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Ve věci VaŠÍ Žádosti o vYdání zaměstnanecké karty, vedené pod shora uvedeným číslem jednacím
(Č,j,), Vás nadePsaný sPrávní orgán vyrozumívá Ó tom, že byly shromážděny potřebné podkladypro vydání rozhodnutí o Vaší žádosti,

Ve smYslu § 36 odst, 3 zákona Č.5OOI2OO4 Sb., správnířád, ve znění pozdějších předpisů, máte právose Před vYdáním rozhodnutí vYjádřit se k pod_kladům pro vyOani rozhodnutí, Ťimto'vas tedy nadepsanýsPrávní orgán výrozumívá o možnosti vyjádřit se'k póoxt"o,:,. pro uyoáni rozhodnutí, případněnavrhnout jejich doplněn í.

Za tímto ÚČelem sPrávní orgán nÍŽe uv_ádí, .zjakýeh podkladů bude při rozhodování vycházeta.,co je jejich Podstatným obsahem, Vaše případne pióemn'e vyjádření zašleie ruinisterstv; uniň; ňPřímo na adresu uvedenou v záhlaví téio výzvy,'nebo eteklron_icky se zqrueenvT erextronlcxvmpodpisem na adresu Dosta@mvcr.cz 
-ne6o do datové schránky MVGR (6bnaawp),

nebo Prostřednictvím Zastupitelského úřadu České republiky Ve Lvově, ito u" lhůtě do 20 dnůod doručenítétovýzvy

SouČasně Vás sPrávni.oPán informuje, že můžete uplatnit také své právo nahlédnout do správního.,sPisu vedeného o VaŠÍ Žádosti. O nahlédnutí_do spisu je třeba nad'epsaný .páni orgán požádatpísemně a probíhá oostupem popsaným v § 
,169p odst. 1 2akona č, 32611999 Sb., o pobytu cizinců naúzemí České-repubtiky a o změně některlých zákonů.

sohledem na opatření přijatá Ministerstvem zdravotnictví kzamezení šíření onemocnění covlD_19bylo nutné regulovat přístup veřejnosti na. pracoviště správního orgánu, a to na záležitosti vyžadujícíosobní přítomnost cizince. Takovou záležitostí není povinnost správního orgánu dát účastníku řízení
Před vYdáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům pro vyoani rozhodňutí. ldentifikovat podklady
Pro vYdání rozhodnutÍ, 

.P9Ps?t, co z jejich obsahu vyplývá a'vyzvaI účastníka řízení k tomu, aby se k nimvyjádřil, je možné provést i písemně. 
-

správní orgán vám proto touto cestou sděluje, že při rozhodování o vaší žádosti bude vvcházetz následuiících podkladů:

?ok99t předložené žadatelem při podánížádosti na zastupitelském úřadu ČR1, zádost o zaměstnaneckou kartu, podaná na zastupitelském úřadu ČR
Í,'l.formulář Žádosti vČetně fotografie a uvedeného čísla volného místa: 20 282600 770
1.2, kopie cestovního dokladu
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1 ,3. doklad o zajištění ubytování
1.4.doklad o existenci pracovně právního vztahu - Smlouva o smlouvě budoucí sjednaná dne

12.04,2021 mezi žadatelem a budoucím zaměstnavatelem DAROSTAV s.r,o,, lC 272 73 482,
se sídlem na adrese Liberec 3, 1.máje 97l25, PSČ 46001, ze které vyplývá, bod 1.1. budoucí
zaměstnavatel má zájem zaměstnat cizince - budoucího zaměstnance v pracovním
poměru a přidělit iei k vÝkonu práce u uživatele, v textu pracovní smlouvy je uvedeno - část
3. bod 2.1. pracovní poměr se zakládá za účelem zaměstnání u firmy Darostav s,r.o., den
nástupu do práce je stanoven do 10 dnů po získání povolení kzaměstnání- zaměstnanecké
karty, předpokládaný nástup do práce je od 23.06,2021, zaměstnavatel se zavazuje zajistit
zaměstnanci výkon práce na dobu od 23.06.2021 do 22.06.2023, bod 3.1. druh práce -
Montážní dělníci ostatních výrobků (volné místo 20 282600770) - v rámci pracovního
zařazení bude zaměstnanec provádět taktéž všechny další činnosti, které souvisí s tímto
druhem práce a s činností uživatele bezprostředně související. Touto další činností se
rozumí mimo jiné činnost v rozsahu druhu práce ve prospěch uživatele. Další ujednání
v textu pracovní smlouvy - místo výkonu práce - Bánskobystrická 114126, Liberec VllI - Dolní
Hanychov, 460 08 Liberec, okr. Liberec, pracovní doba - 40 hodin týdně, měsíční mzda -
21.360 Kč

1,5. Plná moc - zjištění stavu řízení

Doklady pořízené zastupitelským úřadem či správním orgánem, popřípadě doložené žadatelem v dalším
průběhu správního řízení,
2. Usnesení ZU - chybějící doklad o bezúhonnosti ze země původu
3. Doklad o bezúhonnosti ze země původu - nepodléhá trestní odpovědnosti, nemá žádné nesplněné

výmazy z rejstříku trestů nebo zahlazení odsouzení, není v pátrání
Průvodnídopis ze zastupitelského úřadu a potvrzeníz portálu MPSV
Výpis z Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty
k volnému místu č. 20 282 600 770 - CZ-ISCO 8219 - Montážní dělníci ostatních výrobků,
pro zaměstnavatele DAROSTAV s.ř.o., tě ZlZ 73 482, se ,ďdlem-na,,adrwe- t,iberec 3,

1.máje 97125, PSČ 46001, místo výkonu práce - Bánskobystrická 114126, Liberec VllI - Dolní
Hanychov, 460 08 Liberec, okr. Liberec, pracovnípoměr- plný úvazek
lnformace o pozemku k doloženému ubytování (náhledu do Katastru nemovitostí)
l nformace k zaměstnavateli
7,1.Výpis z obchodního rejstříku
7.2.Úda]e z veřejné části Živnostenského rejstříku
7,3. Portál MPSV - evidence agentur práce - zaměstnavatel, společnost DAROSTAV s.r.o.,

lČ 27273 482, není veden v evidenci agentur práce - nedisponuje oprávněním v souladu
s ust. § 66 zákona é. 43512O04 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znéní, dočasně

" přiděIovat zaměstnance k výkonu práce u uživatele
8. podrobná lustrace žadatele
9. Výpis z,evidence rejstříku trestů fyzických osob ČR -bezzáznamu
10. Yýzva k vyjádřeníse k podkladům pro vydání rozhodnutí
11. Průvodní dopis - žádost o doručení výzvy prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR
12. případné vyjádření žadatele.

Vyiádření k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vaším právem, nikoli povinnosti.
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lng. Hana Dudková
vedoucí oddělení dIouhodobých pobytů L
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