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Ž Á D O S T   o   u z n á n í 
 

odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 

 

 

 

 

1. Název regulované činnosti: ……………………………………………………….......... 

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

 

 

2. Zamýšlená forma výkonu regulované činnosti: 

 jako držitel licence – fyzická osoba 

 jako odpovědný zástupce za licencovanou činnost 

 

 

3. Je činnost regulovaná ve Vašem státě původu/ve státě odkud přicházíte: 

 ano 

  ne 

 

 

Vyplní uznávací orgán: 

Datum doručení žádosti 

uznávacímu orgánu 

 

 

…………………………… 

Přidělené číslo jednací: 

 

.… 

………………………….. 

 

…………………………….. 

(podpis osoby potvrzující 

přijetí žádosti uznávacím orgánem) 

Místo pro vylepení kolkové známky nebo doložky 

o zaplacení správního poplatku nebo o osvobození od 

správního poplatku. 
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4. Údaje o žadateli: 

Jméno: …………………………………………………………………………………………….. 

Příjmení: …………………………………………………………………………………………… 

Pohlaví: ……………………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ………………………………………………………………………………….. 

Stát a místo narození: ……………………………………………………………………………. 

Národnost: …………………………………………………………………………………………. 

Státní příslušnost: …………………………………………………………………………………. 

Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………… 

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

Adresa pro doručování písemností: 1) …………………………………………………………… 

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

Telefon domů: ……………………………………………………………………………………… 

Mobilní telefon: …………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Osobní údaje o rodinném příslušníku žadatele: 2) 

Rodinný vztah k žadateli: .…………………………………………………………………………. 

Jméno: ……………………………………………………………………………………………….. 

Příjmení: ……………………………………………………………………………………………... 

Pohlaví: ……………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………. 

Stát a místo narození: ……………………………………………………………………………… 

Státní příslušnost: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Údaje o dokladu o odborné kvalifikaci (diplom, osvědčení nebo jiný 

doklad): 

Typ diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu: 3) ………………………………………………. 

Číslo diplomu: ………………………………………………………………………………………. 

Datum vydání diplomu: ……………………………………………………………………………. 

Název, adresa a stát vzdělávacího zařízení:……………………………………………………. 

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

Doba trvání studia: …………………………………………………………………………………. 
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7. Údaje o odborné praxi – předchozí výkon povolání/předmětné činnosti 

žadatelem: 

  ne 

  ano 

 

   v závislém postavení: 

   na plný úvazek:  od ……… do ………; celkem ……….. měsíců - let 

   na částečný úvazek: od ……… do ………; celkem ……….. měsíců - let 

 

   v nezávislém nebo vedoucím postavení: od ……… do ………;  

                 celkem ……….. měsíců - let 

 

Název, adresa a stát zaměstnavatele: 4) ………………………………………………………… 

 

 

8. Doklady přiložené žadatelem k žádosti: 3) 

 

A. Doklady prokazující totožnost žadatele: 

  průkaz totožnosti 

  doklad osvědčující státní příslušnost 

 

 

 

B. Doklady prokazující odbornou kvalifikaci: 

  diplom, osvědčení nebo jiný doklad 

  popis rozsahu a obsahu studia 

  doklad o odborné praxi 

 

 

 

 



 4 

C. Doklady prokazující jinou způsobilosti: 

  bezúhonnost, nebo 

  skutečnost, že na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurs, nebo 

  skutečnost, že uchazeč vykonával činnost s péčí řádného hospodáře jako prokurista  

  nebo jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické  

  osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo 

  skutečnost, že uchazeč nebyl postižen za správní delikt nebo za disciplinární nebo 

  kárné provinění (např. v  souvislosti s výkonem předmětné činnosti), nebo 

  zdravotní způsobilost uchazeče, nebo 

  finanční způsobilost pro výkon regulované činnosti uchazeče, nebo 

 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem (při výkonu) předmětné 

činnosti 

 

V ……………………….. dne ………………… 

 

 

 …………………………………………………… 

                       podpis žadatele 

 

 

 

 

1) Vyplnit jen v případě, že je odlišná od adresy bydliště. 
2) Vyplní jen ten, kdo není státním příslušníkem členského státu EU, EHP a Švýcarska, ale je osobou, 

která je rodinným příslušníkem státního příslušníka členského státu EU, EHP a Švýcarska. 
3) Diplom, osvědčení nebo jiný doklad získaný na základě absolvování vzdělání (vysokoškolského, 

středoškolského, …) a odborné přípravy. 
4) V případě více zaměstnavatelů uvést všechny. 

 
 
 
 
 
 
 

Informace pro žadatele: 
 
Průkaz totožnosti, doklad osvědčující státní příslušnost, doklad o odborné kvalifikaci a doklady o jiné 
způsobilosti se předkládají v originále nebo v kopii. 
 
Doklad o odborné kvalifikaci a doklady o jiné způsobilosti musí být přeložen do českého jazyka (pokud 
v něm není vydán nebo pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak). 
 
Doklady o jiné způsobilosti, s výjimkou dokladu o finanční způsobilosti, nesmí být starší než 3 měsíce.

 


