Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

OZNÁMENÍ
FYZICKÉ OSOBY
o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti na území
České republiky v rámci svobody poskytování služeb
na základě
čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
( § 36a zákona č. 18/ 2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
I.

Údaje o uchazeči

Jméno: ………………………………

Příjmení: …………………………………

Datum narození: ………………………
Státní příslušnost:

……………………………………………

Členský stát usazení (původu):

……………………………………

V případě, že nejste státním příslušníkem země EU, vyplňte údaje o
rodinném příslušníkovi (viz čl. 2 bod 2 směrnice 2004/38/ES):
Jméno: …………………………

Příjmení: …………………………………..

Datum narození: ………………………… Státní příslušnost: …………………….
Vztah rodinného příslušníka k uchazeči: ………………………………… 1)

Adresa místa podnikání (výkonu činnosti) v zemi původu:
……………………………………………………………………………………………
Doručovací adresa (je-li odlišná od adresy místa podnikání):
……………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon (včetně mezinárodní předvolby): ……………………………………
Kontaktní emailová adresa: ……………………………………..…………………….

________________________________
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) manžel (manželka) nebo partner (partnerka) registrovaného partnerství nebo vyživovaní potomci v přímé linii mladší

21 let nebo vyživovaní předci v přímé linii

II.

Údaje o činnosti, kterou hodlá uchazeč na území ČR dočasně
(příležitostně) poskytovat

A) Název regulované činnosti (dle příloh 1 – 3 živnostenského zákona v úplném
nebo částečném rozsahu):
…………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..…

B)

Předmětná činnost je v zemi původu uchazeče regulována:
Ano 2)

Ne 3)
C) Délka výkonu praxe v předmětné činnosti v zemi původu
(v posledních 10 letech):
……..…………. let
…………………… měsíců

III.

Přílohy

A) Seznam dokladů, které uchazeč k oznámení dokládá: 4)

Kopie dokladu totožnosti (případně i dokladu prokazujícího vztah k rodinnému
příslušníkovi dle bodu I)

Doklad potvrzující, že je uchazeč usazen v členském státě původu a v souladu
s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že mu oprávnění
k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani
dočasně pozastaveno.
Doklad o odborné kvalifikaci (pouze je-li požadován - viz bod II B).
Doklad o výkonu předmětné činnosti v zemi původu po dobu min. 2 let během
předcházejících 10 let (pouze je-li požadován - viz bod II B).
Doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
regulované živnosti (je-li pro předmětnou činnost vyžadováno). 5)
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v oznámení, jsou pravdivé.
V ……………………………

dne ……………………

…………………………………………..
podpis uchazeče
_____________________________
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) Uchazeč v tomto případě dokládá kvalifikaci k provozování předmětné činnosti
) Uchazeč v tomto případě dokládá praxi v provozování předmětné činnosti v zemi původu po dobu min. 2 let během
předcházejících 10 let
4)
Doklad totožnosti se předkládá v kopii, uznávací orgán může požadovat předložení originálu dokladu k nahlédnutí. Ostatní
doklady se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii, spolu s překladem do českého jazyka. Má-li uznávací orgán
pochybnosti o správnosti překladu, může požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků
5)
Koncesovaná živnost „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné
energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“
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