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Ve Věci Vaší žádosti o Vydání zaměstnanecké karty, Vedené pod shora Uvedeným ěíslem jednacím (č.j,),

Vás nadepsaný spráVní orgán VyrozumíVá o tom, že byly shromážděny potřebné podklady pro Vydání
rozhodnutí o vaší žádosii.

Ve smysIu § 36 odst, 3 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, Ve znění pozdějších předpisů, máte práVo se
před vydáním rozhodnutí seznámit s podklady pro jeho Vydání a Vyjádřit se k nim. Tímto Vás tedy
nadepsaný správní orgán vyrozumívá o možnosti seznámit se těmito podkIady pro vydání rozhodnutí,
Vyjádřit se k nim, případně navrhnout jejich doplnění.

Za tímto účelem spráVní orgán níže uvádí, z jakých podkladů bude při rozhodování vy,cházet a co je jejich
podstatným obsahem. Vaše případné písemné Vy,iádření zašlete Ministerstvu Vnitra CR přímo na adresu
Uvedenou V záhlaví této VýzVy nebo prostřednicivím Generálního konzulátu České republiky Ve LVoVě,
a to ve lhůtě do 20 dnů od doručení iéto VýzVy. Současně Vás správní orgán informuje, že mŮžete
uplatnit také sVé práVo nahIédnout do spráVního spisu Vedeného o Vaší žádosti, o nahlédnutí do spisu je
třeba nadepsaný spráVní orgán požádat písemně a probíhá postupem popsaným v § 169p odst. 1 zákona
č, 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně někten/ch zákonů

Správní orgán tímto dále účastníka řízení informuje, že V uvedené lhůtě mu, popřípadě zmocněnému
zástupci, je-li účastníkem řízení ustanoven, bude spisový materiál k dispozici k nahlédnutí na pracovišti
Ministerstva Vnitra, odboru azylové a migrační politiky, oddělení pobytu cizinců Moravskoslezský krq.
Pracoviště se nachází na adrese: Výstavní 55, 703 00 ostrava - Vítkovice, Uřední hodiny pracoviště:
pondělí a středa od 08;00 do 17:00; útený a čtvrtek od 08:00 do 12:00, V případě, že účastník řízení hodlá
Využít svého práVa nahlédnout do spráVního spisu na uvedeném pracovišti správního orgánu,
doporučujeme objednat se k náVštěVě pracoviště na konkrétní den a hodinu na telefonním čísle
+420 974 801 80,1 a to aspoň jeden pracovní den předem. V ostatních případech jsou osoby, dostavující
se za účelem úředních jednánina pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České
republiky, odbavovány podle pořadí, V jakém se na pracoviště dostaví.

Ministerstvo Vnitra bude při posuzováníVaší žádosti vycházet z nás]edujících podkIadů:

Doklady předložené žadatelkou při podání žádosti na zastupitelském úřadu:

rrízva x sezNÁrraeNí s pooxlnoy pRo wpÁtví nozHoonurí



l\rlNlsTERsTVo VNlTRA
ČESKÉ REPUBLlKY

1 . žádost o zaměstnaneckou kartu podaná na zastupitelském úřadu ČR
1 .1 . formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu Včetně fotografie
1.2. kopie cestovního dokladu a dokladu totožnosti
1-3. doklad (potvrzení) o zajištění ubytování, Výpis z katastru nemovitostí, Výpis z obchodního

rejstříku, plná moc
1 ,4. doklad o trestní bezúhonnosti ze země původu
1,5, doklad o existenci pracovně práVního Vztahu - pracovní smlouva, uzavřena mezi žadatelkou

a zaměstnavate|em ČEROZFRUCHT s.r.o., lČ: 629 08 278, se sídlem na adrese Na Výsluní
765123, 100 00 Praha 10, na dobu určitou 24 měsíců, druh práce: obsluha strojů na zpracování
ovoce, zeleniny a ořechů (Včetně sušení, konzervování a mražení), místo Výkonu práce:
NehVizdy

1,6, plná moc k poskytnutí informací o stavu řízení- ČERoZFRUCHT s,r,o,
1.7, plná moc k zastupování - Liliana Hajdejěuková

Doklady pořízené zastupitelským úřadem ěi spráVním orgánem, popřípadě doložené žadatelkou V da|ším
píůběhu spřáVního řízení:

potvrzen í o podání žádosti
průVodní dopis - postoupenížádosti spráVnímu orgánu
informace k žadatelce - Výpis z evidence Rejstříku trestů ČR - bez záznamu
V\i,pis z lntegrovaného poňálu MPsV - CenŤálni evidence Volných pracovních míst obsaditelných
držiteli zaměstnanecké karty (číslo Volného místa: ,18 072260 703, čís|o žádosti: 2 623 642 324),
zaméstnavatel ČERoZFRUCHT s,r,o,, lČ: 629 08 278, druh práce: 81604 - obsluha strojů na
zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (Věetně sušení, konzervování a mražení), místo Výkonu píáce:
Nehvizdy
informace k zaměstnavateli - Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku
informace k Ubytovateli - Výpis z katastru nemovitostí, kolaUdační souhlas
informace-kžadalelce - Výpis Z cizineckého infoImaěního systér,nu - bez negať,v+ich poznatků
předkIádací zpráVa k Vydání povolení k dlouhodobému pobytu ze dne 04. 12.2020
výpis z Integrovaného portálu MPSV - Centíálni evidence Volných pracovních míst obsaditelných
držiteli zaměstnanecké karty - Vyhovění
pokyn zastupitelskému úřadu k Udělení Víza
potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, čestné prohlášení, žádost o
poskytnutí rodného čísla, kopie cestovního dokladu žadateIky, lustrace
Výpis žádosti - vízový informačn í systém
žádost o informaci k zaměstnání žadatelky - ČERoZFRUCHT s.r,o.
sdělení zaměstnavatele ČERoZFRUCHT s,r,o, - pracovní poměr s žadatelkou ukončen 21.12.2O2O,
sdělení o nástupU cizince do zaměstnání, sdě|ení o ukončení zaměstnání
VýzVa k seznámení s podklady pío Vydání rozhodnUtí - zasláno zmocněné zástupkyni
sdělení zmocněné zástupkyně paní HajdejčUkové k žádosti, zpětvzetí plné moci o zastupování
informace k žadatelce - Výpis z Cizineckého informačního systému - bez negativních poznatků
výzva k seznámení S podklady pro Vydání rozhodnutí
žádost o doručení VýzVy k seznámení s podklady pro Vydání rozhodnutí prostřednicfuím
zastupitelského úřadu
případné vyjádření účastníka řízení.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv
povinností.
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