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Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ AUTORIZACE 
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. a autorizačního řádu ČKAIT  

Osobní údaje žadatele 

členské číslo*        občanství       

jméno        příjmení       

býv. příjmení        rodné číslo       

titul        věd. hodnost         

IČ        DIČ         

Adresa BYDLIŠTĚ  
 

Název a adresa FIRMY  

  
 

Název:       

ulice        ulice       

č. popisné/orientační          č. popisné/orientační .       

obec        obec        

PSČ        PSČ        

telefon        telefon        

mobil        mobil        

e-mail         e-mail        

datová schránka (ID DS)          

Žádám o autorizaci ve stupni: autorizovanĨ inģenĨr       technik       stavitel 
v oboru (oborech)  specializace 

              

             

             

Vzdělání  

škola              

fakulta              

obor (směr)              

rok ukončení             

* vyplní Komora



 

Elektronicky lze vepisovat pouze do formulářových polí. Pohyb mezi formulářovými poli myší a TABULÁTOREM. 

Přehled praxe  

druh praxe              

u firmy              

období              

    

druh praxe              

u firmy              

období              

Údaje o předcházející žádosti o autorizaci  

autorizaci již mám v oboru       

       

       

o autorizaci jsem žádal a neuspěl 

v oboru 
      

dne       

žádost o autorizaci jsem zrušil v oboru       

z důvodu        

jiné údaje ..         

Prohlašuji, že výše uvedené údaje, jakož i údaje uvedené v přílohách odpovídají skutečnosti. Beru na 
vědomí, že podle § 23 odst. 2 zák. č. 360/1992 Sb., se udělením autorizace stávám členem ČKAIT.  

datum:       podpis: 

Doklady povinně přikládané k žádosti  
1. Kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kanceláří Komory.  
2. Doklad o vykonané odborné praxi v oboru požadované autorizace, ze kterého musí být zřejmé, kdy 

byla odborná praxe vykonána a co bylo jejím obsahem; soupis vybraných projektů, realizovaných 
staveb atd. Vše potvrzeno osobou, pod jejímž odborným vedením byla praxe vykonána (autorizovaná 
osoba, zaměstnavatel, společník firmy).  

3. Popis dosavadní odborné činnosti (profesní životopis).  
4. Výpis z trestního rejstříku.  
5. Doklad o plné způsobilosti k právním úkonům (čestné prohlášení žadatele, že nebyl nikdy úředně 

prohlášen za nezpůsobilého k právním úkonům).  
6. Doklad o změně příjmení.  
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