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RozHo D N U Tl

Úřad práce Českérepubliky, generální ředitelství (dále jen 'Úřad práce"), jako správní
orgán věcně příslušný podle usi, § B písm, g) zákona č. 43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zaměstnanosti"), ve správním řízenízahájeném 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

se vvdává
právnické osobě: §inegorie §.r.o., lČ: 08260087, se sídlem: Římská 526t2a, Vinohrady, 120 00

Praha

2

(dále jen ,,žadatel"), s odpovědným zástupcem: Mgr. Dana Kotlárová,

nar.: 31.10.1979, 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 formách zprostředkování zaměstnání podle
ust. § 14 odst. í písm. a} a c} zákona o zaměstnanosti (vyhledávání zaměstnání pro
fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele,
který hledá nové pracovní síly, a poradenská a informační činnost v oblasti pracovních
příležitostí}.
Toto povolení ke zprostředkování zaměstnání se uděluje na dobu neurčitou 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, 64l20a9 Sb., o stanovení druhŮ prací,
které agentura práce nemůže formou dočasnéhopřidělení k výkonu práce u uživatele
zprostředkovávat, a tímto povolením. Za zprostředkování zaměstnání nemůžebýt od íyzické
osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno, požadována úhrada.
2) Zprostředkovánízaměstnání do zahraničílze vykonávat pouze v souladu s mezinárodními
smlouvami a za podmínky dodržování právních předpisů siátú, na jejichž územíse zaměstnání
zprostředkovává.
3) Fyzická osoba můžebýt ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jednó
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 fyzické osoby, která 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.
4) Agentura práce je povinna vést evidenci v rozsahu uvedeném v ust. § 59 odsi. 1 zákona
ozaměstnanosti, a do 31. ledna běžnéhoroku 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 Úraa práce podle ust, § 63 odst. 2 písm,
e) zákona o zaměstnanosti povolení ke zprostředkovánízaměstnání odejme.
5) Případnézměny skutečností,doložených k žádosti o povolení ke zprostředkování
zaměstnánídle ust. § 61 odst, 1 - 5 zákona o zaměstnanosti, které nastanou později, je agentura
práce povinna dle ust. § 61 odst. 6 zákona o zaměsinanosti oznámit Úřadu práce nejpozději
do jednoho měsíce" V případě změny odpovědného zástupce je nezbytné, aby agentura práce
doložila Úřadu práce doklady o splnénípodmínek stanovených v ust. § 60 zákona o
zaměstnanosti.

odůvodnění
Úřadu práce byla dne 9. 10.2019 doručena žádost výše jmenovaného žadatele,

o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formách zprostředkování zaměstnání podle

a

c) zákona o zaměstnanosti. Doručenímtéto žádosti Úřadu práce
došlo k zahájení správního řízení.
Žádost byla Úřadem práce posouzena jako bezvadná, V prúběhu správního řízeníÚřad
práce požádal Ministerstvo vnitra podle ust. § 60a zákona o zaměstnanosti o vydání závaznéha
stanoviska, Vzhledem ktomu, že dne 31, 12,2019 uplynulo 15 pracovních dnů ode dne, kdy
ust,

§ 14 odst, 1 písm. a)
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úřad práce požádal o vydání závazného stanoviska, aniž by Ministerstvo vnitra závazné

stanovisko vydalo a doručilo ÚřaOu práce, má se v souladu s ust, § 60a odst, 3, větY PoslednÍ,
zákona o zaměstnanosti za to, že Ministerstvo vnitra s udělením povolení ke zprostředkování
zaměstnání souhlasí (íikce souhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra), Žadatel Před
vydáním tohoto rozhodnutí zaplatil dne 14. 1.2020 správní poplatek podle zákona Ó.63412004
Sb., o správních poplatcích. Z hlediska zákona o zaměstnanosti tím byly splněny vŠechny
zákonné podmínky pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání.

poučenío odvolání
podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání

k Ministerstvu práce a sociálních věcí, prostřednictvím Úřadu práce, u něhož se odvolánípodává,

podle ust, § 83 odst. 1 správního řádu činílhůta pro podání odvolání 'l5 dnŮ, LhŮta pro podání
odvolání běžíode dne následujícího po doručenípísemnéhovyhotovení rozhodnutÍ, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uloženó rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.

Bc. Marek Mojžíšek

zastupující vedoucí Oddělení trhu práce

podepsáno elektronicky
,,otisk úředního razítka"

Doručíse účastníkuřízení:

Sinegorie s.r.o,, Římská 526t20, Vinohrady, 120 00 ?raha2
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávé
Ověřrrli pod pořadovým číslem29652 (CE:l25736868-221l98-200120083348), že tento
clokurnent, kteý vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické,
skládající se z 3 listťt, se doslovně slroduje s obsalrenr vstuptl.
Zajlšťovací prvek: Žaane

Ověřující osoba: Dino Stančev

Vystavil: Úraa práce Českérepubliky
v Praze dne 20.01 .2020 08:33:48
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Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné
podobě
Tento

dokument v Iistinnépodobě. ktery vznikl.pod pořadovýrrn
číslem102245_010169 převedením z dokumentu
obsaŽeného v datové zPrávě- skládajícrh-o se z
4 listů. s. ,rroaŮ;. , oi;;h..ň d;řr..Jr].i"n", převedením

vznikl.

se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů
obsažených v dokumentu a je.iich

*xiil?r*r*rufi'i§:kumentu

VstuPní dokument obsaŽený v datové zpráuě byl podepsán
kvalifrkovaný,,rn elelcronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického. podpisu uyla overlnu
án" oj.Óz ,2020
D:56:16. Kvalifikovaný elektronický
PodPis bYl shledán Platnýl (dokúment nebyJ.změněn) a

;

oucr.ni platnosti kvalifikovaného certiíiku,"'iTi-

elelcronický PodPis bYlo Provedeno vůči,uéře.lněnému'seznamu
zneplatněných certifikátů vydanému k datu
05'02'2020 12 14:50, Údale o kvalifikovaném elekronickém
podpisu: čístókvalifikovaného cenifrkátu pro
elektronický PodPis 00 B1 6A 28. kvalifikovanl
;;o et.kt.oni.ký ilpi; lyl vydán kvalifikovaním
Pos|q'tovatelem sluŽeb vYvářejících důvěru I.9Á :;-tf,,ká, T CA/RSA
Qualified
oůzótái p*ní certifikačníautorita,
a,s, Pro PodePisující osobu Marek Mojžíše§
Úraa irace - !_"n".arni reaiterstvi,úil
|Jznávaný elelcronic§ podpis byl oŽnačen platnian
r.-uarl?*oiunyrn časovýn'.-iiř., nebo kvalifikovaným
elelcronickýn časovým razítkem vydanýTn. il-variitwanim--porkyouutelem.
platnost časovéhorazítka
blia
ověřena dne 05,02,2020 v l2:56:i6. Úauj. o
časovém,uáir.", datum a čas 20.01 .2020 17:ll:01.
číito
kvalifikovaného certifikátu
Pro časovérazitko 00 B0 sz nc, časovérazítko byloI vydáno
V'YuanO KvallllKovarkvalifikovanirn
posk},tovatelem I.CA TSACA/RS

il; čffi'ilioil§

A05/2017,Prvni.".tiirr.e"iautorita,

Vystavil: Českípošta, s.p.

Pracoviště:

a.s..

Praha24

Česlci poštao s.p. dne 05.02.2020

i,Ti"Ůď#,trnÍ

a podpis osoby, která autorizovanou konverzi
dokumentu provedla:

otisk úředn ího razítlca:
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