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ZELENÁ ÚSPORÁM 

Oprávnění zpracovatelé 

pro zpracování minimálního rozsahu dokumentace předkládaného k žádosti o dotaci  

 

       *požadavkem je autorizace v oboru pozemní stavby, technika prostředí staveb nebo technologická zařízení staveb 

 

 

 

Předkládaná část 
dokumentace 

Oblast 
podpory 

Oprávněná osoba Obor autorizace, jiné oprávnění 

  

Projekt                    
 

(výkresy  
+  

technická zpráva) 

A, B, C 

autorizovaný inženýr  

pozemní stavby 

technika prostředí staveb 

technologická zařízení staveb 

autorizovaný technik 

pozemní stavby 

technika prostředí staveb 

technologická zařízení staveb 

autorizovaný architekt architektura 

C.3 výše uvedení vč. dodavatelské firmy 

  

Odborný posudek  
 

(tepelně-technické 
výpočty) 

A, B, C  

autorizovaný inženýr  

pozemní stavby 

technika prostředí staveb 

technologická zařízení staveb 

autorizovaný technik 

pozemní stavby 

technika prostředí staveb 

technologická zařízení staveb 

autorizovaný architekt architektura 

energetický auditor  
zapsaný v seznamu 
energetických auditorů MPO ČR 

energetický expert* 

zapsaný v seznamu 
energetických auditorů 
vedeném MPO ČR oprávněných 
zpracovávat energetické 
průkazy budov  

C.3 
Výše uvedení vč. dodavatelské firmy (s výjimkou výpočtu měrné 

roční potřeby tepla na vytápění u solárních systémů užívaných i pro přitápění, 

který mohou zpracovat pouze výše uvedené osoby) 
  

Stavebně-technický 
posudek    

 
(u bytových domů) 

A, B 
(stávající 
stavby) 

autorizovaný inženýr 

pozemní stavby 

statika a dynamika budov 

technika prostředí staveb 

autorizovaný technik 
pozemní stavby 

technika prostředí staveb 
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ZELENÁ ÚSPORÁM  

Oprávnění zpracovatelé 

V případech, kdy se zpracovává projektová dokumentace  

(dokumentace pro ohlášení stavby, dokumentace pro stavební povolení)  

       *požadavkem je autorizace v oboru pozemní stavby, technika prostředí staveb nebo technologická zařízení staveb 

Předkládaná část 
dokumentace 

Oblast 
podpory 

Oprávněná osoba Obor autorizace, jiné oprávnění 

  

Projektová 
dokumentace 

  
(ve smyslu vyhlášky  

č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci 

staveb)                   

A, B 

autorizovaný inženýr  

pozemní stavby 
Může u pozemní stavby „překrýt“ 
odborné činnosti oboru statika a 
dynamika staveb, geotechnika, požární 
bezpečnost staveb, technika prostředí 
staveb; nebo si přizve ke spolupráci 
specialisty v uvedených oborech 
autorizace pokud je nutné doložit průkaz 
energetické náročnosti budov, zpracuje 
jej energetický expert (může jím být AI 
sám). 

autorizovaný technik 

pozemní stavby 
Musí přizvat specialisty v dalších 
oborech autorizace pokud je nutné 
doložit průkaz energetické náročnosti 
budov, zpracuje jej energetický expert 
(může jím být AT sám). 

autorizovaný architekt architektura 

C 

autorizovaný inženýr 
technika prostředí staveb 

technologická zařízení staveb 

autorizovaný technik 
technika prostředí staveb 

technologická zařízení staveb 

  

Odborný posudek  
 

(tepelně-technické 
výpočty) 

A, B, C  

autorizovaný inženýr  

pozemní stavby 

technika prostředí staveb 

technologická zařízení staveb 

autorizovaný technik 

pozemní stavby 

technika prostředí staveb 

technologická zařízení staveb 

autorizovaný architekt architektura 

energetický auditor  
zapsaný v seznamu 
energetických auditorů MPO ČR 

energetický expert* 

zapsaný v seznamu 
energetických auditorů 
vedeném MPO ČR oprávněných 
zpracovávat energetické 
průkazy budov  

C.3 výše uvedení vč. dodavatelské firmy 

  
Stavebně-technický 

posudek                                
(u bytových domů) 

A, B 
(stávající 
stavby) 

- 

U stávajících budov se provádí stavebně 
technický průzkum, který je součástí 
projektové dokumentace změn 
dokončených staveb. 
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Poznámka ČKAIT: 

Pokud potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci v minimálním rozsahu zpracovává jako oprávněná osoba autorizovaný 

inženýr nebo autorizovaný technik, označí tuto dokumentaci svým autorizačním razítkem (v souladu s Pravidly pro používání 

razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika, čl. 3 odst. 2) a uvede ji v Deníku 

autorizované osoby. Dokumenty označené razítkem autorizované osoby (kulaté razítko se státním znakem, jménem 

autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT a vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací své autorizace) jsou pro úřední účely veřejnými listinami (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, § 13 odst. 3 až 5). 

 


