
INFORMACE PLATNÉ OD 1. 8. 2022 

AUTORIZACE 

Z důvodu skenování žádosti do digitálního archivu je nutné  
ŽÁDOST PŘEDAT NA VOLNÝCH LISTECH, NESEŠITÝCH, JEDNOSTRANNÝCH, 

 NA FORMÁTECH A4 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
(VÝJIMKOU JE VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESŮ) 

ODKAZY NA STRÁNKY ČKAIT, VZTAHUJÍCÍ SE K AUTORIZACI 
 A NA DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

KONTAKTY 

ČKAIT 
Hlavní strana | ČKAIT (ckait.cz) 

Oblastní kancelář ČKAIT Hradec Králové  
http://www.ckait.cz/content/oblastni-kancelar-hradec-kralove 

Středisko autorizací 
| ČKAIT (ckait.cz) 

PODKLADY K AUTORIZACI 

Informace k autorizaci NOVÉ 
Autorizace ČKAIT brožura.pdf (ckait.cz) 

Pokyny k vyplnění žádosti o udělení autorizace NOVÉ 
Pokyny k vyplnění žádosti 2022.pdf (ckait.cz) 

Žádost o udělení autorizace NOVÉ 
ŽÁDOST o udělení autorizace.pdf (ckait.cz) 

Potvrzení odborné praxe a soupis vybraných projektů (příloha č. 2 k Žádosti o udělení autorizace) NOVÉ 
Potvrzení odborné praxe.pdf (ckait.cz) 

Čestné prohlášení o svéprávnosti (příloha č. 6 k Žádosti o udělení autorizace) 
Čestné prohlášení.doc (live.com) 

Informace k rozdílové zkoušce a tematické okruhy a otázky pro obory autorizace k rozdílové zkoušce (pro 
žadatele o rozdílovou zkoušku) NOVÉ 
Rozdilova_zkouska-2022_.pdf (ckait.cz) 

Posuzování praxe v případě jednopředmětové maturitní zkoušky NOVÉ 
Rozhodnutí AR - jednopředmětová maturitní zkouška - posuzování praxe.pdf (ckait.cz) 

Jednací řád autorizační zkoušky 
ckait_jednaci_rad_sa_2016.pdf 

Působnost autorizované osoby podle autorizačního zákona 
Působnost autorizované osoby.pdf (ckait.cz) 

Rozsah oborů a specializací 
Rozsah oborů a specializací | ČKAIT (ckait.cz) 

Závazný pokyn AR z roku 2010  
Závazný pokyn Autorizační rady ČKAIT č. 1/2010 k prokazování odborné praxe | ČKAIT (ckait.cz) 

Stanovisko AR z roku 2011  
Stanovisko Autorizační rady ČKAIT č.1/2011 k problematice odborné praxe vykonávané během studia | 
ČKAIT (ckait.cz) 

Autorizační řád 
Autorizační řád | ČKAIT (ckait.cz) 

Autorizační zákon 
Autorizační zákon | ČKAIT (ckait.cz) 

DALŠÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S AUTORIZACÍ 

Informace pro nového člena 
Info_pro_noveho_clena_2021-11_3.vydani_web3.pdf (ckait.cz) 

https://www.ckait.cz/
http://www.ckait.cz/content/oblastni-kancelar-hradec-kralove
https://www.ckait.cz/stredisko-autorizaci
https://www.ckait.cz/sites/default/files/2022-07/Autorizace%20%C4%8CKAIT%20bro%C5%BEura.pdf
https://www.ckait.cz/sites/default/files/2022-08/Pokyny%20k%20vypln%C4%9Bn%C3%AD%20%C5%BE%C3%A1dosti%202022.pdf
https://www.ckait.cz/sites/default/files/2022-07/%C5%BD%C3%81DOST%20o%20ud%C4%9Blen%C3%AD%20autorizace.pdf
https://www.ckait.cz/sites/default/files/2022-07/Potvrzen%C3%AD%20odborn%C3%A9%20praxe.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ckait.cz%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2F%25C4%258Cestn%25C3%25A9%2520prohl%25C3%25A1%25C5%25A1en%25C3%25AD.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ckait.cz/sites/default/files/2022-07/Rozdilova_zkouska-2022_.pdf
https://www.ckait.cz/sites/default/files/2022-07/%C4%8CKAIT%20-%20Rozhodnut%C3%AD%20AR%20-%20jednop%C5%99edm%C4%9Btov%C3%A1%20maturitn%C3%AD%20zkou%C5%A1ka%20-%20posuzov%C3%A1n%C3%AD%20praxe.pdf
https://www.ckait.cz/sites/default/files/ckait_jednaci_rad_sa_2016.pdf
https://www.ckait.cz/sites/default/files/2020-02/P%c5%afsobnost%20autorizovan%c3%a9%20osoby.pdf
https://www.ckait.cz/rozsah-oboru-a-specializaci
https://www.ckait.cz/content/zavazny-pokyn-autorizacni-rady-ckait-c-12010-k-prokazovani-odborne-praxe
https://www.ckait.cz/content/stanovisko-autorizacni-rady-ckait-c12011-k-problematice-odborne-praxe-vykonavane-behem-studi
https://www.ckait.cz/content/stanovisko-autorizacni-rady-ckait-c12011-k-problematice-odborne-praxe-vykonavane-behem-studi
https://www.ckait.cz/autorizacni-rad
https://www.ckait.cz/autorizacni-zakon
https://www.ckait.cz/sites/default/files/2022-05/Info_pro_noveho_clena_2021-11_3.vydani_web3.pdf


Autorizační razítko  

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-razitko 

Elektronické autorizační razítko  

Elektronické autorizační razítko | ČKAIT (ckait.cz) 

Práva a povinnosti autorizované osoby 

Práva a povinnosti autorizované osoby | ČKAIT (ckait.cz) 

Poplatky ČKAIT  
http://www.ckait.cz/uredni-deska 

Pojištění AO  
Pojištění | ČKAIT (ckait.cz) 

Uznávání v rámci EU  
http://www.ckait.cz/content/uznavani-v-ramci-eu-0 

Co je ČKAIT  
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/o-nas  

Historie ČKAIT  
http://www.ckait.cz/content/historie-inzenyrske-komory-v-ceskych-zemich  

Profesní a etický řád  
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/rady-ckait/profesni-eticky  

Organizační řád  
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/rady-ckait/organizacni  

Volební a jednací řád  
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/rady-ckait/volebni-jednaci 

Disciplinární a smírčí řád  
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/rady-ckait/disciplinarni-smirci 

Soutěžní řád  
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/soutezni-rad  

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) 
PROFESIS | ČKAIT (ckait.cz) 

Informační centrum ČKAIT 
Aktuálně | Informace (ic-ckait.cz) 

http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-razitko
https://www.ckait.cz/elektronicke-autorizacni-razitko
https://www.ckait.cz/prava-a-povinnosti-autorizovane-osoby
http://www.ckait.cz/uredni-deska
https://www.ckait.cz/pojisteni
http://www.ckait.cz/content/uznavani-v-ramci-eu-0
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/o-nas
http://www.ckait.cz/content/historie-inzenyrske-komory-v-ceskych-zemich
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/rady-ckait/profesni-eticky
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/rady-ckait/organizacni
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/rady-ckait/volebni-jednaci
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/rady-ckait/disciplinarni-smirci
http://www.ckait.cz/co-je-ckait/soutezni-rad
https://profesis.ckait.cz/
https://www.ckait.cz/profesis
https://www.ic-ckait.cz/

