventi v případě akreditace magisterského
studijního programu mohli samostatně vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě
v případě, že úspěšně absolvují zkoušky odborné způsobilosti pro autorizační řízení ČKA.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, proděkan pro
studijní a pedagogickou činnost, požádal Českou komoru architektů o stanovisko
k záměru akreditace bakalářského studijního programu Územní plánování.
Dne 11. 12. 2018, pod č.j.: 2186-2018/Lá/On, vydala AR stanovisko: Bakalářský studijní
program je ze své podstaty dle požadavků stanovených zákonem 360/1992 Sb., na
seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním veden jako příbuzné vzdělání. Česká
komora architektů jako uznávací orgán shledala, že podklady předložené k akreditaci
bakalářského studijního programu Územní plánování na Fakultě životního prostředí ČZU
v Praze, naplňují požadavky sledované komorou, stanovené zákonem č. 360/1992 Sb. a
Autorizačním řádem. Předchůdce toho studijního programu je na fakultě již úspěšně
uskutečňován, předkládaná akreditace je prakticky totožná s původní, v současné době
platnou akreditací. Z materiálů rovněž vyplývá, že Fakulta životního prostředí ČZU
v Praze vytváří předpoklady pro to, aby budoucí absolventi mohli pokračovat
v navazujícím magisterském studiu a následně samostatně vykonávat vybrané činnosti
ve výstavbě v případě, že úspěšně absolvují zkoušky odborné způsobilosti pro autorizační
řízení ČKA.
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Shrnutí
Autorizační rada v uplynulém období sledovala a projednala zejména tyto činnosti:
Udílení autorizací, aktualizací Seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním nebo
vydáváním stanovisek k žádostem vysokých škol o vyjádření adresovaným ČKA jako
uznávacímu orgánu spravujícímu regulované profese v autorizačních oborech –
Architektura, Územní plánování a Krajinářská architektura, spadajících do Oblasti
vzdělávání č. 1 – Architektura a urbanismus. AR se nadále zabývala také odbornou
profesní praxí pod vedením autorizované osoby, jejím prokazováním u autorizačních
zkoušek i podmínkami a náležitostmi ověřování odborných znalostí, které tvoří základ
zkoušky odborné způsobilosti. V této věci vydala AR výše zmíněné stanovisko adresované
OÚP MMR, ve kterém ozřejmila výklad příslušných diskutovaných ustanovení AŘ a
deklarovala potřebu pokračovat nadále v nastavených regulích provádění průkazu
odborné praxe pod dohledem v průběhu autorizační zkoušky a zároveň deklarovala snahu
spolupodílet se na zlepšování kvality výkonu autorizovaných osob, např. nabízenou
součinností ČKA a MMR při sledování nekvalitní projektové nebo plánovací dokumentace.

Zpracoval: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus,
Milena Ondráková
V Praze dne 5. 2. 2018

5

