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INFORMACE
o DŮVoDECH NEUoĚlrruÍ DLoUHoDoBÉHo vÍzA

odbor azylové a migračni politiky Ministerstva vnitra České republlky (dále jen Ministerstvo vnitra)jako orgán
přísluŠný podle usianovenÍ $ 165 písmeno c) zákona č.32611999 Sb, o pobytu cizinců na Území Češte
republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 1en zák. Č. 32611999 Sb ) posoudi| Žádost pana
KlM Yeonsoo, nar.' 17 6. 1995 státní příslušnost: Korejská republika cestovní doklad číslo: M54283403
o udělení vízak pobytu nad 90 dnŮ za Účelem studium, takto.

dlouhodobévízumsepodleustanovení$56odst. 1písm. l)zák.č.326t1999Sb.neuděluje.

odůvodnění:

Dne 5 3.2a20 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výŠe jmenovaného o udě|ení dlouhodobého víza za Účelem
siudium' která byla Žadatelem osobně podána dne 26 2 2020 na Zastupitelském Úřadu Česke republiky
ve Vídni Žadost byla doloŽena nás|edujícÍmi náleŽitostmi:

- zov Č VlEN202002260001

- kopie cestovního dokladu
- doklad o Účelu pobytu
- doklad o zajiŠtění fjnančnÍch prostředků
- doklad o zajiŠtěnÍ ubytování
- výpisu z RejstřÍku trestů domovské země
- 2 fotografiemi.

Podle ust. $ 56 odst. 1 pÍsm l) zák č 32611999 Sb dlouhodobé vízum ministerstvo cizinci neudělí, jestlrŽe
cizinec nesplňu1e některou z podmínek pro udělení víza'

Podle ust. s 30 odst' 1 zák. č 326/1999 Sb vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje ministerstvo
na Žádost ciztnce, který hodlá pobývat na území za Účelem vyŽadujícím pobyt na Území delŠí nez
3 měsÍce

Při posuzováníŽádosti o dlouhodobé vízum vycházel správnÍ orgánz obsahu Žádosti, z doloŽených náleŽitostÍ
k Žádosti o dlouhodobé vízum a výsledků vlastního Šetření
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Dok{adem o úČelu pobytu je RozhodnutÍ o přijetí ze kterého vyplývá že žadatel je přijat ke studijnÍmu pobytu
na letní SemeStr akademického roku 201912020 k prezenČnÍmu studiu v Bachelor studijním programu 6210,
obor lnternational Business na Metropolitní univerzitě Praha' o p's (dále jen ,MUP") v Praze, v termínu
od24 2 2020do15 6.2020' |JvedenýdokIadbyl vzdělávací institucívystavendne3 12 2019

Za účelem ověření informací získaných z obsahu Žádostt se správnÍ orgán dne 3 6 2020 obrátiI
prostřednictvÍm e-mailu na kompetentní osobu přÍsluŠné vzdě|ávací instituce' která působí na pozici
zaměstnance studijního oddělení (jméno je Llvedeno ve spise) s dotazem, zda jiŽ Žadatel zahajil studium
v rámci výměnného studijního pobytu TéhoŽ dne tato osoba prostřednictvím emailu odpověděla, že Žadatel
se vráti| do Koreje a vízum již potřebovat neblrde.

S ohledem na výŠe uvedené správní orgán dospel k závěru, ž.e předmětná Žádost nesplňu1e jednu

z podminek pro udělení dlouhodobého víza, tínr Že žarjatt:l se vráttl zpět do v|asti a jiŽ nebude v plánovanénl
termÍnu a v souladu s nímŽ jsou doloŽeny vŠechny ná|eŽitosti Žádosti, plnit deklarovaný ÚČel pobytu
V návaznosti na tuto skuteČnost nelze Žadate li dlouhodobé vízum za ÚČelem studia udělit jelikoŽ nebude
naplněna podminka ustanovení $ 30 odst 1 zak č 326/1999 Sb

lvlrntsterstvo vnilra proto v souladu s ust' $ 56 odst 1 písm l) zák č 32611999 Sb. rozhod|o vízum neudělit

Poučení;

Podle ustanovení $ 56 odst 5 ve spojení s ustanovenim $ 1BOe odst. 2 zák. Ó 32611999 Sb lze ve lhůtě do

15 dnů ode dne doručení informace oneudělení dlouhodobého víza poŽádat o nové posouzení důvodú
neudělenÍ dlouhodobého víza Ve smyslu ustanovení $ 1BOe zák Č 326/1999 Sb. podává cizinec Žádost o

nové posouzenÍ důvodů vedoucích k neudělení dlouhodobého víza písernně u Ministerstva vnitra České
republiky odboru azylové a migraČní politiky Ceská republika'

LhŮta pro poclánÍ Žádosti o nové posouzeni dtrvodŮ neuděIenÍ dIouhodobého víza je zachována pokud 1e

poslední den lhŮty toto podání uČiněno u Mirlisterstva vnitra České republiky odboru azylové a migraČni
politrky nebo 1e'li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu' která obsahuje podáni
předána drŽitelr poŠtovnÍ licence nebo zvláŠtní poŠtovní licence nebo osobě, která má obdobné posiaveni
v jiném státě' Zastupitelský úřad České repubIiky není orgánem věcně přÍslušným pro podání Žádosti, resp.
podání Žádosti na Zastupitelském Úřadu Ceskc republrky nemá v|iv na zachování lhůty pro podání Žádostt aŽ

do okamŽiku doruČení Žádosti Ministerstvu vtlitra České re publrky

Žádost o nové posouzení důvodŮ musí obsahovat úda1e o tom' kdo 1t podává a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeŽ mu předcházelo Důvodem Žádosti

nemohou být skuteČnostr které cizinec nedo]oŽil nebo neuvedl v Žádosti o udělenÍ dlouhodobého víza'
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