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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

 

OZNÁMENÍ O VÝKONU VYBRANÝCH ČINNOSTÍ  
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. v platném znění 
a Směrnice pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace 

osoby hostující, schválené představenstvem ČKAIT dne 20. 4. 2017 

 
Osobní údaje oznamovatele  reg. číslo:   č.j.:   ze dne: 
 

příjmení  jméno  
titul, 

vědecká 
hodnost 

 

rodné 
příjmení 

 
další 

změna 
příjmení 

 
státní 

příslušnost  

datum 
narození  

místo 
(obec) a 

stát 
narození 

 

identif.
osobní 
údaj 
(r.č.) 

 

odborné vzdělání 
(škola, fakulta, obor, 

směr) 
 

rok ukončení 
studia  

trvalé 
bydliště  

doručovací 
adresa v 

ČR 
 

telefon 
e-mail  

 

Další údaje: 

V zemi původu činnost, kterou hodlám v ČR vykonávat   je regulovaná    není regulovaná 

Na území ČR budu vykonávat činnost v oboru (specializaci) užijte označení podle seznamu uvedeného 

v Pokynech pro vyplnění žádosti o udělení autorizace, body 6 – 9 na stránkách www.ckait.cz, oddíl autorizace ČKAIT 

obor, 
specializace  

SVČ* 
svobodné 

povolání*  
zaměstnanec* 

projektant* stavbyvedoucí* 

* nehodící se škrtněte 
 
 

Název a adresa akce, kde 
bude vybraná činnost 

vykonávána  
 

 

datum zahájení odborné 
činnosti   

datum ukončení odborné 
činnosti   

 
Dále vyplňte, jste-li zaměstnanec: 

zaměstnavatel je právnická osoba  zaměstnavatel je fyzická osoba 

název, sídlo a 
stát usazení 

zaměstnavatele 
 

jméno, 
příjmení, 
datum 

narození, stát 
usazení a 

adresa 
podnikání 
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K oznámení přikládám následující doklady v originále nebo v ověřené kopii: 
 

a) doklad osvědčující státní příslušnost, 

b) doklad o dosažené kvalifikaci udělený na území Evropské unie, jiného smluvního státu 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo jiného 

než členského státu, kterým se prokazuje splnění požadavků právního předpisu členského 

státu původu, jímž je stanovena podmínka odborné kvalifikace pro výkon povolání, 

c) doklad o oprávnění k výkonu povolání vydaný státním nebo státem pověřeným orgánem 

v zemi původu doplněný potvrzením, že uchazeč s odbornou kvalifikací na úrovni 

magisterského studia na jeho území vykonával předmětnou činnost po dobu nejméně 3 let 

a v případě odborné kvalifikace na úrovni bakalářského nebo středoškolského odborného 

studia po dobu nejméně 5 let, 

nebo 

není-li předmětná činnost ve státě původu regulována, doklad, že uchazeč ve státě původu 

vykonával předmětnou činnost po dobu nejméně 1 roku v předcházejících 10 letech, 

d) profesní životopis 

e) doklad o bezúhonnosti podle § 30k odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., který není starší 3 

měsíců, 

f) doklad o uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

činnosti na území České republiky 

nebo 

potvrzení zaměstnavatele, se kterým je v pracovně právním poměru, že předmětná činnost 

je pokryta pojištěním obecné odpovědnosti podnikatele platným pro území České republiky 

g) doklad o změně příjmení, liší-li se od příjmení na dokladech přikládaných k žádosti, 

h) doklad o zaplacení poplatku za podání oznámení osoby, která hodlá na území České 

republiky vykonávat činnost jako osoba hostující ve výši 2000,- Kč, 

 
Doklady ad b) až e), které jako originály byly vydány v jiném než v českém nebo slovenském 
jazyce, jsou přeloženy do českého jazyka tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a 
tlumočníků.  
Uznávací orgán může v průběhu řízení o registraci dodatečně vyžádat od uchazeče doložení 
dokladů ad c) a d) čestným prohlášením 
 
 
 
 
 

datum a podpis  
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