
 

POTVRZENÍ O PRAXI 
 

Identifikace osoby vydávající potvrzení:  
 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení u fyzické osoby:  

 

 

 

IČO:  

 

datum narození:  telefon:  

   

ulice:  

  

č. popisné/č . orientační:  

   

obec:  

 

část obce:   PSČ :  

 

Tímto potvrzuji/potvrzujeme pro účely prokázání odborné způsobilostii pro živnost s předmětem 

podnikání:   

 

(dle ustanovení § 7 odst. 4 živnostenského zákona), že:  

 

jméno a příjmení:   ........................................................................................................................................  

 

datum narození:  ........................................................................................................................................  

 

bydliště:   ........................................................................................................................................  

 

vykonával/a tyto odborné činnosti:  

 

  ...................................................................................................................................................................................  

 

  ...................................................................................................................................................................................  

 

  ...................................................................................................................................................................................  

 

v období [uvést ve formátu den, měsíc, rok]:  od: .....................................  do:  ......................................    

 

☐ v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu (plný pracovní úvazek), 

☐ v pracovním poměru po kratší pracovní dobu (částečný úvazek) v rozsahu  ................................  hodin týdně, 

☐ v právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedené práci, 

dohoda o pracovní činnosti) v rozsahu    ........................................  hodin  .................................................... ,  

☐ ve služebním poměru (např. v rámci výkonu vojenské služby), v členském poměru (např. člen družstva) nebo 

v obdobném poměru (např. společník v. o. s. nebo spolupracující manžel/ka podnikatele). 

 

 

V  .......................................... dne  ............................  

 

 

   ................................................  

  podpis osoby vydávající potvrzení / zaměstnavatele  

 

    



i Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných 

činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném 

oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením obchodního závodu (dále jen 

"závod") nebo odštěpného závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je 

předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním 

vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Dobou praxe se rozumí doba výkonu 

odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto 

činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná 

doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného 

závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních 

postupů a odborných znalostí. 

                                                      


