
 

4. 
ŽÁDOST   CIZINCE 

o povolení k zaměstnání1/ – o prodloužení zaměstnání1/ 
na území České republiky 

 
 

 
 
 

         
 
      Vyplňte čitelně v češtině nebo označte:  
 

 
Státní občanství: 
 

Nevyšší dosažené vzdělání (dle KKOV4/): 
 

Adresa v zemi trvalého pobytu (stát, okres,obec,ulice,číslo,PSČ): 
 

Číslo cestovního dokladu: 
 

Název orgánu, který cestovní doklad vydal: 
 

Adresa  pro doručování zásilek: 
 

 
Žádám o povolení k zaměstnání v ČR od  …………………………..…..do …………………...………. 

v profesi KZAM (ISCO)5/   ………………………………………………………………………………… 

číselný kód KZAM (ISCO)5/   …………..………………………………………………………………… 

zařazení dle OKEČ (NACE) 6// …………………………………………………………………………………… 

vzdělání požadované pro výkon povolání (KKOV)4/   …………………………………………..…………… 
 
u zaměstnavatele1/ - u právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu se zahraničním subjektem1/: 
Zaměstnavatel – název : 
 

IČ: 
Rodné číslo7/: 

Sídlo zaměstnavatele (adresa - stát, okres,obec,ulice,číslo,PSČ): 
 

Název a kontaktní adresa právnické nebo fyzické osoby v ČR (okres,obec,ulice,číslo,PSČ)8/ : 
 

IČ: 
 
Rodné číslo7/: 

Místo výkonu práce v ČR (adresa): 

Název a kontaktní adresa uživatele (okres,obec,ulice,číslo,PSČ) 9/  
 

IČ: 
 
Rodné číslo7/: 

Jedná se o první zaměstnání na území ČR            ano              ne   
 
 

Datum: ........................................... Podpis žadatele:  ........................................................                                                         . /. 
Přílohy : 
1) vyjádření tuzemského zaměstnavatele, že cizince zaměstná nebo  

 
 

 
Fotografie 

(ne starší 2 let) 
 
 
 
 

 

Registrační číslo ÚP:  

Příjmení: 

Jméno: 

Datum narození:    Pohlaví:          muž             žena          

Rodné číslo3/: Místo narození: 

Místo pro nalepení 
kolku2/: 
 



 

2) fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince, která po ověření údajů bude vrácena 
předkladateli; 

3) kopie dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude cizinec na území ČR pracovat; 
4) lékařské potvrzení o zdravotním stavu cizince, které nesmí být  starší jednoho měsíce 
5) další doklady, pokud to vyplývá  z charakteru zaměstnání  
6) kopie kontraktu10/  
7) kopie dokladu opravňující subjekt hospodářské činnosti k provádění činnosti, které jsou předmětem kontraktu10/   
8) pracovní smlouva uzavřená se zahraničním zaměstnavatelem10/  
 
V případě, že se jedná o prodloužení zaměstnání, žadatel předkládá pouze přílohy uvedené pod bodem 1) a 2)  
 
Přílohy vystavené v cizích jazycích se předkládají v originálním znění  nebo jejich úředně ověřených kopiích spolu 
s jejich úředně ověřenými překlady do českého jazyka 
 
 
Záznamy a údaje Úřadu práce v  ………………………………................….. 
Žádost přijata dne: 
 
Žádost vyřizuje (jméno, příjmení a podpis): 
 

Datum vyřízení: 
 

Jedná se o zaměstnání podle zákona č.  435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  podle11/ 

§ 92 odst. 1,  
§ 94 odst. 1, 
§ 95 odst. 1,    § 95 odst. 4 ,  
§ 96 písm. a), § 96 písm. b), 
§ 97 písm. a), § 97 písm. b), § 97 písm. c),  § 97 písm. d),  
§ 97 písm. e), § 97 písm. f),  § 97 písm. g), § 97 písm. h) 
 
 

 
Vysvětlivky: 
1/ platné označte zaškrtnutím  
2/ Spodní díl kolkové známky bez oddělení horního dílu se nalepí na tuto žádost a zašle úřadu práce. Horní díl kolkové známky nalepí správní orgán na 

písemné vyhotovení správního rozhodnutí; 
3/ vyplňuje se, pokud je rodné číslo přiděleno; 
4/ KKOV = Klasifikace kmenových oborů vzdělání  (přehled klasifikace uveden na internetových stránkách „www.czso.cz   - klasifikace - klasifikace 

kmenových oborů vzdělání - konstrukce klasifikace kmenových oborů vzdělání“) 
5/ KZAM =Klasifikace zaměstnání - uvede se název  a číslo vykonávané profese (přehled klasifikace uveden na internetových stránkách „www.czso.cz   - 

klasifikace“); 
6/  OKEČ = Odvětvová klasifikace ekonomických činností (přehled klasifikace uveden na internetových stránkách „www.czso.cz   - klasifikace“) 
7/ vyplňuje se v případě, že se jedná o fyzickou osobu, která nepodniká 
8/ vyplňuje se v případě realizace smlouvy 
9/ vyplňuje se v případě dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele,  
10/ přikládá se pouze u žadatelů, kteří jsou vysíláni na základě kontraktu k výkonu práce na území ČR; kopie kontraktu a kopie dokladu subjektu 

hospodářské činnosti pouze v jednom výtisku budou součástí všech žádostí, vztahujících se k příslušnému kontraktu; 
11/ úřad práce označí typ zaměstnání 


