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Výzva k poskvtnutí součinnosti při opatřování podkIadů pro rozhodnutí o žádosti

o vvdání zaměstnanecké kartv

Dne 14.2.2a2a jste podala žádost o vydáni zaměstnanecké karty die § 42g zák. č.326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na územi České republiky a o změně něktenich zákonů, ve znění účinném da 1, B.2021
(dále jen zák. č.326/1999 Sb.)"

Z obsahu Vaší žádosti o zaměstnaneckou kartu (dále jen ,,žádost") správni orgán zjistil, že žádáte
o vydání zaměstnaneckó karty za účelem zaměstnání na volnám pracovním místě u zaměstnavatele
obrobna Resl s.r.o. (lCO: 254 32 591); Obchodní 61B,460 01 Liberec, vedeném vCentrální evidenci
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty pod č. 17 755 780 743.

K žádosti jste jako podklad pro po§ouzení trestní zachovalosti doložila doklad obdobný výpisu
z evidence Rejstříku trestů z Ukrajiny č. 20035303850030555472 (série lAA č. a977579) ze dne
4.2.2020, Tento doklad však opakovaně neprošel kontrolou prováděnou ve veřejně přístupnó databázi
spravované Ministerstvem vnitra Ukrajiny. Dle zde uvedených informací nebyl výše uvedený doklad
vydán"

Dle § 42b odst. 1 pism, b) ve spojení s § 31 odst. 3 písm, a) zák. č.32611999 Sb. je náležitostí žádosti, na
požádáni, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestŮ jako podklad k posouzení trestní
zachovalosti (§ 174 zák. č 3261,1999 §b,) vydaný státem, jehož je cizinec státním občanem, jakož istáty,
v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu de|ší než 6 měsícŮ, nebo Čestné
prohlášení v připadě, že tento stát takový doklad nevydává.

Za trestně zachovalóho se dle § 174 odst, 1 zák. č^ 32611999 Sb, považuje cizinec, který nemá a) ve
výpisu z evidence Rejstříku trestů záznam, že byl pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu, b)

v dokladu cizího státu obdobnóm výpisu z evidence Rejstříku trestů záznam, že byl odsouzen za jednánÍ,

které naplňuje znaky trestnóho činu, Dle § 174 odst" 3 zák. č,326/1999 Sb. se trestní zachovalost
dokládá výpisem z evidence Rejstříku tlestů, kteryi není starší 6 měsíců, nebo obdobnými doklady
vydanými státem, jehož je cizinec občanem, jakož i státy, v nichž se cizinec zdržoval v poslednÍch

3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 mósíců; v případě, že stát takový doklad nevydává, lze jej

nahradit čestným prohlášením,

Náležitosti žádosti o vydání zaměstnanecké karty nesmí být starší 180 dnŮ (§ 46 odst. 6 ve spojení § 55

odst. 1 zák, č.326/1999 Sb").

§hora uvedený správní
č. §00/2CI04 §b., správní

orgán si Vás dovoluie tímto požádat v souladu s § 50 odst, 2 zákona
řád, ve znění pozdějších předpisů, o poskyt[r,utí součinno§ti,



i]

' :. . . ....,, řltNl§TfR§Tvc vNlTŘA
CFSKI RtPUBLIKY

:::: ::: ]i ] :: :

která spočívá v doložení či označení důkazů prokazrrjících, že ke dni této výzvy splňtljete
podmínku uvedenou v § 174 zák. č.326/1999 §b.

Tuto svou žádost správní orgán opirá, jakliž by|o uvedeno, o § 50 odst. 2zák, č, 500i2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účastnici řízení, tedy i žadatelé v řízení podle zák.
ó,32611999 sb,, povinni při opatřování podktadů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu
veškerou potřebnou součinnost,

Správní olgán Vás tedy vyzývá, abyste do 14 dnŮ od doručení této výzvy doložila doklad obdobný
výpisu z *vidence Rejstříku tnestů vydaný státem Ukrajina, který by prokazoval, Že splňujete
poominxu dle § 174 zák. í,.326/1999 §b., tedy že jste osob<ru trestně zachovalou. Podmínkou pro
vydání zaměstnaneckó karty je skutečnost, že žadatel o vydání zaměstnanecké karty, splňuje
pódmínku trestní zachovalosti. Nesplnění podmínky trestr:í zachovalosti nebo neprokázání splnění
ióto podmínky je důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty dle zák.
č.326/1999 §b.
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