ŽÁDOST O UDĚLENÍ AUTORIZACE
Žádost o udělení autorizace se podává písemně na předepsaném formuláři do kanceláře
České komory architektů v Praze nebo Brně.
Musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) druh požadované autorizace,
b) jméno, příjmení, rodné příjmení, popřípadě další změny příjmení,
c) akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
d) rodné číslo,
e) datum a místo narození,
f) adresu trvalého bydliště s uvedením čísla telefonu a elektronické pošty,
g) adresu působení, doručovací adresa,
h dosažené vzdělání,
i) potvrzení o praxi
j) označení způsobu výkonu povolání.
DOKLADY PŘIKLÁDANÉ K ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ AUTORIZACE
a) kopie dokladů o dosažení požadovaného odborného vzdělání na uznávaném typu školy
a v předepsané délce (nejčastěji vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a diplom),
úředně ověřené nebo dle originálů ověřené Kanceláří Komory,
b) doklad o vykonané odborné praxi, včetně soupisu a popřípadě dokumentace vybraných
ukázek prací, opatřený dobrozdáním nejméně jedné autorizované osoby - obvykle
zaměstnavatele nebo společníka; dobrozdání autorizované osoby musí obsahovat
 označení toho, v jehož prospěch se dobrozdání poskytuje,
 označení účelu, pro který se dobrozdání poskytuje,
 text, jímž se potvrzuje pravdivost údajů profesního životopisu, zejména se
potvrzuje autorství či rozsah spoluautorství předkládaných prací a další formy
spolupráce na nich, a jímž se potvrzují i další profesní a etické kvality uchazeče o
autorizaci,
 označení autorizované osoby, která dobrozdání poskytla, včetně vlastnoručního
podpisu a otisku autorizačního razítka,
c) strukturovaný profesní životopis,
d) doklad o bezúhonnosti, kterým se rozumí výpis z trestního rejstříku, který není starší
tří měsíců,
e) doklad o zaplacení autorizačního poplatku ve výši 3.500,-- Kč, pokud byl tento poplatek
uhrazen předem na číslo účtu: 279316984/0300.
Nejsou-li doklady potřebné k vykonání zkoušky odborné způsobilosti řádně a v úplnosti
doloženy, nelze uchazeče k vykonání odborné zkoušky připustit. Kancelář Komory vyzve
uchazeče o autorizaci k jejich doplnění; po dobu, po niž je žádost o udělení autorizace
neúplná, se v souladu s ustanovením obecných právních předpisů přerušuje lhůta.
NÁLEŽITOSTI VZDĚLÁNÍ


Za vzdělání požadované Zákonem jako podmínka pro udělení autorizace se považuje
nejméně pětileté vysokoškolské studium s prvořadým zaměřením na architekturu,
které je ukončeno úspěšnou státní závěrečnou zkouškou a obhájením diplomové práce.



Vzdělání musí být v průběhu celého studia koncipováno jako vzdělání multidisciplinární
s časově i proporčně vyváženým poměrem technických a humanitních disciplín a
teoretických a praktických předmětů, směřující k nabytí a rozvinutí těchto dovedností:
a) porozumění architektuře jako profesi a úloze architektů ve společnosti,
b) schopnosti vytvářet architektonické návrhy uspokojující estetické, technické a další

funkční požadavky, včetně znalosti metodických postupů navrhování, projektování a
plánování,
c) znalosti z teorie a dějin architektury a příbuzných oborů uměnovědných, technických
a uměleckých,
d) znalosti výtvarných a zobrazovacích postupů potřebných pro vytváření
architektonického návrhu,
e) schopnosti navrhování urbánního (krajinného, venkovského a městského) prostředí,
včetně znalosti postupů územního plánování,
f) znalosti potřeb člověka a společenství ve vztahu ke stavbám a prostředí,
g) znalosti postupů zahradní a krajinářské tvorby, včetně znalostí ekologických
důsledků stavebních zásahů do přírody a krajiny, jakož i příslušných projekčních a
plánovacích postupů,
h) znalosti postupů interiérové a výstavnické tvorby, popřípadě staveb scénických,
včetně znalostí konstrukcí, materiálů a technologií a příslušných projekčních postupů,
i) znalosti stavebních konstrukcí a jejich navrhování, zejména s ohledem na
bezpečnost, stabilitu a zdraví,
j) znalosti užité stavební fyziky, zejména ve vztahu ke kvalitě vnitřního prostředí staveb
a ochraně před klimatickými vlivy,
k) znalosti stavebních materiálů, výrobků a technologií, včetně jejich ekologických
aspektů a znalosti postupů provádění staveb,
l) schopnosti orientace v právním řádu a přiměřené znalosti stavebního práva a
souvisejících právních předpisů,
m) znalosti ekonomických aspektů navrhování a projektování staveb a územního
plánování,
n) osvojení profesní role architekta ve vztahu ke klientům, subdodavatelům projektové
dokumentace, orgánům veřejné správy a dodavatelům staveb.


V případě autorizace pro obor nebo specializaci se výše uvedená ustanovení užijí
přiměřeně.



Pro účely dosažení syntetického vzdělání architekta se musí výuka uskutečňovat
nejméně čtvrtinou svého rozsahu v ateliérech architektonické a urbanistické tvorby za
přímého individuálního vedení studenta učitelem, a to v rozsahu všech oborů, pro něž
se uděluje autorizace v České komoře architektů.



Na bakalářský stupeň vzdělání se pro účely autorizačního řízení hledí jako na vzdělání
příbuzné.

NÁLEŽITOSTI ODBORNÉ PRAXE


Odbornou praxí se rozumí nejméně tříletá praxe absolvovaná po ukončení
magisterského studia. Praxe vykonávaná mezi uzavřeným bakalářským studiem a před
zahájením studia magisterského, popřípadě v průběhu magisterského studia se pro
účely autorizačního řízení do povinných tří let odborné praxe nezapočítává.



Odborná praxe se dokládá
a) předložením prací vypracovaných samostatně nebo ve spolupráci v průběhu odborné
praxe,
b) v průběhu zkoušky ověřením skutečnosti, zda se žadatel o autorizaci seznámil
během praxe s podstatnými činnostmi tvořícími úplný výkon povolání architekta,
zejména
1/ s vypracováváním průzkumů, podkladů a rozborů a jejich vyhodnocováním,
2/ s poskytováním odborných konzultací a porad, včetně poskytování porad k rozpočtu
a financování urbanistického nebo architektonického díla,
3/ s územním plánováním, to jest s vypracováváním územně plánovacích podkladů a
územně plánovací dokumentace,

4/ s vypracováváním studií, skic, projektové dokumentace staveb pozemních,
interiérových a krajinářských k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení, projektové
dokumentace pro provedení stavby a konečného provedení stavby, včetně souvisejících
textových zpráv, popřípadě se zpracováváním modelů,
5/ s koordinací činnosti technických a dalších specialistů a konzultantů,
6/ s dohledem nad prováděním díla, zejména s výkonem autorskotechnického dozoru,
popřípadě dozoru investorskotechnického, a s dohledem nad uvedením díla do provozu,
7/ s přípravou podkladů pro výběr dodavatele a se spoluprací při výběru dodavatelských
firem,
8/ s výkonem obstaravatelských činností spojených s prováděním zakázky, zejména s
uplatňováním obecných a profesních právních předpisů a norem, a se spoluúčastí na
veřejnoprávním projednávání dokumentace, na správních řízeních, popřípadě na
řízeních soudních,
9/ s dílčí, popřípadě celkovou správou a řízením zakázky, zejména s projednáváním a
uzavíráním smluv,
10/ s řízením činnosti architektonické anebo urbanistické kanceláře, a to technické,
administrativní a finanční (ekonomické).


Pro obory a specializace se výše uvedená ustanovení užijí přiměřeně.

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI




Zkoušky odborné způsobilosti pořádá Komora dle potřeby, nejméně však třikrát v roce,
kdy zasedá zkušební komise. Tyto informace průběžně poskytuje Kancelář ČKA, jsou
zveřejňovány na oficiálních internetových stránkách ČKA www.cka.cz
Zkušební komise zasedají zpravidla v Praze a Brně.

PŘEDMĚT ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI


Předmětem zkoušky odborné způsobilosti pro všechny druhy, obory a specializace
autorizace je prokázání dosaženého vzdělání v rozsahu předepsaném v ustanovení § 3
až 6 Autorizačního řádu, odborné praxe v rozsahu předepsaném v ustanovení § 8
Autorizačního řádu a základních znalostí právních předpisů upravujících výkon povolání
architekta a činnosti a vztahy s výkonem povolání architekta související.



Předmětem zkoušky odborné způsobilosti osob nesplňujících podmínky pro autorizaci
pro všechny obory při žádosti o autorizaci se všeobecnou působností nebo pro
jednotlivé obory nebo specializace při žádostech o udělení autorizace v těchto oborech
nebo specializacích, popřípadě osob se vzděláním toliko příbuzným, jakož i osob bez
odborného vzdělání byť i jen příbuzného, je prokázání znalostí potřebných pro výkon
příslušných vybraných a odborných činností, pokud nejsou součástí uchazečova
uznaného odborného vzdělání, a to přiměřeně ve všech studijních oborech uvedených
v ustanovení § 3 Autorizačního řádu.

PRŮBĚH ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI




Zkouška se koná v průběhu jednoho dne. Zkouška je zahájena zadáním písemného
testu z právních znalostí souvisejících s výkonem profese. V průběhu zpracování testu
nejsou žadatelé oprávněni využívat žádných pomůcek a vzdalovat se z místnosti, ve
které je písemný test prováděn. Po ukončení písemné části zkoušky odevzdají žadatelé
zpracovaný test pověřené osobě a vyčkají rozhodnutí o dalším postupu. V případě
úspěšného zvládnutí písemného testu jsou žadatelé přizvávání k ústní části zkoušky
odborné způsobilosti v pořadí, ve kterém se přihlásili k autorizaci, popřípadě k
registraci.
Jednotlivé fáze zkoušky jsou ukončeny poradou zkušební komise, která se koná v
nepřítomnosti žadatele, popřípadě veřejnosti, byla-li veřejnost zkoušce přítomna. Od
této porady po předložení portfolia a před zahájením ústní zkoušky z práva lze při









autorizační zkoušce odborné způsobilosti v jednotlivých případech upustit, jestliže je z
dosavadního průběhu zkoušky zřejmé, že žadatel zcela vyhověl podmínkám průkazu
profesní praxe. Od porady nelze upustit v případech zkoušek uznávacích.
Při ústní zkoušce mohou členové komise klást doplňující otázky jak k předloženému
průkazu profesní praxe (portfoliu), tak k dalším věcným (teoretickým a praktickým) a
právním souvislostem. Předseda zkušební komise je oprávněn kdykoliv v průběhu
zkoušky ze svého rozhodnutí nebo na podnět jiného člena zkušební komise zkoušku
přerušit k poradě, která se koná v nepřítomnosti žadatele, popřípadě veřejnosti, je-li
zkoušce odborné způsobilosti přítomna.
Předseda komise ukončí poslední fázi zkoušky dotazem členům komise, zda si přejí
vznést nějaký doplňující dotaz. Pokud tomu tak není, vyzve žadatele, popřípadě
přítomnou veřejnost, aby se na dobu závěrečné porady zkušební komise vzdálil.
Předseda komise seznámí žadatele s výsledky hodnocení celé zkoušky odborné
způsobilosti po ukončení porady zkušební komise a hlasování, na jehož základě bude
autorizační radě předloženo doporučení, resp. nedoporučení k udělení autorizace.
Žadatele, který byl hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, poučí předseda
komise nebo jím pověřený člen komise o možnosti a podmínkách opakování zkoušky
odborné způsobilosti. Po té předseda komise oznámí žadateli termín jednání autorizační
rady a sdělí mu, kdy bude vykonán slib a udělena autorizace, popřípadě mu sdělí způsob
oznámení tohoto data.
Vznikne-li pochybnost o doložené profesní praxi, avšak jsou-li zároveň splněny ostatní
podmínky stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy, může předseda
komise navrhnout autorizační radě přerušení řízení, obvykle pro doplnění nebo
upřesnění profesního portfolia a údajů dokládajících autorství nebo spoluautorství
předkládaných prací, a to na dobu stanovenou autorizační radou, popřípadě na
neurčito.
Předseda zkušební komise předává po ukončení zkoušky úplnou žádost prostřednictvím
Kanceláře autorizační radě k rozhodnutí o udělení či neudělení autorizace nebo pro
přerušení zkoušky odborné způsobilosti.

STRUKTURA PROFESNÍHO PORTFOLIA A ZPŮSOB JEHO POSUZOVÁNÍ
Profesní portfolio pro autorizační zkoušky obsahuje ukázky prací pro obory, pro něž
se žadatel uchází o autorizaci. Předložené práce musí dokládat věrohodným způsobem
účast žadatele na jejich zpracování. V rámci profesního portfolia musí být předloženy
ukázky projektů nebo plánů, které prošly stavebním zákonem předepsanými procedurami,
například územním řízením, stavebním řízením, procedurami zpracování návrhu územně
plánovací dokumentace a územní studie.
Základ posouzení profesního portfolia spočívá v uceleném výkladu žadatele nad
předloženými pracemi, během něhož se žadatel soustředí na objasnění přístupu k řešení
předložených prací a k dalším odborným, popřípadě též právním souvislostem. Tento
výklad může být podle okolností doplněn o odpovědi na dotazy položené zkušebními
komisaři. Při hodnocení portfolia vychází zkušební komisaři především z předložených
prací, avšak posuzují též grafickou a obsahovou úroveň portfolia. Byla část prokazované
praxe nahrazena (v souladu se Zákonem) v povoleném rozsahu formou doškolování, doloží
žadatel průkaznou formou též absolvování doškolovacího kursu.
Doporučení pro úpravu portfolia: portfolio by mělo být uspořádáno přehledně podle
oborů a v rámci oborů v časové posloupnosti tak, aby byl zřejmý žadatelův profesní vývoj
za období od ukončení studia, popřípadě za období posledních pěti let. U každé předložené
práce by měly být doloženy (nejlépe ve formátu A3, popřípadě A4) fotografie, čitelné kopie
projektů nebo plánů, popřípadě též další doklady prokazující podstatné náležitosti
posuzovaného díla a žadatelovo autorství, popřípadě spoluautorství.
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