
 8. BĚH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ  

A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

OBDOBÍ 

2022–2024 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

účastníka projektu Celoživotní vzdělávání ČKAIT 

Autorizovaný inženýr, 
autorizovaný technik (jméno) 

 

 
 číslo autorizace (7 míst) tel. e-mail 

   
 

 
adresa  

 

 obor  
 

 specializace  
 

 způsob výkonu činnosti 
 
(odpovídající řádek označte x; 
v případě jiné činnosti doplňte 
její označení) 

svobodné povolání  

osoba samostatně výdělečně činná  

majitel/společník obchodní společnosti  

odpovědný zástupce firmy  

zaměstnanec  

jiný:   

prohlašuje tímto, že se v letech 2022–2024 zúčastnil 8. běhu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT 
v následujícím rozsahu: 

 Druh akce 
Počet 
bodů 

1. Kreditní programy pro členy ČKAIT1): 

 Okruh A – vzdělávací akce pořádané třetí stranou (různými pořadateli)  

 Okruh B – vzdělávací akce pořádané ČKAIT, ČSSI  

 Okruh C – doplňující program  

 
CELKEM – počet bodů akreditovaných akcí:   

2. Individuální forma 

 Výpis:   

 CELKEM – počet akcí individuální formy:   

1) Požadavek – V rámci kreditních programů musí být předložen příslušné OK ČKAIT (oblastní kanceláři) dokument 
Registrační list účastníka kreditního programu CŽV. 

 

V  dne  Podpis  

 

Příloha:  ks 

  



8. BĚH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČKAIT  (2022–2024) 

Podrobný chronologický záznam absolvovaných akcí  
▪ individuální formy vzdělávání; 
▪ elektronického vzdělávání v rámci kreditní formy vzdělávání2). 

Poř. 
číslo 

Název vzdělávací akce Místo konání 
Datum 
konání 

Počet 
bodů 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
 

2) Originál potvrzení organizátora e-learningu/webináře/e-kurzu (zakončeného testem) je potřeba uchovat pro 
případnou kontrolu. 
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