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Vfzva k uplatnění práva wiádLt se_F podkla.dljm pro wdánirozhPdnutí

Ve věci Vaší žádosti o vydání zaměstnanecké karty, vedené 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.

V řízení o Vaší žádosti byla předložena smlouva o budoucí p|acovní smlouvě uzavřená dne 06.09.2021 mezi
Vámi a zaměstnavatelem, společností KOMARKOLYA s.r.o., lČ; 28866461, dle které je místem qýkonu České
Budějovice, okr. České Budějovice, které je však odlišné od místa uýkonu práce uvedeného v Centrální
evidenci volných pracovních míst obsaditelných džiteli zaměstnanecké karty u volného pracovního místa pod
číslem 22 514 180 733. Tento rozpor mezi údaji uvedenými ve Smlouvě o budoucí pracovní smlouvě a v
Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držite|i zaměstnanecké karty, má za následek,
že zaměstnaneckou kartu nelze vydat, Nedojde-li v níže uvedené lhůtě k odstranění tohoto rozporu, bude
vaše žádost zamítnuta.

Ve smyslu § 36 odst, 3 zákona č. 5OOI2OO4 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisŮ,
máte právo se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro_vyd_rlní..rsehqdnutí, 1igt!9 Vás tedy nadepsaný
správní orgán vyrozumívá o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, případně navrhnout jejich
doplnění.

Za limto účelem správní orgán níže uvádí, zjakých podkladů bude při rozhodováni vycházet a co je jejich
podstatným obsahem. Vaše případné písemné vyjádření zašlete Ministerstvu vnitra CR pňmo na adresu
uvedenou v záhlaví této výzvy nebo prostřednictvím Generálního konzulátu Ceské republiky ve Lvově, a
to ve lhůtě do 10 dnů od doručení této výzvy,

Ministerstvo vnitra bude při posuzování Vaší žádosti.vychá4et z následuiících podkladů:

. Žádost o vydání zaměstnanecké karty a doktady k ní pňtožené.

. lnformace o volném pracovním místě uvedeném v centrální evidenci volných pncovních míst obsaditelných
džiteli-zaměstnanecké karty pod číselným aznačením 22 514 180 733, z níž vypl,ýtá, že budoucí
zaměstnanec bude vykonávat práci pro společnost KOMARKOLYA s.r,o,, tČ:28866461, pňčemž místem
vÝkonu práce ie Komenského 273. 28504 Uhlířské.laapvicg

. Smlouva o budoucí pracovní smlouvě ze dne 06.09.2021 , ze které vyplývá, že budoucí zaměstnanec bude
pracovat pro výše uvedeného zaměstnavatete, a že místgm vÝkonu pnce ie Česíé Buděiovice, okr. Če'ské
Buděiovice,

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

pro pracovní migraci ll.


