Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1 - Staré Město

Žádost o vydání osvědčení

Podle ustanovení § 29a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve
znění pozdějších předpisů, žádám o vydání osvědčení
1)

I.

o tom, zda je činnost (doplnit konkrétní činnost, pro kterou

je osvědčení vyžadováno)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
v České republice regulována a zda jsem pro její výkon odborně kvalifikován

1)

II.

o tom, že jsem oprávněn k výkonu regulované činnosti na území České republiky a o rozsahu tohoto oprávnění

1)

III.

o obsahu a délce vzdělání a přípravy vyžadované v České republice týkající se regulované činnosti
(doložit doklady o dosaženém vzdělání vztahující se k osvědčované činnosti)

1)

IV.

o délce a formě výkonu činnosti v České republice, o odborných činnostech, které byly součástí jejího výkonu,
a o tom, zda činnost byla vykonávána ve vedoucím postavení
(doložit kopie dokladů o délce výkonu činnosti, např. vybrané faktury, nebo přiznání k dani z příjmů za jednotlivá zdaňovací období, nebo
potvrzení z finančního úřadu, potvrzení zaměstnavatele o obsahu činnosti v pracovně právním vztahu, včetně zastávané pozice)

1)

1)

V.

o tom, kdy byl výkon činnosti v České republice zahájen, případně ukončen

VI.

o tom, že splňuji požadavek bezúhonnosti pro výkon regulované činnosti podle zvláštních právních předpisů
(doložit výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce)

1)

1)

1)

VII.

o tom, zda jsem byl v souvislosti s výkonem činnosti správně postižen a zda mi nebyl zakázán či pozastaven
výkon činnosti

VIII. o tom, zda mi bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo prohlášen konkurz, nebo zda insolvenční návrh nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku

požadované osvědčení označte křížkem v rámečku
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1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE
Titul:

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Všechna dřívější příjmení:
Datum narození:
Státní příslušnost
(doložit kopií občanského průkazu, kopií cestovního pasu, osvědčením nebo potvrzením o státním občanstvím)

Adresa trvalého pobytu nebo jiná adresa pro doručování písemností:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
Kontaktní telefon / e-mail:

2. ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K ČINNOSTI, PRO KTEROU JE OSVĚDČENÍ VYŽADOVÁNO
a) činnost, pro kterou je osvědčení vyžadováno, a její rozsah
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) předmět podnikání vykonávaný v České republice na základě živnostenského oprávnění, u živnosti volné uvést i obor
činnosti
(vyplňují pouze žadatelé, kteří jsou podnikateli)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum zahájení
provozování živnosti:

Provozování živnosti přerušeno

Datum ukončení
provozování živnosti:
od:

do:

od:

do:

od:

do:

od:

do:

(uvést přesná data):
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c)

předmět činnosti, pro kterou vykonával žadatel funkci odpovědného zástupce:
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Jméno, příjmení podnikatele - fyzické osoby, firma, popř. název podnikatele - právnické osoby a IČ podnikatele, pro
kterého byla funkce odpovědného zástupce vykonávána:
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………

d) činnost vykonávaná v České republice v pracovněprávním vztahu - zaměstnanecký poměr, dohoda o pracovní činnosti,
dohoda o provedení práce:
(doložit potvrzením zaměstnavatele, potvrzením o délce zaměstnání - zápočtový list, apod.)

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Žadatel k žádosti přikládá tyto doklady:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

Prohlašuji, že všechny údaje, uvedené v žádosti, jsou pravdivé.

V

dne

podpis žadatele
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