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Úřad práce ČR
Generální ředitelství ÚP ČR
Oddělení agentur práce

V Praze dne 26. 10. 2018 
Č.j.: UPCR-2018/86115/1 

 

R O Z H O D N U T Í 
 Úřad práce České republiky, generální ředitelství (dále jen „Úřad práce“), jako správní 

orgán věcně příslušný podle ust. § 8 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), ve správním řízení zahájeném 
s právnickou osobou: JOB-centrum Ostrava, s.r.o., IČ: 253 59 843, se sídlem:  
Studentská 1770/1, Poruba, 708 00 Ostrava (dále jen „agentura práce“), podle ust. § 44 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
v souběhu s ust. § 61 odst. 6 zákona o zaměstnanosti a v souběhu s ust. § 101 písm. e) 
a ust. § 102 odst. 3 správního řádu, ve věci vydání nového rozhodnutí k platnému povolení ke 
zprostředkování zaměstnání agentuře práce, rozhodl takto:  

 
Podle ust. § 61 odst. 6 zákona o zaměstnanosti a podle ust. § 101 písm. e) a  

ust. § 102 odst. 3 správního řádu, se rozhodnutí Úřadu práce č.j.: MPSV-UP/911/13/UPCR/4 
ze dne 5. 3. 2013,  

 
m ě n í   t a k t o: 

 
ve výroku rozhodnutí se slova: 

 
 
„s odpovědným zástupcem: Ing. Radovan Burkovič, nar.: 14. 3. 1969, státní příslušnost:  
Česká Republika, trvalý pobyt: 26. dubna 269/45, 725 27 Ostrava-Plesná“ 

 
 

n a h r a z u j í  s l o v y  
 
„s odpovědným zástupcem: Ing. Pavlína Klečková, nar.: 4. 6. 1972, státní příslušnost:  
Česká Republika, trvalý pobyt: Kunčice pod Ondřejníkem 501, 739 13 Kunčice pod 
Ondřejníkem“. 

 
Ostatní části výroku rozhodnutí Úřadu práce  č.j.: MPSV-UP/911/13/UPCR/4 ze dne  

5. 3. 2013 zůstávají beze změny. Účinky tohoto rozhodnutí nastávají dnem nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 
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Úřad práce ČR
Generální ředitelství ÚP ČR
Oddělení agentur práce

O d ů v o d n ě n í 
Výše konkretizovaným rozhodnutím Úřadu práce bylo agentuře práce vydáno povolení 

ke zprostředkování zaměstnání, neboť k datu vydání předmětného rozhodnutí splňovala všechny 
podmínky stanovené zákonem o zaměstnanosti. Povolení ke zprostředkování zaměstnání na 
území České republiky podle ust. § 60 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, ve formách 
zprostředkování podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti, bylo uděleno na 
dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí dne 27. 3. 2013.  

Dne 18. 10. 2018 obdržel Úřad práce od agentury práce oznámení o změně odpovědného 
zástupce. V oznámení byl označen nový odpovědný zástupce: Ing. Pavlína Klečková,  
nar.: 4. 6. 2018, státní příslušnost: Česká Republika, bytem: Kunčice pod Ondřejníkem 501,  
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem.  

Agentura práce splnila svou zákonem uloženou oznamovací povinnost a zároveň předložila 
Úřadu práce doklady o splnění podmínek stanovených v ust. § 60 zákona o zaměstnanosti, tak 
jak jí to ukládá ust. § 61 odst. 6 zákona o zaměstnanosti. Úřad práce posoudil předložené 
doklady a konstatoval, že agentura práce splnila všechny zákonem stanovené podmínky, takže 
její žádosti na změnu odpovědného zástupce lze vyhovět.  

Podle ust. § 61 odst. 6 zákona o zaměstnanosti při změnách údajů uvedených v povolení 
ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 62 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zaměstnanosti 
a podle ust. § 62 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti, vydá Úřad práce nové rozhodnutí. 
Změna odpovědného zástupce agentury práce je změnou identifikačních údajů odpovědného 
zástupce ve smyslu ust. § 62 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti.  

Úřad práce na základě výše uvedeného konstatoval, že agentura práce splnila všechny 
podmínky, které zákon o zaměstnanosti ukládá pro vydání nového rozhodnutí o změně 
odpovědného zástupce agentury práce.  

Z výše uvedených důvodů rozhodl Úřad práce ve správním řízení tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí. 
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Úřad práce ČR
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P o u č e n í   o   o d v o l á n í 
 

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 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. 
 
 

 
 

                      Mgr. Jiří Šimek 
              vedoucí Oddělení agentur práce 

 
 
 
 

podepsáno elektronicky 
 
                                                                                       „otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí se účastníku řízení: 
JOB-centrum Ostrava, s.r.o., Studentská 1770/1, Poruba, 708 00 Ostrava
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