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ROZHODNUTÍ

Úřad práce České republiky, generální ředitelství (dále jen ,,Úřad práce"), jako správní
orgán věcně příslušný podle ust, § B písm. g) zákona č,43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějŠích předpisů (dále jen ,,zákon o zaměstnanosti"), ve správním řízení zahájeném podle
ust, § 44 odst. 1 zákona č, 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,správní řád"), ve věci vydání povolení ke zprostředkovánízaměstnání, rozhodl takto:

Podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti

§e vVdává

právnické osobě: §inegorie §.r.o., lČ: 08260087, se sídlem: Římská 526t2o, Vinohrady, 120 00
Praha 2 (dále jen ,,žadatel"), s odpovědným zástupcem: Mgr. Dana Kotlárová,
nar.: 3'1.10.1979, státní občanství: Česká republika, trvalý pobyt: Na Mlýnku 780, 460 01 Liberec,

povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. í zákona o zaměstnanosti,
pro vŠechny druhy prací ve všech oborech, ve formě zprostředkování zaměstnání oodle
ust. § Í4 odst. 1 písm. b} zákona o zaměstnanosti (zaměstnáváni tyzických osob za účelem
výkonu jejich práce pro uživatele, kteným se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba,
která práci přiděluje a dohlíží na její provedení).

Toto povoleni ke zprostředkování zaměstnání se uděluje na dobu 3 tet ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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zaměstnání lze zprostředkovávat zejména za těchto podmínek:

1) Zprostředkování zaměstnání lze vykonávat bezplatně nebo za Úhradu, Pouze v souladu

se zákonem o zaměstnanosti, nařízením vlády č. 64/2009 Sb,, o stanovení druhŮ PracÍ,

které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu Práce u uŽivatele

zprostředkovávat, a tímto povolením. Za zprostředkování zaměstnání nemŮŽe být od fYzické

osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno, požadována úhrada.

2) Zprostředkování zaměstnání do zahraničí lze vykonávat pouze v souladu s mezinárodními

smlouvami a za podmínky dodžování právních předpisů států, na jejichž území se zaměstnání

zprostředkovává.
3) V případě zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uŽivatele,

je žadatel povinen dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména ust, § 308 a 309 zákona

č.262t2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

4) Fyzická osoba může být ustanovena do íunkce odpovědného zástupce pouze u jedné

právnické osoby, Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat pouze v pracovním poměru s

pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně, Splnění této PodmínkY se

nevyžaduje u íyzické osoby, kierá je současně statutárním orgánem nebo Členem statutárního

orgánu této právnické osoby. Odpovědný zástupce pro zprostředkování zaměstnání nesmí být

současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnáníjako fyzická osoba.

5) žadatel je povinen vést evidenci v rozsahu uvedeném v ust, § 59 odst. 1 zákona

o zaměstnanosti, a do 31. ledna běžného roku sdělovat písemně Úřadu práce Údaje

za předchozí kalendářní rok v rozsahu uvedeném v ust, § 59 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.
při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti ÚraO práce podle ust. § 63 odst.2 PÍsm,

e) zákona o zaměstnanosti povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme.

6) Zadatel, zprostředkovávající zaměstnání podle ust. § 14 odst, '1 písm. b) zákona

o zaměstnanosti, je pod|e ust. § 5Ba téhož zákona povinen do 2 měsicŮ ode dne nabytí Právní
moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání doložit Úřadu práce doklad o

sjednání pojištění pro případ svého úpadku.
7) případné změny skutečností doložených k žádosti o povolení ke zprostředkování

zaměstnání dle ust. § 61 odst. 1 - 5 zákona o zaměstnanosti, které nastanou později, je Žadatel

povinen dle ust. § 61 odst, 6 zákona o zaměstnanosti oznámit Úřadu práce nejPozději do

jednoho měsíce, V případě změny odpovědného zástupce je nezbytné, aby Žadatel doloŽil

úřadu práce doklady o splnění podmínek stanovených v ust. § 60 zákona o zaměstnanosti.
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odůvodnění
Úřadu práce byla dne 9, 10. 2019 doručena žádost výše jmenovaného žadatele,

o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě zprostředkování zaměstnání podle

ust, § 14 odst. 1 písm, b) zákona o zaměstnanosti, Doručením této žádosti Úřadu práce došlo
k zahájení správního Ťízení,

Žádost byla Úřadem práce posouzena jako bezvadná. V průběhu správního řízení Úřad
práce požádal Ministerstvo vnitra podle ust. § 60a zákona o zaměstnanosti o vydání závazného
stanoviska. Vzhledem ktomu, že dne 31. 12.2019 uplynulo 15 pracovních dnů ode dne, kdy

Úrad práce požádal o vydání závazného stanoviska, aniž by Ministerstvo vnilra závazné
stanovisko vydalo a doručilo Úřadu práce, má se v souladu s usi, § 60a odst. 3, věty poslední,
zákona o zaměstnanosti za to, že Ministerstvo vnitra s udělením povolení ke zprostředkování
zaměstnání souhlasí (íikce souhlasného závazného stanovtska Ministerstva vnitra), Dne 14. 1.

202O byla žadatelem poskytnuta kauce ve výši 500.000,- Kč. Žadatel před vydáním tohoto
rozhodnutí zaplatil dne 14. 1.2020 správní poplatek podle zákona č.63412004 Sb,, o správních
poplatcích. Z hlediska zákona o zaměstnanosti tím byly splněny všechny zákonné podmínky pro

udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání,

poučení o odvolání
Podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání

k Ministerstvu práce a sociálních věcí, prostřednictvím ÚřaOu práce, u něhož se odvolání podává,
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí lhůta pro podání odvolání '15 dnů. Lhůta pro podání
odvolání běží ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí,

Bc. Marek Mojžíšek
zastupující vedoucí Oddělení trhu práce

podepsáno elektronicky
,,otisk úředn ího razítka"

Doručí se účastníku řízení:
Sinegorie s.r.o,, Římská 526120, Vinohrady, 120 00 Praha 2
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ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprál'ě

ověřqii pocl pořadovým číslem 29626 (CE:125694212-221198-200117090303). Že tento

dokurner-rt, ktery urnikl převedenim vstupu v listinné podobě do podoby elektrorrické,

skládající se z 3 listťr, se doslovně shoduje s obsalrem vstLlpll.

Zajlšť ovací prvek : Žaana

Ověřující osoba: Dino Stančev

Vystavil: ÚraO práce České republiky

v Praze dne 17.01 .202a 09:03:03
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Doložka konveze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokunrent r listinné podobě. kter.r vznikl pod pořadovj.rn číslem 102245_U0168 převedením z dokumentu

obsženého l datoré zprár,é. skládajícíh'o se z 4 listů. se shoduje s obsahem dokumentu. jehoŽ Převedením rznikl.

Autorizor,anou konyerzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost ÚdajŮ obsaŽených v dokurnentu a jejich

soulad s prár,ními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaný,rn elelcronickýTn PodPisem a Platnost

kvalifikovaného elektronicřeno podpisu byla ověřena dne 05.02.2020 v 12:54:22. Kvalifikovaný elektronický

podpis bi,l shledán platnlrn (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu Pro

.tep1.onlctq, podpis ůyto prouěoeno vůči ,uéř"lněnému seznamu zneplatněných certiťrkátŮ vYdanému k datu

05.02.2020 12:l4:50. úaule o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu Pro

elektronický podpis 00 81 6A 28, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovan-m

poskytovatát"m .tuzeu vývářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA/RSA 0212016, První certifikaČní autorita,

a.s. pro podepisující osobu Marek Mojžíšek, Úraa |race - g_enerální ředitelství, Úřad práce. České.rePubli§,
urnbuuiy eĚktrónic§ podpis byl oŽnačen platnýrn kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným

elelcroniókym časovi,rn' ,-ítk"- v.vdaný,rn iwalifikovanjrn poskýovatelem. Platnost časového razítka b1'la

ověřena dne 05.02.2020 v 12:54:22. Údu.j. o časovém razítku,. datum a čas 17.01.2020 13:29:43- ČÍslo

kva|ifikovaného certifikátu pro časové razitko 00 B0 52 BC. časové razítko by|o v-vdáno kvalifikovaný'm

poskýovatelem I.CA TSACA/RS A0512017, První certifikační autorita, a.s..

Vystavil: Českí pošta, s.p.
Pracoviště: Praha24
Českí pošta, s.p. dne 05.02.2020

Jméno,příjmení a podpis osoby, která a
JIRI KUSTKA ,/
otisk úřed n ího r azítkal
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Poznómka:

Kontrolu této tloložky lze provést v centrální evidenci ttoložek přístupné rpŮsobem umoŽňujícím ddlkoui PřísÍuP na adrese

h ttp s : /l7tww. cze c h p o in t cď oy e r ov a ci d o l o zky.

konverzi dokumentu provedla:
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