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SAVERA Mykola

nar.

státní přís!ušnost:

29.04.197,|

Ukrajina

bytem v ČR: Domažlická 261t74,318 00 Plzeň-město
bytem: Kurchatova 1716'17, Chmelnyckyj,290 25, Ukrajina

vÝzva k uplatnění práva vviádřit se k podkladům pro vvdání rozhodnutí
V řízení o Vašížádosti o vydání zaměstnanecké karty (dále jen ,,žádost") vyšly najevo skutečnosti,
které jsou důvodem pro zamítnutí Vašížádosti o vydání zaměstnanecké karty. Z tohoto důvodu Vás
nadepsaný správní orgán (Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migračnípolitiky) ve věci Vaší
žádosti vedeného pod shora uvedeným číslemjednacím (č.j.),

YvzÝv á

k

uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí o této žádosti.

Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona ě.

5OO/2OO4

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

právo se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro vydání

rozhodnutí,

má\
)

Za tímto účelemsprávní orgán nížeuvádí, z jakých podkladů bude při rozhodování vycházet a co je
jejich podstatným obsahem. Vaše případné písemnévyjádření zašlete na shora uvedenou
adresu, a to ve lhůtě do 20 dnŮ od doručenítétovýzvy.Současně Vás správníorgán informuje,
že můžeteuplatnit také své právo nahlédnout do správního spisu vedeného o Vašížádosti.
O nahlédnutí do spisu je třeba nadepsaný správní orgán požádat písemně a probíhá postupem
popsaným v" § 169p odst. 1 zákona ě.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na územíČeskérepubliky
ao

změrĚ -ríěktcrýfi,

žkonř

Ministerstvo vnitra bude při posuzování vašížádosti wcházet z následuiících podkladů:
Vaše žádost a doklady k ní v průběhu řízení Vámi předložené:
1. žádost o zaměstnaneckou kartu podaná na zastupitelském rjřadu ČR,
1 .1. formulář žádosti včetně fotografie,
1.2. kopie 2 ks cestovních dokladů,
1.3.doklad o zajištění ubytování Doklad o zajištění ubytování ve formě potvrzení o zajištění

-

ubytování,
1.4.doklad o trestní bezúhonnosti z domovské země

o

-

bez záznamu,

existenci pracovně právního vztahu Smlouva o smlouvě budoucí
ze dne 03.11.2020, uzavřená s budoucím zaměstnavatelem, společností ŠrOOn
TRANSPoRTAT|oN a.s., lČ:626 23 753, se sídlem: Emila Škody2922t1, 3o1 oo Plzeň,

1.5.doklad

pracovní poměr je uzavřen na dobu urěitou do 31,12.2022, den nástupu do zaměstnání byl
stanoven na 04,01.2021, místo výkonu práce: Plzeň, Ostrava, na pracovní pozici _
,,Elektromechanik", týdenní pracovní doba je stanovena na 37,5 hodin, Základní hrubá
měsíčnímzda je stanovena na 28.000 Kč,
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,t.6.doklad o odborné způsobilosti ve formě úředně ověřené kopie Diplomu specialis§ voboru
,,Telekomunikaění inženýť',vydaném Kyjevským institutem telekomunikace Uk€jinské státní
akademie telekomunikace O.S. Popova, dne 08.06.1999,
1.7 .plná moc k poskytnutí informací o stavu řízení pro zaměstnavatele.

Doklady pořízené zastupitelským rlřadem ěi správním orgánem, popřípadě doložené žadatelkou

v dalšímprůběhu správního řízení:

2.

průvodnídopis - postoupení žádosti správnímu orgánu a potvrzení o podání žádosti o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelemvýkonu zaměstnání, spolu s potvrzením o podání žádosti
o povolení k dlouhodobému pobytu za úče|emzaměstnání,

iniormace kosobě žadatele - výpis zevidence Rejstříku trestů ČR ze dne 15.01.2021
-bezzáznamu,
4. informace o ubytovateli - výpis z katastru nemovitostí, spolu s výpisem z obchodního rejstříku,
5. výpis z Evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty_ k číslu
vóineno místa 19 461 4oo 786, č. žádosti 27g2g12 368, zaměstnavatel: Šroon
TRANSPoRTAT|oN a.s., lČ:626 23 753, se sídlem: Emila Škody 292211, 301 00 Plzeň, druh
práce: ,,Elektromechanici (7412), místo výkonu práce: okr. Plzeň-město, okr. Ostrava-město,
nabízená mzda od 24.000 Kč do 28.000Kč měsíčně,doba zaměstnání: od 0'1 .01,2021
do 31.12,2022, požadavky na uchazeče o zaměstnání: minimální stupeň vzdělání

3.
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j+praktická škola,

6. informace k zaměstnavateli - výpis z obchodního rejstříku, živnostenskéhorejstříku, výpis
ze sbírky listin, pověření pro zaměstnance zaměstnavatele k podpisu smluv,
7. informace kosobě žadatele - výpis zCizineckého informaěního systému ze dne 02.02.2021
-bezzáznamu,
8. předkládací zpráva k vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelemvydání zaměstnanecké
karty ze dne 02.02.2021,
9, potvzenío vyhověnížádostižadatele na portálu Ministerstva práce a sociálních věcíČR,

10. pokyn Zastupitelskému úřadu ČR ve Lvově k udělení krátkodobého víza za účelemvyřízení
zaměstnanecké karty,
11, doklad

-

potvrzení o splnění podmínek pro vydání povolení kdlouhodobému pobytu

-

zaměstnanecké kafi ze dne 1'1.05.2021,
12. poučenípro cizince,
13. potvrzenio vyhověnížádostižadatele na portálu Ministerstva práce a sociálních věcíÓR,
14, výzva k převzetí zaměstnanecké karty ze dne 08.06.2021 (a také 14.05.2021), signovaná
žadatelem,
pro vystavení biometrického průkazu, kopie cestovního dokladu
15. protokol o zpracování údajů
-přechodóvého
razítka o příjezdu žadatele na územíČR s datem
Žadatele spolu s otiskem
č. CZE 010400260, s platností od 10.02.2021
vylepení
vízového
štítku
30,942021, ověření
do 08.08.2021,
1o_doKla{ -.-žá{q§t_q pogMrytí rodnQho čLs]es!z!nq!, _ _
17. sdělení zaměstnavatele s žádostí o přeobjednání

19.05.2021,

na výdej zaměstnanecké karty ze

dne

v

sdělení Uřadu práce CR o předčasném ukoněení zaměstnání žadatele u zaměstnavatele
ze dne '16.06.2021, z důvodůuvedených v §66 zákoníku práce ze strany zaměstnavatele,
19. doklad - oznámení změn a doklad o zajištění ubytování na nové adrese Domažlická 261174,
18.

318 00 Plzeň, ze dne 05.06.2021, s platnostína dobu od 01.06.2021do31.05.2022,
20. výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutívtomto řízení, vyjádřit se
k nim, navrhovat důkazy a óinit jiné návrhy,
21. žádosto doruěenílistiny na zastupitelský úřad,
22. případné vyjádření ťlčastníkařízení

Upozorňujeme, že vyjádření
povinností.

k

podkladům pro vydání rozhodnutí je Vašímprávem, nikoli

