
_ . :.,, , ::j.. * MlNlsTERsTVo VN|TRA
ČESKE REPUBLlKY

MlNlSTERSTVO VNITRA
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci lll
Berní 226111
400 01 Ústí nad Labem

č. ;.: onv-o3330_1 1 IzM-2021
Ústí nad Labem 06 la.2021
Počet listů: 2

Žadatelka (paní): MUKH|TOVA lnesa
nar, 12.02.1993
státní příslušnost: Ukrajina
bytem: ZaliznychnaZ?,M. Mariupol, UKR

vÝzva k odstranění vad žádosti

Dne 09.08.2021 jste podala žádost o vydání zaměstnanecké karty dle § 42g zák. č.326/1999
Sb,, o pobytu cizinců na územíČeské republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zák. č.326/1999 Sb.).

Nade|sanýŠpravni oiga n Ž Zaaostizjistil, že tato trpí vadami, když neobSahuje všechny zákonem
stanovenénáležitosti uvedenév§42hodst. 1sodkazemna§31 odst, lpísm.a),d)ae)zák.č.
326/1999 Sb,, popřípadě některé předložené náležitosti trpí vadami, které je třeba odstranit, aby
bylo možno v řízenío žádosti pokračovat.

Z tohoto důvodu Vás nadepsaný správníorgán ve smyslu § 45 odst. 2zák. č.50012004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"),

vyzývá

k odstranění následujících vad žádosti:

DokIad obdobnÝ vÝpisu z evidence Reistříku trestů ČR:

K žádosti by| předložen doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů Čn číslo
21221498080480161356 jako podklad k posouzení trestní zachovalosti, vydaný na Ukrajině,
jehož jste státním občanem. K tomuto dokladu je připojen neodpovídaiící úředně ověřeňÝ překlad
do českého iazvka, kteryí je vystaven k dokladu číslo 21221501000670757264.

Ve smyslu § 16 odst, 2 správního řádu musíúčastník řízení předkládat písemnostiv originálním
znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, Z tohoto důvodu Vás tímto
správní orgán vyzývá k doložení úředně ověřeného překladu dokladu obdobného výpisu
z evidence Rejstříku trestů CR.
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K odstranění vad žádosti, resp. doIožení rnýše uvedených náležitostí, případně odstranění
specifikovaných nedostatků již předložených náležitostí Vám správní orgán poskytuje
lhůtu 30 dnů od doručení této výzvy. Po tuto dobu neběží lhůta pro vydání rozhodnutí.

pokud na základě této výzvy v určené lhůtě neodstraníte výše specifikované nedostatky
Vámijiž předložených náležitostí žádosti, správní orgán Vaši žádost zamítne.

Doklady (s vÝiimkou cestovního dokladu), které ie třeba z důvodu odstraněnívad žádosti doložit,
můžete:
1.Zaslaí poštou na adresu uvedenou v záhlaví této výzvy.
2, Doručit osobně na pracoviště ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky na téže
adrese.
3. Zaslat do datové schránky Ministerstva vnitra (6bnaawp), Nebyl - li dokument vytvořen
v elektronické podobě, tedy je nutné jej vytvořit převedením z listinné do elektronické podoby
(konvertovat = naskenovat), musí být tato konverze provedena jako autorizovaná. Autorizovanou
konverzi provádí například Česká pošta, s,p.
4. Zaslat elektronicky se zaručenÝm eIektronickým podpisem na adresu posta@mvcr.cz.
Bez zaručeného elektronického podpisu, nelze k takovému podání (e-mailu) vůbec přih|ížet.

Dokument, ktený ke zprávé připojíte, musí být bud' elektronickým originálem nebo je - li

naskenován (konvertován do elektronické podoby) musí obsahovat doložku o autorizované
konverzi (viz bod 3).

*Pro doručeníjakýchkoliv dokumentů nelze použít úschovnu (Gzech POlNT).
*Při jakémkoii kontaktu se správním orgánem uvádějte vždy číslo jednací (č.j,) žádosti uvedené
v záhlaví této výzvy.

Doklady (s výjimkou cestovního dokladu) a další písemnosti vyhotovené v iiném než českém či
slovenském iazyce je ve smyslu § 16 odst. 2 zák. č.50012004 Sb. třeba předložit vjejich
originálním cizojazyéném znění s úředně ověřeným překladem do jazyka ěeského,

lnformace týkající se náležitostí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu lze nalézt
rovněž na internetových stránkách Ministerstva vnitra wvwv.mvcr.cz pod odkazem ,,ClZlNCl-
FoRElGNERS-.
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