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UTi
ťJrad práce Če*kérepubtiky, ggn§rálni ředitelství (d*le jen ,,Ůřad prác*"},
jako *právni orgán věcně příslušný pdla ust. § 8 pism. g} a § §0 odst. 1 zákgna
č" 43§lž004 §b,, * gaměstnanosti, ve měni pozdějšich předpisů (dále jen ,,eákon
o zaměstnanosti*}, ve správním řízení z*hájerÉm podle ust, § 44 odst. 1 zěrirlona
č. §CI0/20§4 §b., správní řád, ve měni pg:děišíďr předpisů {dále jen ,,správni řád"},
ve věci vydání povolení ke zprosťedkováni zarĚsffrání, rozhodl takto:

Podle n*t. § §{} odetzákona o eamě*tnanosti

í-í0v souběhu s ust

§ 60a * podl* ust" § §2 odst. 3

se udřluie
g§2tlzg,
Br*vnické osgb*: TOP illOltEY s.r.o., lČ:285 89 637, se sídlern: NádraĚni
jadatel-},
g
jen
podnikáni
př*dmětem
(d*l*
Moravská §strava, 7S2 00 Ostraya
dle yýpist* x gbchodniho rejsffiku ze dn* 26,03.2S14, * odpovědným zástupcem:
}ng. Jan Fo§tulka, nar.: 1§.12.1984, státni občans§í; Č*gká repubtika, trvalý pobyJ:
Lej*kova 1147, 73§ 41 Fetfuald,

oovoleni ke zprostLedkoyání zaměstnání
Al na územíČegkó rcpublikv: občanůrnČea*§ rpp*§liky {dále jan o,ČR"}o jojich
rndinným příslu§níkům,*bčxnům*tátů Fvrap*k* uni*l§vmp*kétto

hnspodábkéh* prostoru (dále jen ,,EUiEHP"} a Jeiich mdirrným přislušnikům
pro všc*hny druhy praaiv§ v§sřh oborech podla u*t. § {4 od*t. { piom. a} a e}
ák*na o g*rněxtnanť§ti, tj. v t§chtc fumtách zprosťsdkavání;
pi*rp-,, *} vyhledávání zaŇxtnání prc fpick*u ů§*bu, kt*rá se p pr**i u*háui,

a vyhledávání eaměstnar.r*ů pro zaměstnavatgle, kteqý hledá nové pracnvní sily,
pism. c} poradenská a informačni činnost v oblasti pracovních příležitostí
d|e ust. § 1§ zákana o gaměstnangsti,
Bl do lahraniči: oběanům ČR, Plicn rodinným přisluěnikům, oběanům států

EUJEHF a jeJich radřnným př*lušnikům pro v§echny druhy praci ve v§*ch

í4

odst. 1 písm. a} a c} zákona o zamě*tnano§ti,
ust §
xpro*tředkování:
ftrmách
v
tĚchto
tj*Fm" a} vyhředáváni xaměstnání pro fyzickou ůgcbu, ktelá ge o práci uchází,
a vyhledávání zaměstnanců pro z*měsinavatele, kt*tý hled* nové pracovni síly,
qíp,tq, c} porade*ská
infarmačníčinnost v oblasti praeovních příležitosti
dle ust. § 15 zákona o zaměstnanosti,
gbor*ch padl*

a

Tgto povol*ni ke upro§tředkováni zaměsbráni se uděluje na dobu

ngurčibu ode dng nabfii právní inocitnhoto rneh*dngli.
Xarlcll* *ilim*sti 1. Ť}S Ť1 řr*hx ř;
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