Žádost o členství / partnerství v síti EURES
ve smyslu článku 11 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589
o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility
a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (dále
jen „Nařízení“).

1. Identifikace žadatele
Název
Sídlo (PSČ, obec, ulice, číslo)
Stát
Sektor

□ veřejný

Právní forma
IČO
DIČ
Internetová stránka

2. Profil žadatele
Název CZ NACE

Datum vzniku organizace

Počet zaměstnanců

□ 0-10
□ 11-50
□ 51-250

□ soukromý

□ 251-500
□ 501-1000
□ více než 1000

3. Statutární zástupce / statutární orgán / osoba oprávněná konat jménem
žadatele
Titul
Jméno a příjmení

Telefon

Email
Pozice / pracovní zařazení / funkce

4. Kontaktní osoba žadatele
Titul
Jméno a příjmení

Telefon

Email
Pozice / pracovní zařazení / funkce

5. Kontaktní místo žadatele na území ČR podle čl. 12 odst. 4 Nařízení
Počet kontaktních míst na území ČR
Seznam kontaktních míst na území ČR
PSČ

Obec

Telefon

PSČ

Telefon

Číslo

Email

Obec

Telefon

PSČ

Ulice

Ulice

Číslo

Email

Obec

Ulice

Email

Číslo

6. Rozsah úkolů žadatele, kterými se bude podílet na činnosti v síti EURES
Přispívají k větší informovanosti o volných pracovních místech v souladu s článkem
17 odst. 1 a) Nařízení
Přispívají k větší informovanosti o žádostech o zaměstnání a životopisech v souladu
s článkem 17 odst. 1 b) Nařízení
Poskytují podpůrné služby pracovníkům a zaměstnavatelům v rozsahu stanoveném
v bodě 7 této žádosti
7. Rozsah poskytovaných podpůrných služeb v souladu s čl. 23, 24, 25, 26, 27
Nařízení
Podpůrné služby pro pracovníky:
Poskytování obecných informací o životních a pracovních podmínkách v zemi určení
(EU/EHP a Švýcarska) nebo odkázání na tyto informace
Poskytování pomoci při sestavování žádostí o zaměstnání a životopisů, v souladu
s evropskými technickými normami a formáty dle čl. 17 odst. 8 Nařízení
Umístění v rámci Evropské unie jakožto součástí individuálního akčního plánu nebo
podporu při stanovení individuálního akčního plánu pro mobilitu jakožto prostředku
umístnění v rámci Evropské unie
Poskytování pomoci a poradenství v oblasti:
Životní a pracovní podmínky, vč. všeobecných informací o odvodech na sociálním
zabezpečení a daňových odvodech
Příslušné správní postupy týkající se zaměstnávání a pravidla platná pro pracovníky
při nástupu, trvání a ukončení zaměstnání
Regulačního rámce pro učňovskou přípravu a stáže
Přístupu k odbornému vzdělávání a odborné přípravě
Situace příhraničních pracovníků zejm. v příhraničních regionech
Pomoci po přijetí pracovníka v pracovněprávní oblasti
Další pomoci při hledání pracovního místa a další podpůrné služby pro uchazeče
a pracovníky
Podpůrné služby pro zaměstnavatele:
Poskytování informací o zvláštních pravidlech týkajících se náboru z jiného členského
státu EU a o faktorech, které mohou tento nábor usnadnit

Poskytování informací o formulování jednotlivých požadavků na uchazeče o volná
pracovní místa a pomoci při jejich formulování, aby byl zajištěn soulad s evropskými
technickými normami a formáty dle čl. 17 odst. 8 a čl. 19 odst. 6 Nařízení
Další pomoci při hledání vhodných zaměstnanců a další podpůrné služby
pro zaměstnavatele:

Přístup k základním informacím:
Poskytování základních informací týkajících se portálu EURES, včetně databáze žádostí
o zaměstnání a životopisů a sítě EURES
Poskytování informací o způsobech náboru, které používají (elektronické služby,
personalizované služby, adresy kontaktních míst), a o příslušných internetových odkazech
Postoupení žádosti o konkrétní informace o právech v oblasti sociálního zabezpečení,
nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti, daňových otázkách, otázkách
týkajících se pracovní smlouvy, nároků na důchod a zdravotní pojištění příslušným
vnitrostátním orgánům a případně jiným příslušným subjektům na vnitrostátní úrovni, které
podporují pracovníky při vykonávání jejich práv v rámci volného pohybu pracovníků
v rámci EU
Jiné podpůrné služby:

8. Doplňková národní kritéria
Žadatel nemá nedoplatky u finančního úřadu, celního úřadu, zdravotní pojišťovny a České
správy sociálního zabezpečení. Tuto skutečnost prohlašuje v Čestném prohlášení a
zároveň tuto skutečnost dokládá písemným potvrzením.

□ANO

□NE

Žadateli nebyla v období 3 let přede dnem podání této žádosti uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

□ANO

□NE

Žadatel prokázal alespoň 3 roky praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo
poradenství. Tuto skutečnost doloží písemnou referencí alespoň 1 subjektu, kterému byla
služba poskytnuta a to v období maximálně 3 let před podáním žádosti.

□ANO

□NE

Uveďte informace o rozsahu reference (datum poskytnutí služby, služba od-do, počet
zprostředkování míst, počet zprostředkovaných pracovníků):

9. Prohlášení o bezplatném poskytování služeb
Služby uvedené v části 7 této žádosti, poskytované pracovníků a zaměstnavatelům jsou
poskytovány bezplatně

□ANO

□NE

10. IT platforma
Žadatel disponuje dostatečným informačním systémem, který mu umožňuje plnit úlohy
vyplývající z členství/partnerství v síti EURES

□ANO

□NE

Žadatel je schopný zabezpečit, aby byl portál EURES (logo) jasně viditelný prostřednictvím
veškerých portálů na vyhledávání volných pracovních míst, které žadatel spravuje a aby
tyto portály byly propojeny s portálem EURES

□ANO

□NE

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Titul, jméno, příjmení, statutárního
zástupce/orgánu/osoby oprávněné konat ve
jménu žadatele
Místo a datum

Podpis a otisk razítka

