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Vyznačeno

ŮraC pr*s€ Českérepubliky, generáaní ředitelstvi {dále j*rr ,,Ůřad prác*"},
jako aprávní argán věcně příslušný podí* ust. § 8 p{xm. g} a 60 odst. 1 zákorra
§
Č.43§l?ůS4 §b., r xaměstnano§ti, ve znění pozd$jšíchpředpisů (dále jen ,,ř*ltoíl
o Eamě*tnanceti*}, v* správnim fizení zahájeném padle ust. § 44 odst. t iárona
Č. §0§1?0§4 §b", správní řád, ve zrrění pozdějšíó předpisů
{dát*,ien ,,spr*vni řád"},
ve věci vydání povolení ke zprostředkováni zaměstnán í, rozhodl taňto:

.

Pcdle ugt- § §§ odsí 1-t0
sákona o aanrěetxanpsti

v souhěhu s ust

§ §Oe *

podlc usi" § §3 odst. 3

se uděluie
právnické osobě: T§P MOHEY s.r.o., lČ:285 89 §37, se sidlem: $,ládražní s§21123,
Moravská §strava- 7§í 0§ Bstrava, (dál jen jadatel"}, s předmětem podnikání
dle qýpisu z obchcdního rejstřiku ze dne 2§.03.2014, s odpcvědným zástupcem:
lng. Jan Fo§t§lka, nar.: 16"12.19&t, státní občanství: Česká'republika, trvalý pobyt:
Lej*kcva 1147, 73§ 41 Petřvatd,

povols,ni ke e,grdstřřifkt*vá.ní, ra,měctnáni
tbčanůmČaEk€ rcpxbliky {d*le j*n

rodinným příslušníkům,občanůmstátů Evropská

o,ČRn.}* jejich

únia/Evropskóho
ho*podářckóho prostoru {dále jen ,,EUIEHP$} a jejich rodinným při*lušníkům
pro všechny druhy prací ve všech oborech podle uat § í4 odst. í pisrn. b}
ákona o zaměgtnanosti, ti. v této formě zprostředkování:
Plsm. b} zcměstnávání Ťýzických osob za úče|emvýkonu jeiich pr*ee pro uživatele,
kteqým gg rozumí jiná právnická nebo firzická oscbá, Kerá-práii pňděluje a dohlíží
na j*jí proved*ní,

Bl do zahraničí;občanůmČR, Plich rodinným příslušníkůtn,občanůmstátu
F§íEXF a jejieh roďir*ným příxlu§níkům pro vš*rh:ry druhy prací ve v§sc&

obore*h podle ust. § *{ od*t, 1 pi*rn. b} rákcna o zaměstnanoeti, ti. v tr§to
formě zpros§edkováni:
Pism. b) zaměstnávánl fi7zických osob za účelernvýkonu jejich práce pro uživatele,
kt*lFn ae rolurní jiná právnická nebo ťyii§ká cs*bá, ktelá"prá*i přiděluje a dohlíží
na její provedeni.

Toto p*vol*ní k* zpt*xíředkováni zarn§gtnání
ode dne nabyti právní mocitohoto rorhodnuti.

ss udělnje n* dobu 3l*t

