
Jednotný doklad

Číslo: 5887.1

Jednotný doklad – Žádost o vymáhání sankce či pokuty

Žádost o vyinkasování sankce či pokuty

Prohlášení odesílatele

1 z 5 Daná sankce/pokuta uložena v souladu s našimi vnitrostátními právními a správními předpisy a
postupy.

2 z 5 Sankce či pokuta, související pohledávky ani rozhodnutí nebyly napadeny ani zpochybněny.

3 z 5 Na sankci/pokutu se nevztahuje žádný další opravný prostředek.

4 z 5 Sankci/pokutu nejsme od poskytovatele služeb schopni v souladu s našimi právními a správními
předpisy vymoci.

5 z 5 Rámcové rozhodnutí 2005/214 se na sankci/pokutu nevztahuje.

Částku je třeba vyinkasovat do 10/10/2018

Poskytovatel služeb

Právní forma poskytovatele služeb Ostatní právní formy

Název firmy Template

Adresa

Ulice a číslo domu Template

Obec Template

PSČ

Země Belgie

Okres

Identifikace

Daňové identifikační číslo Je známo

Daňové číslo TVA123456789

Jiný typ identifikace Je k dispozici

Typ identifikačního čísla (en) Template

Identifikační číslo 123456789

Popis porušení předpisů a okolností

K porušení předpisů došlo From: 05/02/2017 To: 03/03/2017

Místo porušení předpisů Template
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Povaha deliktu (předpisy, které
nebyly dodrženy)

Maximální délky pracovní doby
Minimální doba odpočinku
Minimální délka placené dovolené
Administrativní požadavky – Nebyla určena spolupracující osoba
Administrativní požadavky – Nebyla určena kontaktní osoba

Vnitrostátní předpisy

Vnitrostátní předpisy, které byly
porušeny

(en) Template

Internetový odkaz na dotčený
vnitrostátní předpis

http://www.templatelink.com

Rozhodnutí

Příloha Název přílohy: Template decsion document
Název souboru: Sample SupportingDocument.pdf
Autor: IE - Posting of Workers - Training (IE)
Přidáno dne: 28/08/2017 12:55 CEST

Podrobnosti rozhodnutí

Odkaz na rozhodnutí Template

Orgán/soud, který rozhodnutí přijal Template

Adresa (en) Template

Kontaktní osoba Template

E-mailová adresa Templateemail@testmail.com

Datum rozhodnutí 04/04/2017

Datum, odkdy je rozhodnutí
vymožitelné či konečné

09/09/2017

Datum, ke kterému bude sankce či
pokuta promlčena

10/10/2020

Správní postupy a předpisy, z nichž
rozhodnutí vychází

(en) Template

Ostatní důležité informace (en) Template

Další kontaktní orgány

Odpovídá za posouzení sankce či
pokuty další orgán?

Ano

Název Template

Adresa Template

Kontaktní osoba Template

E-mailová adresa Templateemail@testmail.com

Telefonní číslo 123456789

Existuje nějaký jiný subjekt,
od něhož lze získat další informace o

dané sankci či pokutě nebo o
možnostech zpochybnit rozhodnutí?

Ano

Název Template

Adresa Template

Kontaktní osoba Template

E-mailová adresa Templateemail@testmail.com

Telefonní číslo 123456789
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Sankce či pokuta

Popis povahy správní sankce či
pokuty

(en) Template

Původní částka sankce či pokuty 123

Měna EUR

Neuhrazená částka sankce či pokuty 123

Měna EUR

Podrobnosti k možnému nárůstu
sankce či pokuty v případě opožděné

platby

(en) Template

Další informace týkající se výše
sankce či pokuty

(en) Template

Související pohledávka

Související pohledávka Relevant

Rozpis související pohledávky - 1

Druh pohledávky Neproplacená čistá odměna odpovídající minimální mzdě

Částka 345

Měna EUR

Rozpis související pohledávky - 2

Druh pohledávky Nadměrné náklady, vztaženo k čisté odměně nebo kvalitě ubytování, byly sraženy nebo odečteny ze
mzdy na ubytování poskytnuté poskytovatelem služeb

Částka 567

Měna EUR

Rozpis související pohledávky - 3

Druh pohledávky Dlužné částky nebo vrácené daně či příspěvky na sociální zabezpečení byly neoprávněně sraženy ze
mzdy

Částka 678

Měna EUR

Podrobnosti oznámení

Způsob, jak bylo rozhodnutí
oznámeno

Doručeno zástupci

Subjektu bylo rozhodnutí oznámeno
dne

08/08/2017

Další informace týkající se oznámení (en) Template
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Další data týkající se vymáhání rozhodnutí

Poskytovateli služeb bylo rozhodnutí
o vymáhání poprvé oznámeno dne

07/07/2017

Datum slyšení 17/07/2017

Datum odvolání 25/07/2017

Další důležité informace (en) Template
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