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Příloha č. 1: Žádost o uznání odborné kvalifikace 
Žádost je získána z webových stránek MŠMT. 
 

Ž Á D O S T   o   u z n á n í 
odborné kvalifikace1 - odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 

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

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

 

Zamýšlená forma výkonu regulované činnosti:2) 

����  jako zaměstnanec nebo v obdobném vztahu 

����  jako odpovědný zástupce držitele živnostenského oprávnění 

����  jako podnikatel ve formě živnosti 

����  jako jiná osoba samostatně výdělečně činná 

 

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

����  ano 

����   ne 

 

Údaje o žadateli: 

Jméno:……………………………………………………………………………………… 

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

Pohlaví:1) muž     - žena 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování písemností:3) ………………………………………………..……. 

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

………………………………………………………………………………………… 

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

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

Fax: ………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1) Nehodící se škrtněte. 
2) Správný údaj označte v rámečku křížkem. 
3) Vyplnit jen v případě, že je odlišná od adresy bydliště. 
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Email: ……………………………………………………………………………………… 

 

Osobní údaje o rodinném příslušníku žadatele:4) 

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

Jméno: ……………………………………………………………………………………… 

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

Pohlaví:1) muž     - žena 

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

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

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

 

Údaje o zplnomocněném zástupci žadatele:5)  

Jméno: ……………………………………………………………………………………… 

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

Adresa: ……………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………………… 

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

Fax: …………………………………………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………………………… 

Údaje o dokladu o odborné kvalifikaci (diplom, osvědčení nebo jiný doklad): 

Typ diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu:6) ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Číslo dokladu o odborné kvalifikaci: …………………………………………...…………  

Datum vydání dokladu o odborné kvalifikaci:…..…………………………………………  

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

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

………………………………………………………………………………………… 

Doba trvání studia:…………………………………..………………………měsíců1) – let1)  

    

Údaje o odborné praxi – předchozí výkon povolání/předmětné činnosti žadatelem:2) 

����  ne 

����   ano 

                                                 
4) 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. 
5) Vyplní jen ten,  kdo je v řízení zastoupen jinou osobou na základě plné moci.  
6) Diplom, osvědčení nebo jiný doklad získaný na základě absolvování vzdělání (vysokoškolského, vyššího 

odborného, středoškolského, ……) a odborné přípravy. 
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  ����  v závislém postavení: 

   ����  na plný úvazek: od…………..do…….………;celkem…...…...měsíců1) – let1) 

   ����  na částečný úvazek: od…….…….do…….……;celkem….…....měsíců1) – let1) 

 

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

                       celkem………..….……. měsíců1) – let1) 

 

Název, adresa a stát zaměstnavatele:7) ..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Doklady přiložené žadatelem k žádosti:2) 

 

A. Doklady prokazující totožnost žadatele: 

����  průkaz totožnosti 

����  doklad osvědčující státní příslušnost 

����  plná moc pro osobu zastupující žadatele5) 

 

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 žadatele8) 

C. Doklady prokazující jinou způsobilost: 

����  bezúhonnost, nebo 

����  skutečnost, že na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurs, nebo 

                                                 
7) V případě více zaměstnavatelů uvést všechny.  
8) Doložit jen v případě, že je povolání regulováno ve státě původu. 
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����  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
Uznání odborné kvalifikace podléhá zpoplatnění; správní poplatek za vydání rozhodnutí o uznání 
odborné kvalifikace činí dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 2.000,- Kč. Pokud jsou 
uznávacím orgánem profesní komory, je stanovena výše poplatku za uznání odborné kvalifikace 
předpisem této komory.
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Příloha č. 2: Žádost o formulář E301/U1 
Žádost o formulář E301/U1 získán z Integrovaného portálu MPSV 
   

Žádost o formulář E301/U1 
 
Vyplněnou žádost zašlete na úřad práce, v jehož správním obvodu má sídlo Váš poslední 
zaměstnavatel / máte bydliště, jste li OSVČ 
 
K žádosti přiložte: 

evidenční list důchodového pojištění, popř. potvrzení o zaměstnání z ČR - nutně z posledního 
zaměstnání, fakultativně z předcházejících zaměstnání za relevantní období (liší se v závislosti na 
požadavcích konkrétního státu); zaměstnavatel je povinen Vám tyto doklady vystavit 
                                           
potvrzení o výdělku z posledního zaměstnání z ČR (jestliže jste v ČR naposledy pracoval jako 
zaměstnanec) 

potvrzení osvědčující způsob ukončení pracovního poměru - dohoda, výpověď 

pracovní smlouva - v případě, že pracovní pozice není uvedena na potvrzení o zaměstnání (v případě 
postupu dle nařízení 1408/71) 

potvrzení o posledním vyměřovacím základu - v případě, že jste vykonával/a samostatně výdělečnou 
činnost  

rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku - v případě, že jste pobírala rodičovský příspěvek v 
rozhodné době 

 Tip: adresy úřadů práce v ČR najdete na  http://portal.mpsv.cz/sz/local 
 
 
Relevantní období – doba posuzovaná pracovním úřadem při rozhodování o dávkách  

                                 v nezaměstnanosti; české úřady práce tedy vystaví formulář E301 s dobami  

                                 pojištění získanými za období požadované jednotlivými členskými státy 

 

Jeden rok, když se formulář posílá lucemburské instituci. 
 

Dva roky, když se formulář posílá italské, islandské, lichtenštejnské nebo švýcarské instituci. Itálie  
                 může vyžadovat  informace o všech dobách pojištění dotyčné osoby v zahraničí. Pro účely  
                 švýcarských institucí - čtyři roky v případě dětského vzdělávání nebo samostatně výdělečné   
                 činnosti po krátkou dobu. 
 
Tři roky, je-li formulář zasílán belgické, dánské, francouzské, řecké, irské, portugalské nebo britské  
                  instituci. 
 
Více než tři roky, je-li formulář zasílán instituci finské, polské (20 let), španělské (6 let), německé (7   
                   let), rakouské (10, 15 nebo 25 let), maďarské a slovenské (4 roky), švédské (8 let),  
                   estonské, české, kyperské, lotyšské, nizozemské, slovinské, maltské, litevské, rumunské a  
                   bulharské(celá doba pojištění). V některých případech vyžadují belgické instituce  
                   informace o celé době pojištění. V případě potřeby, jde-li o pracovníky ve věku 52 či více  
                   let, mohou španělské instituce vyžadovat informace o dodatečných dobách předcházejících  
                   posledním šesti letům. 
 

Poslední ukončený kalendářní rok nebo poslední tři ukončené kalendářní roky, je-li formulář zasílán 
norské instituci. 
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Osobní údaje Vyplňte 
Příjmení  

Jméno  

Datum narození  

Rodné číslo / evidenční č. pojištěnce  

Státní příslušnost  

Telefon  

Email  

 
Poslední zaměstnání/SVČ v ČR Vyplňte 
Zaměstnavatel (název, adresa); 
pokud jste naposledy byl OSVČ, 
napište OSVČ a uveďte OSSZ, u které 
jste byl registrovaný 

 

 

 

 

 
Způsob skončení zaměstnání 
(např. dohoda, výpověď… ) 

 

 

 

Předchozí zaměstnání v ČR Vyplňte 

Zaměstnavatel 1  
(jméno, adresa a doba zaměstnání) 

 

 

 

Zaměstnavatel 2 
(jméno, adresa a doba zaměstnání) 

 

 

 

 

Kam zaslat formulář E301/U1 Vyplňte 
 
Adresát a adresa 
 
 

 

 

 

Stát, kterému předložíte E301/U1 
 

 

 

 
 
 
 
 
V………………. dne   ……………………..                                     ………………………………                              
                                                                                                                            podpis
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Příloha č. 3: Dotazník k diplomové práci – Práce v zahraničí 
 
Dobrý den, 
jmenuji se Iva Janyšková a jsem studentem druhého navazujícího ročníku Ekonomické 
fakulty VŠB-TU Ostrava, oboru Eurospráva. Prosím Vás tímto o vyplnění dotazníku, jehož 
cílem je zjistit ochotu respondentů vycestovat a ucházet se o práci v zahraničí. Dotazník 
obsahuje 13 otázek a je zcela anonymní. Výsledky poslouží k doplnění diplomové práce. 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
 
Vyberte jednu odpověď, pokud nebude u otázky uvedeno jinak. 
 
1. Pracoval/a jste už někdy v zahraničí (i brigádně)? 

 Ano 
 Ne 

 
2. Jste ochoten/ochotna odcestovat za prací do zahraničí na dobu delší než 3 měsíce? 

 Ano 
 Ne 

 
Pokud jste odpověděli ANO: Co Vás láká na práci v zahraničí? (Vyberte max. 3 možné 
odpovědi. U odpovědi jiné, vypište jaké.) 
   Nové zkušenosti 
   Lepší finanční výdělek 
   Zdokonalení cizího jazyka 
   Poznání nových lidí, kultury 
   Zdokonalení se v oboru 
   Touha osamostatnit se 
   Jiné: …………………. 
 
Pokud jste odpověděli NE: Co Vás odrazuje na práci v zahraničí? (Vyberte max. 3 možné 
odpovědi. U odpovědi jiné, vypište jaké.) 
   Jazyková bariéra 
   Neznalost cizího prostředí 
   Strach z neúspěchu 
   Rodinné důvody 
   Ztráta přátel 
   Obavy z nenalezení práce 
   Strach ze selhání sama sebe 
   Jiné: ………………….. 
 
3. Pokud byste chtěli odcestovat do zahraničí, kdy byste si zajistili práci? 

 Před odjezdem 
 Po příjezdu do země 

 
Pokud jste odpověděli před odjezdem: Kde byste práci hledali? (V případě volby jiné, 
uveďte jaké.) 
   Internet 
   Doporučení přátel 
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   Agentura 
   Jiné: ……………. 
 
Pokud jste odpověděli po příjezdu do země: Kde byste práci hledali? (V případě volby jiné, 
uveďte jaké.) 
   Pomocí přátel v dané zemi 
   Úřad práce dané země 
   Pracovní agentury 
   Osobní kontakt po pracovištích 
   Jiné: …………….. 
 
4. Slyšeli jste někdy o síti EURES? 

 Ano 
 Ne 

 
Pokud Ano: Můžete uvést, čím se síť EURES zabývá? 
………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Síť EURES nabízí informace, poradenství a služby v oblasti náboru a vyhledávání 
pracovních míst v rámci Evropské unie. Využili byste možnost vyhledat si pracovní 
místo v jiné zemi pomocí sítě EURES? 

 Ano 
 Ne 
 Nevím 

 
6. Které země Evropské unie Vás lákají nejvíce, jako potenciální místa pro práci? 
(Vypište max 3 odpovědi, kde první uvedená země bude nejvíce preferovaná.) 
………………………………………………………………………………………….. 
 
7. Můžete uvést důvod, proč právě Vámi zvolená země? (Týká se první uvedené země.) 
………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Jaká je Vaše znalost anglického jazyka? 

 Aktivní znalost 
 Pasivní znalost 
 Žádná znalost 

 
9. Ovládáte jiný jazyk? (V případě volby jiný, vypište jaký.) 

 Německý jazyk 
 Francouzský jazyk 
 Španělský jazyk 
 Italský jazyk 
 Ruský jazyk 
 Jiný: ………….. 

 
10. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muž 
 Žena 
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11. Co v současnosti děláte? 
 Student 
 Pracující 
 Mateřská dovolená 
 Nezaměstnaný/á 
 Důchodce 

 
12. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

 Základní 
 Vyučen/a 
 Středoškolské 
 Vyšší odborné 
 Vysokoškolské 

 
13. Váš věk? 

 15 – 20 
 21 – 25 
 26 – 30 
31 a více 
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Příloha č. 4: Souhrnné tabulky hodnot jednotlivých odpovědí 
 
Tabulka hodnot ke grafu 4-3: Co v současnosti děláte? 

 
Odpověď Počet respondentů 

Student 140 
Pracující 78 
Mateřská dovolená 10 
Nezaměstnaný/á 10 
Důchodce 2 

Celkem 240 
 
Tabulka hodnot ke grafu 4-4: Nejvyšší dosažené vzdělání 
 

Odpověď Počet respondentů 

Základní 29 
Vyučen/a 11 
Středoškolské 107 
Vyšší odborné 3 
Vysokoškolské 90 

Celkem 240 
 

Tabulka hodnot ke grafu 4-5: Věkové rozmezí 
 

Odpověď Počet respondentů 

15 - 20 47 
21 - 25 149 
26 - 30 26 
31 - a více 18 

Celkem 240 
 
Tabulka hodnot ke grafu 4-6: Pracoval/a jste už někdy v zahraničí (i brigádně)? 
 

Odpověď Počet respondentů 

ANO 65 
NE 175 

Celkem 240 
 
Tabulka hodnot ke grafu 4-7: Jste ochoten/a odcestovat za prací do zahraničí na dobu delší 
než 3 měsíce? 

Odpověď Počet respondentů 

ANO 165 
NE 75 

Celkem 240 
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Tabulka hodnot ke grafu 4-8: Co Vás láká na práci v zahraničí? 
 

Odpověď Četnost zvolené odpovědi 

Nové zkušenosti 103 
Lepší finanční výdělek 94 
Zdokonalení cizího jazyka 137 
Poznání nových lidí, kultury 65 
Zdokonalení se v oboru 15 
Touha osamostatnit se 21 
Ostatní 4 

 
Tabulka hodnot ke grafu 4-9: Co Vás odrazuje na práci v zahraničí? 
  

Odpověď Četnost zvolené odpovědi 

Jazyková bariéra 31 
Neznalost cizího prostředí 17 
Strach z neúspěchu 6 
Rodinné důvody 35 
Ztráta přátel 14 
Obavy z nenalezení práce 9 
Strach ze selhání sebe 
sama 6 
Ostatní 9 

 
Tabulka hodnot ke grafu 4-10: Pokud byste chtěli odcestovat do zahraničí, kdy byste si 
zajistili práci? 

Odpověď Počet respondentů 

Před odjezdem 229 
Po příjezdu do země 11 

Celkem 240 
 
Tabulka hodnot ke grafu 4-11: Kde byste si hledali práci před odjezdem do zahraničí? 
 

Odpověď Počet respondentů 

Internet 98 
Doporučení přátel 69 
Agentura 58 
Ostatní 4 

Celkem 229 
 
Tabulka hodnot ke grafu 4-12: Slyšeli jste někdy o síti EURES? 
 

Odpověď Počet respondentů 

ANO 44 
NE 196 

Celkem 240 
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Tabulka hodnot ke grafu 4-13: Které země Evropské unie Vás lákají nejvíce, jako potenciální 
místa pro práci? 
 

Odpovědi respondentů Četnost odpovědi 

Velká Británie  85 
Německo  30 
Španělsko 19 
Irsko 13 
Rakousko 13 
Francie 10 
Itálie 10 
Belgie 6 
Švédsko 5 
Nizozemsko 4 
Lucembursko 4 
Dánsko 3 
Finsko  2 
Polsko 1 
Estonsko 1 
Bulharsko 1 
Ostatní 33 

Celkem 240 
 
Tabulka hodnot ke grafu 4-14: Jaká je Vaše znalost anglického jazyka? 
 

Odpověď Počet respondentů 

Aktivní znalost 120 
Pasivní znalost 109 
Žádná znalost 11 

Celkem 240 
 
 
 
 
 
 


