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

Žádost o uznání
odborné kvalifikace - odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
1)

1)

Název regulované činnosti (v úplném nebo částečném rozsahu):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zamýšlená forma výkonu regulované činnosti:
Jako zaměstnanec nebo v jiné formě pracovněprávního vztahu
Jako odpovědný zástupce držitele živnostenského oprávnění
Jako podnikatel ve formě živnosti

Je činnost regulována ve Vašem státě původu / ve státě, odkud přicházíte:
Ano
Ne

Údaje o žadateli:
Titul:

Jméno:

Příjmení:

Titul:

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

Osobní údaje o rodinném příslušníku žadatele:
Rodinný vztah k žadateli:
Titul:

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Datum narození:

1)

Nehodící se škrtněte

1

Údaje o zplnomocněném zástupci žadatele:
Titul:

Jméno:

Příjmení:

Titul:

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

Doklady přiložené žadatelem k žádosti:
A. Doklady prokazující totožnost žadatele
Průkaz totožnosti
Doklad osvědčující státní příslušnost
Doklady o tom, že žadatel je rodinným příslušníkem státního příslušníka EU

B. Doklady prokazující odbornou kvalifikaci
Diplom, osvědčení nebo jiný doklad
Popis rozsahu a obsahu studia
Doklad o odborné praxi
Potvrzení uznávacího orgánu země původu o odborné kvalifikaci žadatele

C. Doklady prokazující jinou způsobilost
Výpis z evidence rejstříku trestů nebo obdobné evidence členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným
orgánem členského státu původu. Není-li taková evidence v členském státě původu vedena, čestné prohlášení uchazeče o jeho
bezúhonnosti.

D. Doklad o zaplacení správního poplatku

E. Plná moc pro osobu zastupující žadatele

V

dne

podpis žadatele
Informace pro žadatele:
Doklady uvedené pod bodem A se předkládají v kopii, uznávací orgán může požadovat předložení originálů těchto dokladů k nahlédnutí.
Doklady uvedené pod bodem B a C se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii spolu s překladem do českého jazyka, pokud
v něm nebyly vydány. Má-li uznávací orgán pochybnosti o správnosti překladu a nelze-li správnost překladu ověřit prostřednictvím
administrativní spolupráce, může uznávací orgán požadovat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Podání žádosti o uznání odborné kvalifikace - odborné kvalifikace a jiné způsobilosti podléhá správnímu poplatku 2000,- Kč.
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