Žádost přijata dne:_______________

Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě

OK ČKAIT:______________________
Podpis:________________________

ŽÁDOST O UDĚLENÍ AUTORIZACE
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „autorizační zákon“), a Autorizačního řádu ČKAIT (dále jen „AŘ“).
1. Osobní údaje žadatele
členské číslo*

občanství

jméno

příjmení

dřívější příjmení

rodné číslo

titul

titul

IČ

DIČ

2. Kontaktní údaje
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ:

KONTAKTNÍ ADRESA:

ulice

ulice

č. popisné/orientační

č. popisné/orientační

obec

obec

PSČ

PSČ

telefon

telefon

e-mail

e-mail

datová schránka (ID DS)

3. Stupeň autorizace
Žádám o autorizaci ve stupni**
autorizovaný

OZNAČENÍ
inženýr

technik

stavitel

4. Obor autorizace
v oboru (oborech)

specializace

...

...

...

...

...

...

*vyplní Komora,

**volbu označte křížkem
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5. Vzdělání a popis dosavadní odborné činnosti
a) Přehled vzdělání
období

škola / fakulta

dosažené
vzdělání:

obor / program

od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
Další znalosti:

b) Přehled praxe (popis dosavadní odborné činnosti)
období
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:
od:
do:

firma / zaměstnavatel

druh praxe, pracovní pozice

6. Žádost o výjimku ze vzdělání**
Na základě úspěšné odborné činnosti žádám o výjimku z požadovaného vzdělání podle
autorizačního zákona § 8 odst. 4.
7. Žádost o uznání praxe**
Žádám o uznání praxe před a bezprostředně po řádně ukončeném magisterském studiu, navazující
na 4-leté bakalářské studium podle AŘ § 5 odst. 2.
8. Žádost o výjimku z občanství**
Žádám o výjimku z požadavku podle autorizačního zákona § 7 odst. 1 a) nebo b).
9. Specifická potřeba**
NAPŘ:

SMYSLOVÁ

ANO

NE

POHYBOVÁ

**volbu označte křížkem
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10. Údaje o předchozích žádostech *
AUTORIZACE (kód, datum)
NEVYHOVĚL (kód, datum)
ZRUŠENO (kód, datum)
Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jakož i údaje uvedené v přílohách odpovídají skutečnosti
a jsou úplné. Beru na vědomí, že podle autorizačního zákona § 23 odst. 2, se udělením autorizace stávám
členem ČKAIT.

Datum:

Podpis:

Přílohy, doklady povinně přikládané k žádosti:
1.

Příloha č. 1 – vzdělání

Kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání včetně příloh k tomuto dokladu, ověřené úředně nebo
kanceláří Komory. Kopie osvědčení školy o rozsahu a obsahu dosaženého vzdělání ve vztahu k
požadovanému oboru autorizace.
2.

Příloha č. 2 - praxe, soupis projektů

Doklad o vykonané odborné praxi v oboru požadované autorizace a soupis vybraných projektů
realizovaných staveb potvrzené osobou, pod kterou byla praxe vykonána (autorizovaná osoba,
zaměstnavatel, společník). Praxe se dokládá formou stručného popisu prováděné odborné činnosti a
soupisem vybraných projektů.
3.

Příloha č. 3 - Výpis z rejstříku trestů

Originál výpisu z trestního rejstříku ne starší šesti měsíců.
4.

Příloha č. 4 - změna jména

Doklad o změně příjmení dokumentující všechny změny příjmení, které se vážou k předkládaným
dokladům.
5.

Příloha č. 5 – Záznam z dokladu o specifické potřebě žadatele

Záznam z dokladu o zdravotním postižení, invaliditě, o specifické poruše, nebo záznam z průkazu
mimořádných výhod, příp. z lékařské zprávy o výsledcích odborného lékařského vyšetření dokládající
v žádosti uvedené požadavky na úlevy při zkoušce odborné způsobilosti.
6.

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o svéprávnosti

Čestné prohlášení žadatele, že nemá rozhodnutím soudu omezenou svéprávnost.
7.

Příloha č. 7 - ostatní doklady

Doklady, které nejsou uvedeny v přechozích přílohách.

Schváleno představenstvem ČKAIT dne: 24.6.2022
*vyplní Komora
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