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odbor azylové a migračnÍ politiky
oddělenÍ dlouhodobých víz

P. O. Box 210,701 00 Ostrava 1

Č. .1.: onu-s1 05-6/DV-2020 ostrava 27 . květen 2020
Počet listů: 3

PanÍ: LEE Subin
Narozena: 29' 04. í998
Státní příslušnost: Korejská republika
Bytem: Sosa - Dong 202, Beon-Gil 17-7, Gyeong-Do, Korea

Cestou zÚ Čn: Vídeň

INFORMACE
o DŮVoDEcH NEUoĚlenÍ DLoUHoDoBÉHo vlza

odbor azylové a migraČní politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále jen Ministerstvo vnitra) jako
orgán přísluŠný podle ustanovení $ 165 písmeno c) zákona č' 32611999 sb', o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, v platném zněnÍ (dále jen zák. č. 32611999 sb.) posoudil
Žádost paní LEE Subin, nar.29' 04. 1998' st. přís!.: Korejská republika, cestovní doklad čÍslo:
M269B4777, o udělenívízak pobytu nad 90 dnů za Účelem studium, takto:

dlouhodobé vízum se podle ustanovení $ 56 odst. 1 písm' l) zákona číslo 326/1999 sb.,
neuděluje'
odůvodnění:

Dne 27.02.2020 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výše jmenované o udělenÍ dlouhodobého víza
za Účelem studium,' která byla Žadatelkou osobně podána dne 25. 02.2020 na VelvyslanectvÍ České
republiky ve Vídni. Žaoost byla doloŽena následujícími náleŽitostmi:

- Žov č. VlEN2o2oo25ooo3

- fotokopie datové stránky cestovního dokladu'

- doklad o účelu pobytu'

_ doklad o zajiŠtěnÍ prostředků k pobytu,

- doklad o zajiŠtěnÍ ubytování,

- doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

- 2 fotografie.

Podle ust. $ 56 odst. '1 pÍsm. l) zák. č. 32611999 Sb. dlouhodobé' vÍzum ministerstvo cizinci neudělÍ'
jestliŽe cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza.

Podle ust' $ 30 odst' 1 zák' č. 32611999 sb' vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje rninisterstvo na Žádost
cizince' který hodlá pobývat na ÚzemÍ za Účelem vyŽadujícím pobyt na Území delšÍ neŽ 3 měsÍce. VÍzum
k pobytu nad 90 dnů nelze udělit za Účelem zaměstnání.

Při posuzování Žádosti o dlouhodobé vÍzum bylo vycházeno z veŠkerých doloŽených náleŽitostí k Žádosti
o dlouhodobé vízum a z výsledků vlastního Šetření'

Jako doklad o ÚČelu pobytu byl doloŽen dokument,,Rozhodnutí o přijetí" vydaný Metropolitní univerzitou v
Praze dne 03. 12.2019.
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Z uvedeného dokladu vyplývá, že Žadatelka byla přijata ke studiu ve studijním programu: Bachelor,
studijnÍm oboru: lnternational Relations - European Studies na MetropolitnÍ univerzitě v Praze, v rámci
bilaterální smlouvy mezi Soongsil University a Metropolitní univerzitou. Předpokládaná doba studia je

v období od 24. 02' 2020 do 1 5' 06. 2020'

V rámci posuzování předmětné Žádosti správní orgán dne 25' 05' 2020 kontaktoval zástupkyni vedoucího
zahraničnÍho oddělení Metropolitní univerzity, s dotazy týkajícími se studia Žadatelky' Dne 26' 05.2020
obdrŽel správníorgán písemnou odpověd',zníŽ vyplývá, Že Žadatelka nastoupila ke studiu, avŠak dne 11.

04.2020 odjela zpět do domovské země a zpět se jiŽ vracet nebude, do data 15. 06' 2020 bude
pokračovat online formou.

V informačních systémech Ministerstva vnitra správní orgán zjistil, Že Žadatelka dne 11 ' 04' 2020 opustila
Území České republiky' coŽ koresponduje s výŠe uvedeným sdělenÍm zástupkyně MetropolitnÍ univerzity'
Vlastním ŠetřenÍm pak správní orgán zjistil, Že na webových stránkách univerzity jsou zveřejněny
informace pro studenty související s mimořádnou situací, spojenou s epidemií onemocnění covlD-19.
Z uveřejněných aktualit vyplývá' Že výuka v letním semestru bude na Metropolitní univerzitě v Praze
dokonČena online formou.

V kontextu uvedených zjiŠtění správní orgán konstatuje, Že neshledává opodstatněný důvod pro udělenÍ
dlouhodobého víza. Ze sdělení zástupkyně MetropolitnÍ univerzity vyplývá, Že Žadatelka ke studiu
nastoupila, dne í 1 . 04' 2o2o vŠak z ČR odcestovala a v současné době pokračuje ve studiu formou online
výuky. Skutečnost, Že Žadate|ka opustila území ČR, správnÍ orgán ověřil v příslušných informačních
systémech. Z pokynů uveřejněných na webových stránkách univerzity je pak evidentní, Že výuka v letním
semestru 2020 bude dokončena distanění formou výuky, konkrétně online. S ohledem na termÍn ukonČení
studijního pobytu dne 15. 06' 2020 (potvrzeno zástupcem univerzity), správní orgán podotýká,
Že Žadatelka má v přÍpadě změny situace k dokončení studia v prezeněnÍ formě moŽnost vyuŽít pobyt
v rámci bezvízového styku, který je občanům Korejské republiky umoŽněno na ÚzemíČR realizovat.

Na základě výŠe uvedeného správni orgán dospěl k závěru' Že předmětná Žádost nesplňuje podmínky
pro udělenÍ dlouhodobého víza' respektive' Že vzhledem k souČasné (distančnÍ) formě plnění ÚČelu
pobytu není nutná přítomnost Žadatelky na Území Čn v rámci dlouhodobého víza, čímŽ nedojde
k naplnění ustanovení $ 30 odst. 1 zák' č. 326i1999 Sb. V návaznosti na tyto skutečnosti tak nelze
Žadatelce dlouhodobé vÍzum za Účelem studia udělit.

Ministerstvo Vnitra proto v souladu s ust' $ 56 odst. 1 písm. l) zák. ě. 32611999 sb. rozhodlo vízum
neudělit'

Poučení:

Podle ustanovení $ 56 odst' 5 ve spojení s uStanovením $ 180e odst' 2zák. č.32611999 sb. lze ve lhůtě
do 15 dnů ode dne doruČení informace o neudělení dlouhodobého víza poŽádat o nové posouzenÍ dŮvodů
neudělení dlouhodobého vÍza. Ve smyslu ustanovení $ 180e zák' č' 32611999 Sb' podává cizinec Žádost
o nové posouzení důvodů vedoucÍch k neudělenÍ dlouhodobého víza písemně u Ministerstva vnitra
České republiky' odboru azylové a migračnÍ politiky, Česká republika.

Lhůta pro podání Žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dloÚhodobého víza je zachována, pokud
je poslední den lhůty toto podánÍ uČiněno u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové
a migrační politiky, nebo je-li vtento den podána poŠtovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která
obsahuje podání, předána drŽiteli poštovní licence nebo zvLáštní poŠtovní licence nebo osobě,
která má obdobné postavení v jiném státě. Zastupitelský Úřad České republiky nenÍ orgánem věcně
příslušným pro podání Žádosti, resp' podánÍ Žádosti na Zastupitelském Úřadu České republiky nemá vliv
na zachování lhůty pro podání Žádosti aŽ do okamŽiku doruěenÍ Žádosti Ministerstvu vnitra České
republiky.
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Zádost o nové posouzení důvodů musí obsahovat Údaje o tom, kdo ji podává a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řÍzení, jeŽ mu předcházelo. Důvodem Žádosti
nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoloŽil nebo neuvedl v Žádosti o udělení dlouhodobého víza.

Mgr.


