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VÝzva k uplatnění práva vviádřit se k podkladům pro vvdání rozhodnutí

Ve věci VaŠÍ Žádosti o vydánÍ zaměstnanecké karty, vedeného pod shora uvedeným Číslem jednacÍm

(č'j'), Vás nadepsaný správnÍ orgán vyrozumívá o tom' Že byly shromáŽděny potřebné podklady pro

vydání rozhodnutí o VaŠí Žádosti.

Ve smyslu $ 36 odst. 3 zákona č. 5oo/2oo4 Sb., správní řád, ve zněnÍ pozdějŠích předpisů, máte
právo še přéd vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům pro vydánÍ rozhodnutÍ: TÍmto Vás tedy

nadepsaný správní orgán vyrozumívá o moŽnosti vyjádřit se k níŽe uvedeným podkladům pro vydání
rozhodnutÍ, případně navrhnout jejich doplnění'

Za tímto účelem správní orgán níŽe uvádí, z jakých podkladů bude při rozhodovánÍ vycházet-a co 1e

ieiich podstatným obsahem. VaŠe případné písemné vyjádření zašlete Ministerstvu vnitra cR (MV
čŘ1 primo na adresu uvedenou v záhlavi této výzvy nebo elektronicky se zaruĚ9-nÝE
elei<tronickým podpisem na adresu posta@mvcr.9z nebo do datové schránky MYcT
WnopoštounaadresuGenerálníhokonzu!átucRvSanghaji
s uvedením čísla jednacího (Č' j.) Žádosti uvedeného v záhlaví této výzvy a Č. j. Žádosti podané

na Zastupitelském Úřadu (Č' j. 1619-1/2o19-SANG), a to ve lhůtě ao 10 dnŮ od doručení této

výzvy.

Současně Vás správnÍ orgán informuje, Že můŽete uplatnit také své právo nahlédnout do správnÍho

spisu vedeného o Vaší Žádosti. o nahlédnutí do spisu je třeba nadepsaný správní orgán poŽádat

pisemně a probíhá postupem popsaným v $ 169p odst. 1 zákona Č' 32611999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů.

Správní orgán Vám proto touto cestou sděluje, Že při rozhodování o Vaší Žádosti bude
vvcházet z následuiících podkladů:

. Žádost o vydání zaměstnanecké karty a doklady k přiloŽené
o Pracovní smlouva uzavřená mezi Žadatelkou a zaměstnavatelem ZLATÉ rvtnNco s.r'o., lČ: 241

92 1o4, se sídlem na adrese MiŠkovická 235112,' 190 00 Praha, uzavřena na dobu neurčitou,

na pracovnÍ pozici kuchařka, s nástupem do zaměstnánÍ dnem zÍskánÍ zaměstnanecké karty,

s mistem výkonu práce Aviati cká 1O92l8, 161 00 Praha, pracovn Í dobou 40 hodin týdně a měsÍčn í

mzdou ve výŠi 16.500'- KČ'
o výpis z Evidence volných pracovních míst obsaditelných drŽiteli zaměstnanecké karty k volnému

mÍstuč. 1577514o7boióistozaoosti 1B31 64237d),zaměstnavatel: ZLATÉMANGOs.r.o., lČ:

241 92104, pracovní pozice: 51201 _ Kuchaři (kromě Šéfkuchařů), místo výkonu práce: Aviatická
1og2t8, 161 oo Praha 6' doba zaměstnánÍ: od 18.02.2019, min. stupeň vzdělánÍ: základní +
praktická škola, mzdové rozpětí: od 16.500Kč/měsÍc;
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. Sdělení zaměstnavatele ZLATÉ MANGO s'r.o.,lČ: 241 92104, ze dne 26'10.2021, dle kterého
společnost nemá kvůli finančním problémům místo pro Žádného zaměstna.nce

o Vaše přÍpadné vyjádření a doklady pozdějiVámi případně doloŽené

Vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vaším právem, nikoli povinností-
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