
 

8. BĚH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH  

INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

OBDOBÍ 

2022–2024 

 

   1 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

Autorizovaný inženýr /  
autorizovaný technik / 
autorizovaný stavitel1  

 

 

 
 Číslo autorizace (7 míst) tel. e-mail 

   
 

 
Adresa  

 

 Obor  
 

 Specializace  
 

 Způsob výkonu činnosti 
(zaškrtněte odpovídající řádek; 
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: 

 
Forma vzdělávání2,3 

(podrobná specifikace je uvedena v „Registračním listu“ na následující straně prohlášení) 

Počet 
bodů 

1. Kreditní forma  

 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  

 
 

V  dne  Podpis  

 

Příloha:  ks „Registrační list“ 

  ks „Potvrzení eduK“ 

  

 
1  Jméno, příjmení a tituly autorizované osoby. 
2  Příslušné oblastní kanceláři (OK ČKAIT) člen Komory předkládá řádně vyplněné a podepsané „Čestného prohlášení“ spolu s 

„Registračním listem účastníka kreditního programu CŽV“, příp. včetně potvrzení ze systému eduK.  
3  Zvolenou formu vzdělávání zaškrtněte. 



8. běh Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2022–2024) 
 

2 

REGISTRAČNÍ LIST  

Podrobný chronologický záznam všech absolvovaných akcí4,5 a dalších forem vzdělávání6 

Číslo autorizace (7 míst) Jméno, příjmení a titul autorizované osoby 

  

 

Poř. 
číslo 

Název vzdělávací akce Pořadatel 
Datum 
konání 

Počet 
kreditů7 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
 

 

 
4  Podrobný přehled je nutný u kreditního i individuálního vzdělávání. 
5  Originál potvrzení organizátora o absolvování webináře je potřeba uchovat pro případnou kontrolu. Do „Registračního listu“ 

člen Komory uvede seznam. 
6  Potvrzení o absolvování kurzů v eduKu (kurzy označené písmenem „K“ v závorce za názvem kurzu) je samostatnou přílohou 

Čestného prohlášení. 
7  Počet kreditů se vyplňuje u akreditovaného vzdělávání. 


	Cestne-prohlaseni_8-beh_2022-2024_2022-06-20_navrh3_FORMw.pdf
	Cestne-prohlaseni_8-beh_2022-2024_2022-06-20_navrh3_FORM

	jméno: 
	číslo AO: 
	tel: 
	mail: 
	Adresa: 
	obor: 
	Specializace: 
	Zaškrtávací pole4: Off
	Zaškrtávací pole5: Off
	Zaškrtávací pole6: Off
	Zaškrtávací pole7: Off
	Zaškrtávací pole8: Off
	jiný: 
	Zaškrtávací pole9: Off
	A - body: 
	B - body: 
	C - body: 
	body celkem: 
	Zaškrtávací pole10: Off
	V: 
	dne: 
	ks Registračních listů: 
	ks potvrzení eduK: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	Datum konání1: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	Datum konání2: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	Datum konání3: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	Datum konání4: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	Datum konání5: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	Datum konání6: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	Datum konání7: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	Datum konání8: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	Datum konání9: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	Datum konání10: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	Datum konání11: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	Datum konání12: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	Datum konání13: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	Datum konání14: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	Datum konání15: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	Datum konání16: 
	fill_65: 
	cislo AO: 
	Text2: 


