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Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci l,

Hněvkovského 30/65, 61700 Brno
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Č.1. : OnU-S2922-9|ZM-2O21 Ostrava 7. 10.2021
Počet listů: ,l

žadatelka
KARIAKINA Tetiana
nar.5. 4-1972
státní příslušnost: Ukrajina
adresa v zemi původu: Sadova 31, Oleksandrivka, Oděská oblast, Ukrajina
korespondenčníadresa: Uvardiiska 3/4, Lubny, Poltavská oblast,58300, Ukrajina

UsNEsENí
Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky, jako příslušný správní orgán podle
ustanovení § 165 písm. n) zákona č.326t1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění účinném do 1, 8, 2021 (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve správním řízení
ožádosti o vydání zaměstnanecké karty podle § 42gzák. č. 326/1999 Sb., kterou dne'14. 7.2021 podala
paní KARIAKINA Tetiana, nar. 5. 4. 'l972, stát, přisl. Ukrajina (dále jen ,,účastník řízení"), rozhodlo takto:

. .:.správní řízenívedené pod sp.zn. OAM-52922IZM-2O21 se p ře ru š u j e dle
§ 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

do doby nabytí právní moci rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce, Oblastního inspektorátu
práce pro hlavní město Prahu ve věci podezření ze zastřeného zprostředkování zaměstnávání a

dalšího porušení povinností"

odůvodněni:

Dne 14. 7.2021 podala výše jmenovaná účastníce řízení na Generálním konzulátu České republiky ve
Lvgvě žádošt o vydání zaměstnanecké karty z důvodu uvedeného v § 42g zák. č.326/1999 Sb.

Podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 5OO/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen

zák. č. 50012004 Sb.) přeruší správní orgán řízení, probíhá-li řízení o předběžné otázce. Předběžnou
otázku upravuje § 57 téhož zákona a jedná se zejména o takovou situaci, kdy rozhodnutí správního
orgánu závisí na řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které dosud nebylo
pravomocně rozhod n uto.

Na základě sdělení Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, č. j. 1391213.30121-2, ze dne
1.9. 2021 (ve spise vedeno pod č.j. OAM-52922-8IZM-2O21) bylo zjištěno, že s budoucím
zaměstnavatelem účastníka řízení, právnickou osobou ETRK, s.r.o., lČ: 267 77 541, se sídlem Koněvova
1107l54, 130 00 Praha 3, bude zahájeno přestupkové řízení zdůvodu podezření na zastřené
zprostředkovánízaměstnávání ve smyslu § 5 písm. g)zákona č.435l20a4 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zaměstnanosti") a dále neplnění evidenční povinnosti
zaměstnavatele dle § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti dle protokolu o kontrole ze dne 8.7.2021,
č. j.219013.71121-14, sp. zn. 13-2021-113.
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Správní orgán má za to, že-pravomocné rozhodnutí ve výše uvedené věci, má zcela zásadní
a bezprostřední vliv na rozhodnutí v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty účastnice řízení.
Pravomocně ukončené správní řízení s následným udělením pokuty vyšší než 50.000 Kč budoucímu
zaměstnavateli účastnice řízení by mělo dle § 37a odst, 7 zákona o zaměstnanosti za následek vyřazení
pracovních míst tohoto zaměstnavatele z centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných
držiteli zaměstnanecké karty, čímž by následně byl dán důvod pro zamítnutí žádosti a nevydání
zaměstnanecké karty ve smyslu § 46 odst. 6 písm. b) ve spojení s § a29 odst. 2 písm. a) zák. č.32611999
Sb., tedyže by účastnice řízenínesplňovala podmínku, že účelem jeho pobytu na územíjezaměstnánína
jedné z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty.

Jelikož pravomocné rozhodnutí o předběžné otázce, jak byla výše charakterizována, je zásadní pro
rozhodnutí o žádosti o vydání zaměstnanecké karty účastnice řízení, kdy správní orgán nemůže v zásadě
délku řízení o předběžné otázce jakkoli ovlivnit nebo odhadnout, je přerušení řízeníjedinou možností, jak
přerušit běh lhůt pro vydání rozhodnutí, přičemž správní orgán neshledaI existenci skutečnosti
odůvodňující řízení nepřerušit.

S ohledem na výše uvedené správní orgán rozhodl tak, jakje uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodováníve věcech pobytu cizinců, a to podle

§ 81 odst. 1 zák. č.50012004 Sb. ve spojení s § 170b odst. 1 zák. č.32611999 Sb. Podle § 86 odst. 1 zák.
č, 500/2004 Sb. se odvolání podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České
republiky, a to dle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto

_ usnesen[1_odle_§76 odsl 5zák. L5O0l20!4§b. nemá odvoláníproli tomulo usnesení odkladný účinek.
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