Koordinační rada pro autorizované inspektory
Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Přihláška ke zkoušce
pro činnost autorizovaného inspektora
podle § 143 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Členské číslo : ……………………..
(autorizované osoby ČKAIT nebo ČKA)

Registrační číslo/datum přijetí přihlášky: ………………………

Příjmení, jméno, titul: ………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………….
Státní občanství: ……………………………………….
Adresa trvalého bydliště nebo kontaktní adresa :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt:
telefon …………………………….
e-mail …………………………………………………………………………
fax …………………………………..

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této přihlášce a přiložených dokladech prokazujících vykonanou praxi
podle § 143 odst.1 písm.c) stavebního zákona jsou správné a pravdivé.

V

dne

podpis žadatele

Přílohy k přihlášce ke zkoušce pro činnost autorizovaného inspektora :
1.

Profesní životopis obsahující skutečnosti rozhodné pro uznání předepsané praxe uchazeče podle § 143
odst.1 písm. c) stavebního zákona; nedílnou součástí tohoto dokladu je
a)

chronologicky řazený výčet výdělečných činností uchazeče, které vykonal v rámci své
dosavadní praxe v projektové činnosti nebo odborném vedení provádění staveb anebo na
stavebním úřadu, popř. vysokoškolská pedagogická činnost anebo výzkumná či vědecká
činnost; u každé z těchto činností musí být uvedeny zejména údaje o druhu činnosti, o době
trvání činnosti (v letech a měsících), o postavení, v němž uchazeč činnost vykonal (svobodné
povolání, zaměstnanec, živnostník, společník) a o funkčním nebo pracovním zařazení;
b) chronologicky řazený přehled staveb, u nichž uchazeč působil samostatně a na vlastní
odpovědnost jako projektant nebo stavbyvedoucí; do přehledu je nutno zařadit jen stavby
natolik technicky složité a rozsáhlé, aby přesvědčivě prokázaly odbornou způsobilost uchazeče
k řádnému výkonu činností autorizovaného inspektora podle stavebního zákona; u každé
stavby musí být kromě jejího názvu a místa uvedeny údaje charakterizující zejména jejich
druh, účel složitost rozsah, údaje o termínech projektové přípravy a realizace výstavby a údaje
o povaze a rozsahu účasti uchazeče na výstavbě;
profesní životopis by měl být doložen také seznamem osob a jejich kontaktních adres, které
mohou na vyžádání dosvědčit skutečnosti obsažené v profesním životopisu;
2.

úředně ověřená kopie dokladu prokazujícího dosažené kvalifikační předpoklady uchazeče podle § 143
odst.1 písm. b) stavebního zákona. Uchazeči prokazující praxi vykonanou na stavebním úřadu doloží
úředně ověřenou kopii osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 21 až 26 zákona č.312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění;

3.

výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců

4.

doklad (potvrzení) o úhradě nákladů spojených s vykonáním zkoušky, které nese uchazeč podle § 150
odst. 1 stavebního zákona; částka 14.400,- Kč (12.000,- Kč + 20% DPH) je zasílána na ú.č.
215950222/0300, VS členské číslo ČKA nebo ČKAIT;

