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Generá|níředite|ství
ÚP ČR

V Prazedne 15.10.2018
Cj.: UPCR-2018/70718/5

Úřad práce Českérepub]iky,generá|níředite|ství(dále jen 'Úřad práce.)' jako spráVní
podjeust' s B písm.g) zákona č'435/2004sb', o zaměstnanosti'Ve zněni
orgánVěcně přís|ušný
pozděl'ších
přédpisů(dá|ejen 'zákon o zamés|nanosti.)'
Ve spráVnímřízenízahájenérnpod|e
ust' s 44 odst' 1 zákona č.50012004sb'' spráVnířád' Ve znění pozdějšíchpředpisú{dá|ejen
řád'.),Ve Věcivydánípovo|ení
ke zpros1ředkování
zaměstnání,rozř}odI
takto:
,'spráVní

Pod|e ust' s 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti

se vvoava
práVnickéosobě: KM konsu|t s'ř.o', |C: 283 52 050' se síd|em:Kaplanova 2B36/2a'
76701 Kroměřiž(dá|e jen
s odpovědnýmzástupcem: Mgr. Pétra cimbá|níková,
"žadate|..),
nar':28' 3. 1969'státníobčanství:
oeská repub|ika'trva|ýpobyt|P|ešovec77' 768 11 chropyně,
povo|eníke zpÍosÍředkovánízaměstnánÍpod|e ust. s 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti,
pro všechny dÍuhy píacíve všech oborech, ve formé zpřostředkování zaměslnání ood|e
ust. Q 'l4 odst' 1 oísm.b) zákona o zaměstnanosti (zaměstnáváníÍyzickýchosob za úče|em
výkonu jeiich práce pro uživate|e'kter'ýmse.ozumí .iiná právnická nebo íyŽická osoba,
která přáci přidě|ujea dohlíží
na jejíproveden0.
Toto povo|eni ke zpíostředkovánízaměstnání se udě|uje na dobu neuřčitou ode
dnénabytíprávnímoci tohoto rozhodnutí.
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Úřad práce ČR

Gene.á|ni ředrtelstvÍÚP ČR
oddělení agentur práce

zaměstnání |zezpřoslředkovávat zejménaza těchto podmínek:
1)
zprostředkovánízaměstnání|ze Vykonávatbezp]ainěnebo za Úhradu,pouze V sou|adu
se zákonem o zaměstnanosti'
nařízením
v]ády č.6412009sb., ostanovenÍdrlrhůprací'
kteréagenÍura práce nemúžeformou dočasnéhopřidě|enÍk Výkonu práce u uŽivate|e
zprostředkovávat.a tímio povo]ením'Za zprostředkovánÍ
zaměstnánínemúŽebýt od Íyzické
osoby' kteréje zarněstnánÍ
požadovánaÚhrada'
zp|ostředkováVáno,
2)
Zp|ostředkovánizaměstnánídozahranióí|zeVykonáVatpouze V souladus mezinárodními
sm|ouvamia za podmínkydodržování
právníchpředpisůstátŮ, na jéjichŽúzemíse zaměstnání
zprostředkováVá'
3)
V případězaměstnávánífyzickýchosob za Úče|emvýkonu jejich prácé pro Uživate|e'
je žadate|povinen dodržovatpracovněpráVnÍpředpisy' zejména ust.s3o8 a3o9 zákona
č.26212006sb., zákoníkpráce' Ve zněnípozdějŠích
předpisú'
4)
Fyzická osoba můŽebýt ustanovenado flrnkce odpovědnéhozásiupce pouze ujedné
práVnickéosoby' Funkci odpovédného
záslupce ]ze VykonáVatpouze v pracovnímpoměru s
pracovni dobou sjednanou V rozsal,]unejméně20 hodin týdně- sp|nění iéto podmÍnkyse
nevyžadujeu Íyzickéosoby' ktéráje součásněstatutárním
orgánem nebo č|enérn
statutárnÍho
ořgánu tétopráVnickéosoby' odpovědnýzástupce p|o zprostředkování
zaměstnánínesmíbý
povoleníke zprostředkován
současnědrŽite|ém
ízaměstnáníjakofyzjckáosoba'
5)
Zadate'je povinenVéstevidenciv rozsahu uvedenémVust' s59 odst' 1zákona
o zaměstnanosii, a do 31' ledna běžného roku sděovat písernně Úřadu práce údaje
za předchozíka|endářní|ok V rozsahu UvedenémVUst' s 59 odst' 2 zákona ozaměstnanosti.
Při opakovanémnesp|něníoznamovacípovinnosti Úřad práce pod|e ust. s 63 odst. 2 písm.
f) zákona o zaměstnanosti povo|eníke zpÍostředkovánízaměslnáníodeime.
6)
Žadate|' zprostředkováVající
zaměstnání pod|e ust' s 14 odst. í písm' b) zákona
jé pod|eust' s 58a téhoŽzákona povinendo 2 mésícůode dne nabytíprávní
o zaměstnanosti,
moci řozhodnulí o povo]éníke zprostředkovánízaměsinénído|oŽitÚřadu prá6e dok|ad o
pro připadsvéhoúpadkU'
sjednánípojištění
7)
Případnézměny skutečnostído|oŽenýchk žádosti o povolení ke zprosiředkování
zaměstnánídle ust' s 61 odst' ,1. 5 zákona o zaměstnanos{i,
kterénastanoupozději,]e žadate|
povinénd|e ust' s 61 odst. 6 zákona o zaměstnanostioznám]|Úřadu práce nejpozději do
jednoho měsícé.V případězměny odpovědnéhozás|upce je nezbytné,aby Žadateldo|oŽi|
Úřadu p.áce dok|adyo splněnípodmínekstanovenýchV ust' s 60 zákona o zaměstnanosn.
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ueneratnt reone|sr..ruP t-K
práce
oddé|eníagentUr

odůvodnění

Úřadu práce by|a dne 16'8'2018 doručenaŽádost výše jmenovaného
Žadate|e
o Vydánípovoleníke zpros|ředkování
zaměstnáníve formě zprostředkovánízaměstnánípod|e
ust' s 14 odst. 1 písm.b) zákona o zaměstnanosti-DoručenÍm
tétoŽádostiÚřadu práce doš|o
k zaháienísoráVníhořízéní.
Žádost by|a Úřadem práce posouzenajako bézvadná'V průběhuspÍáVního
řízénÍ
Úřad
práce poŽáda|N/inisterstvo
vnitÍapod|eust. s 60a zákona o Žaměstnanostlo VydánÍzáVazného
stanoviska.
Vzh|edem
k tomu,Že dne '11'9. 20'l8up|ynu|o
15 pracovních
dnůode dne'|dy Uřad
práce požádalo Vydánízávaznéhostanoviska,anižby N,4inistérstvo
Vniha záVaznéstanovisko
vyda|oa doruči|oÚřadu práce' má se v sou|adususi. Š6oa odst- 3, věty pos|ední'zákona
o zaměstnanostiza to, že lVinisterstvo
vnit.as udělenímpovo|ení
ke zprostředkování
zaměstnání
souh|asÍ(fikcésouhlasnéhozáVaznéhostanoviskalvlinisterstva
Vnitra).Dné 9' ,l0' 2018 by|a
Žadate|emposkytnutakauce Ve VýšÍ500.000'. Kč' Žadaie| před Vydánímtohoto rozhodnutí
zaplatiIdne '12.10.2019 správnípoplatékpodlezákona č'634/2004sb., o správníchpop|atcÍch'
Z h|ediskazákona o zaměslnanostitím byiy sp|něnyVšechnyzákonnépodmínkypro Udě|ení
povo|ení
ke zprostředkování
zaměstnání.

Poučení

o odvo|ání

Podle us|- s 81 odst' 1 spráVníhořádu, |ze proti tomuto rozhodnutípodat odvo|ání
práce a sociá|níchvěci, prostiednictvim
k l\,,linisterstvu
Úiadu píáce'u něhoŽse odvo|ánípodává'
pro
podání
Pod|eust' s 83 odst. 1 spráVníhořádir činí|hůta
odvo|ánÍ15 dnů.Lhútap.o podánÍ
po doručení
písemného
odvo|áníběžíode dne nás|edujícího
Vyhotovení
rozhodnutí,
nejpozději
všakpo up|ynutí
desátéhodne ode dne, kdy by|onedo.učené
a uloŽenérozhodnutípiipraveno
k Vyzvednutí'

Mgr.JiříŠimek
Vedoucí
oddé|ení
a9enturp.áce
podepsánoe|ektíonicky
'ol sk úfudnihoBzítka,

DoručÍ
se účastníku
řízení:
KM konsu|ls.r.o.,Kap|anoýa
2836|2a,767
01 K|orněříž

Úřad práceČR,Dobrovského
1278125'
1700o Praha7
+420
Tel.r
950 180710 |iirl.simek@uradprace.cz

Íl facébook.corn/uradprace.cr
www,uradprace,cz

Jžka konYe|ze na žádost do dokuBeqtu Y listinné podobě
'nto dokumentv listinnépodobě,kerý \znitl pod pořadovýmčíslem713014_003188převedenímz dokumentu
,bsaŽeného
v datovézprávě' skládajícího
se z 3 |iýt! se shodujes obsahemdokumentu'jehoŽpřevedenímvznikl'
Autorizovanoukonverzídokumenfuse nepor\Ízujespni.tnosta pravdivostúdajů
obsaŽenýchv dol:umenfuajejich
soulads plálními předpisy.
Vstupujícídokumentobsažen'Ý
v datovézpÉ\ě bll podepsánzařučen)imelektronick)mpodpisemzalďen:im na
kvalifikovanémcertifiká1u \ydanémkvalifiko\anlm poskýovatelem služeb v}tvářejícich důvěru a platnost
zaruč€ n ého
podpisubyla ověřefia&e i6.l0'20l8 ý 11|37|44'Zait,ďý elektroniclqý
elekÍonického
podpisbyl
shledán platným (dokumentnebyl změněn)a o\ďeni piamosti kvalifikovanéhocqxifikátu bylo Fovedeno vůči
seznamuZneplatněných
kvaliÍikovaných
certifikiitu\}danému
k datu 16.10'201809|41|33'Údaje o zaručeném
elektronickémpodpisu: číslokvalifikovanéhoceflifikátu 00 AE 6A 85. kvalifikovaný cqtifikát byl vydán
kvalifikovanýnn posl]|'tovatelemslužeb \ývrířejícíchdůvěru I.CA Qualified 2 cÁ,/RsÁ 0212016' První
certifikáčníautořita. a.s. Iro podepisujiciosobu {označujic|
osobu)Jiři Šim€ k Úiad práce - generá|ni
ředite|ství. Uřad pÍáCe ceské repub|ilry. Elekronick'i podpis by] označenplamým časo{frn ťazítkeÍ!
zaloŽen},mna kvalifikovanémc€rtiÍikátu lydanán kva]ifikovaný'rnposb|tovatelemslúeb \'')tvářejícíchdůvětu.
Platnostčasového
nzítka byla ověřenadne 16.10'2018v 1]:37:44.Udaje o časovánrazítk1t|
dafuma čas
15.10.201811:03:03'číslokva|ifikovaného
časového
razítka00 Ax 12 58. kvalifikované
časové
raŽítkobylo
vydáno kvalifikovanj'rn poshÍovatelem služeb Vývářejícich důvěru I.CÁ TsAcA/RsA
05/2017' První
ceřtifi kačníautorita, a.s..
vystavil:Českápoštqs.p'
Pracoviště:Kroměříž 1
Česlúpošta,s.p.dne16.10.2018
Jméno'příjmenía podpis osoby, kt€ní a
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