Česká komora architektů

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
„Zákona”) a podle Autorizačního řádu ČKA
(Žádost prosím vyplňte čitelně, úplně a správně; nesprávně podaná žádost může být žadateli vrácena k opravě nebo doplnění;
autorizace udělená na podkladě nespravných nebo neuplných údajů může být odejmuta podle - § 10 odst. 2 písm. c) Zákona)

A – Žadatel
Jméno

Příjmení

Rodné příjmení

Dřívější příjmení

Akad. titul

Věd. nebo pedag. hodnost

Stát. příslušnost

Rodné číslo

Nebo obdobný jednoznačný identifikační údaj

Datum narození

Místo narození

Číslo mobilního telefonu *)

Adresa trvalého bydliště
Ulice, č. domu

PSČ

Město / obec

E-mail *)

Stát

Telefon

Stát

Telefon

http *)

Adresa působení (adresa pro doručování)
IČO

Firma

Ulice, č. domu

PSČ

Město / obec

E-mail *)

http *)

B – Požadovaná autorizace **)
a) autorizace se všeobecnou působností (§ 4 odst. 3 Zákona) A.O ...................................................
(opravňuje k výkonu činností ve všech níže uvedených oborech)

b) autorizace (podle § 4 odst. 2 Zákona) pro obor, popř. obory:
– architektura (podle § 4 odst. 2 písm. a) Zákona) A.1..........................................................................
– územní plánování (§ 4 odst. 2 písm. b) Zákona) A.2 ..........................................................................
– krajinářská architektura (§ 4 odst. 2 písm. c) Zákona) A.3 .................................................................
c) autorizace pro samostatnou specializaci

...............

(uvádějte pouze specializace stanovené ČKA)

*) Nepovinné údaje
**) Požadované zakřížkujte
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C – Předpoklady žadatele
Vzdělání
Škola

Studijní obor / směr

Fakulta

Rok ukonč.

Vykonaná odborná praxe (uveďte jen základní údaje; podrobnosti jsou předmětem přílohy)
Druh praxe: (projekce, výuka, výkon státní správy a podobně)

Délka

Celková délka vykonané odborné praxe:
(Celková délka vykonané odborné praxe není rovna součtu délek jednotlivých druhů praxe, pokud docházelo k jejich vzájemnému překrývání.
Doba veškeré mateřské dovolené, vojenské služby apod. se nezapočítává.)

Žádost o uznání příbuzného vzdělání nebo o povolení výjimky z předepsaného vzdělání

(podle Zákona)
(Vyplňte jen v případě, že jste nezískal(a) požadované VŠ vzdělání architektonického směru ve smyslu Zákona a Autorizačního řádu ČKA.)

– žádám o uznání příbuzného vzdělání .................................................................................................
– žádám o povolení výjimky z předepsaného vzdělání ........................................................................
Zdůvodnění žádosti: (podrobnosti popř. uveďte v příloze)

Činnost autorizovaného architekta (§ 14 Zákona) hodlám vykonávat
a) jako svobodný architekt (§ 15 Zákona) .............................................................................................
b) podle živnostenského zákona ...........................................................................................................
c) jako zaměstnanec ...............................................................................................................................
d) společník VOS .....................................................................................................................................
e) společník s.r.o. ....................................................................................................................................
(Způsob podle písm. a) nelze kombinovat se způsoby podle písm. b) nebo c); pokud kdykoli změníte způsob činnosti, je třeba tuto změnu ve smyslu § 14, odst. 2
Zákona neprodleně oznámit ČKA.)

Požadované označení
(Týká se žadatelů o autorizaci se všeobecnou působnosti a autorizaci v oboru územního plánování nebo krajinářská architektura.)

Žádám označení:
a) autorizovaný architekt ........................................................................................................................
b) autorizovaný architekt se všeobecnou působností .........................................................................
c) autorizovaný architekt - územní plánování ......................................................................................
d) autorizovaný urbanista .......................................................................................................................
e) autorizovaný architekt - krajinářská architektura ...........................................................................
f) autorizovaný krajinářský architekt .....................................................................................................

Údaje o případných předchozích žádostech o autorizaci
Žádost o autorizaci v oboru / specializaci

Podána k datu

Autorizace udělena / neudělena / odejmuta
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K datu

D - Doklady povinně přikládané k žádosti ***)
1 - Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
(Kopie diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popř. dalších dokladů, ověřené úředně nebo Kanceláří Komory.)

Druh dokladu, jehož kopii přikládám

Kým vydán

Rok ukonč.

2 - Doklad o vykonané odborné praxi
Průkaz odborné praxe pod dohledem opatřený dobrozdáním nejméně jedné
autorizované osoby..................................................................................................................................
Popis dosavadní činnosti a soupis vybraných prací.............................................................................
(Rozumí se profesionální životopis obvyklého rozsahu a členění.)

3 - Doklad o bezúhonnosti
Přikládám výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců .....................................................................

4 - Doklad o plné způsobilosti k právním úkonům
– Alt. 1 Prohlašuji, že jsem nikdy nebyl úředně
prohlášen za nezpůsobilého k právním úkonům

Vlastnoruční podpis žadatele

– Alt. 2 Přikládám kopii dokladu o pravomocném zrušení úředního
prohlášení, jímž jsem byl prohlášen za nezpůsobilého k právním úkonům;
kopie je ověřena úředně, popř. Kanceláří ČKA ....................................................................................

5 - Doklad o zaplacení autorizačního poplatku
Jako doklad o zaplacení autorizačního poplatku ve výši 3.500 Kč na účet ČKA (č.
účtu 279316984/0300 název účtu: “Česká komora architektů”) přikládám

6 - Doklad o změně příjmení
(Jen v případě, že se liší příjmení žadatele od příjmení uváděného na příkladných dokladech a tato odlišnost není patrná z platného občanského průkazu)

Jako doklad o změně příjmení
ověřenou úředně nebo Kanceláří

(např. oddacího listu).

přikládám kopii
ČKA

Tímto žádám o udělení autorizace a prohlašuji, že výše uvedené údaje,
jakož i údaje v přílohách odpovídají skutečnosti.

Vlastnoruční podpis žadatele

Datum

***) Vyplňte a křížkem označte přílohy, které přikládáte.
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