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odbor azylové a migrační politiky
oddělenÍ pro pracovní migraci ll'

Hněvkovského 30/65' 6'17 00 Brno

Č'1. . onu-t 17 12-35lZM-2020 Brno,14. 09.2020
Počet listů: 2

Pan
STANlŠlÓ Miloš
nar. 06.'12.'1971
stát' přísl. Srbská republika
bytem: Bulevar Jaše Tomióa 22, Novi Sad, Srbská repubIika
poslední bydliště: Kórut Kucni broj 34' 6762 Sándorfalua, Mad'arská republika

RozHoDNUTÍ

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migraČní politiky jako správní orgán příslušný podle
$ 165 písm' n) zákona č' 32611999 sb., o pobytu cizincŮ na území České republiky a o změně něktenich
zákonů' ve znění pozdějŠích předpisů (dále jen zák. é' 326/1999-S,b.), rozhodl o Žádosti ovydání
zaměstnanecké karty, kterou dne 1B' 12' 2019 podal pan STANlSlc Miloš, nar. 06' 12. 197'l, st.
příslušnost Srbská republika, bytem v zemi původu. Bulevar JaŠe Tomiia 22, Novi Sad, Srbská
republika (dále jen jako ,,účastník řízenÍ''), takto:

žádostse zamítá
a zaměstnanecká karta se dle $ 46 odst.6 písm. d) zák.č.326/1999 Sb., n evyd á, nebot'

zaměstnavatel úěastnikaíizeníje ve smyslu $ 178f odst. 1 písm. a) nespolehlivý.

odůvodnění:

Dne 18. 12.2019 podal ÚČastník řízenÍ u VelvyslanectvÍ České republiky ve Vídni Žádost o vydání
zaměstnanecké kariy z důvodu uvedeného v $ 42g odst. 2 zák. č' 326/'1999 sb. Z úředního tiskopisu
Žádosti vyplývá, Že Účastník řízení hodlá být zaměstnáván na pracovní pozici uvedené v centrální evidenci
volných pracovnlch míst obsaditelných drŽiteli zaměstnanecké karty pod číslem 14 831 000 756'

Správní orgán tedy posuzoval, zda jsou v případě Žádosti Účastníka řízení splněny zákonné podmínky pro
vydán í zaměstnanecké karý.

Základní podmínky pro vydánÍ zaměstnanecké karty stanoví zák. Ó' 326/'1999 Sb. v 42g odst. 2 zák' Č.

326/'1999 Sb. Dle $ 42g odst' 2 zák. č.32611999 sb. Žádost o vydání zaměstnanecké karty je oprávněn
podat cizinec, pokud a) ie Účelem jeho pobytu na Území zaměstnání na jedné z pracovních pozic
uvedených v centrální evidenci volných pracovnÍch míst obsaditelných drŽiteli zaměstnanecké karty' E)
uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níŽ se strany
zavazují v ujednané lhůtě uzavřlt pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující
ustanovenÍ, ze kterého vyplývá, žebez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince
nebude niŽší neŽ základní sazba měsíění minimální mzdy; týdenní pracovní doba v kaŽdém základním
pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin a q) má odbornou způsobilost pro výkon
poŽadovaného zaměstnání a tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanovÍ mezinárodní
smlouva.
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Tedy z doloŽených náleŽitostí Žádosti Vyp|ýy3' Že úČastník Ťízení hodlá být zaměstnáván na volném

pracovním mÍstě u zaměstnavatele Lander'CZ., s.r.o',lČ: 28852559' se sídlem Petrovická 2B3' HořejŠí

práá*e"ti,34401DomaŽlice,kteréjesoučástícentrálníevidencevolnýchpracovníchmístpodě'14831
ooó- ióo.'Dle údajů zde uvedených by účastnÍk řÍzení měl být zam-ěstnán^ u u.y^š:^!u:d"lP,!:

zaměstnavatele na pracovním rnÍstě, které je charakterizováno pomocí klasifikace cZ - lSco jako RidiČi

naxt"oni"r' automobilů (kromě tahačů) - a;seu. K Žádosti úČastník řízení přiloŽil pracovní smlouvu, ze

r<terá vyptyvá, Že tento ouoe u výŠe uvedeného zaměstnavatele zaměstnán na plný pracovnÍ úvazek a za

měsíčnÍ mzdu, která nebude nlzši neŽzákladní sazba měsíční minimální mzdy. Dle údajů vtéto smlouvě

bude účastník řízenÍ výxonavat pro budoucího zaměstnavate|e práci jako řidič nákladních automobilů

ipró'e tahačů)' přičemž místem výkonu práce má být Petrovic(á283,344 u DomaŽlice.

S výjimkou těchto základních podmínek je předpokladem vydánÍ zaměstnanecké karty i to, Že není

ň"priieÁ zaany zezákonem stanovených důvodů pro nevydání zaměstnanecké karty, které jsou uvedeny

os+oodst.6zák.Č.326i1999Sb'avespojenÍsnímvs56.Sohledemnaskutečnost,Žedůvodempro
nJvydání zaměstnanecké karty ve smyslu $ +o oost. 6 písm. d) uvedeného zákona je to, Že budoucí

zaměstnavatel cizince .1e nespólenlivý, je správní orgán je povinen do prověřování zahrnout i budoucího

zaměstnavatele cizince.

Dle $ 17Bf odst. 1 zák. i' 326/1999 Sb. se za nespolehlivého zaměstnavatele se povaŽuje zaměstnavatel,

a) který není bezdluŽnou osobou podle $ 17Be'

b) kterému byla v obdobÍ4 měsÍců předcházejících podání Žádosti pravomocně uloŽena pokuta za

umoŽnění výkonu nelegální práce,

c) ktený nevyvíjí ekonomickou ěinnost v předmětu svého podnikání nebo se skuteČnost' Že vyvÍjí

ekonomickou éinnost v předmětu svého podnikání, nepodařilo ověřit,

d) kteÚ za období postedního roku nesplnil povinnost ni1t'r!a9it svého zaměstnance k Účasti na pojistném

na soclální zabezpečení nebo veřejném zdravotním pojištěnÍ'

e) ktený je v likvidaci, nebo
f) jehoŽ sÍdlo uvedené ve veřejných rejstřících není skuteČné; za skutečné sídlo se povaŽuje sÍdlo, kde

jsóu přijímána zásadní rozhodňuií týkajíci se obchodního vedení zaměstnavatele, popřípadě místo, kde

se scházÍ vedení zaměstnavatele.

Dle $ 178e odst. 1 zák' č' 32611999 Sb. se zabezdluŽnou se pro úČely tohoto zákona povaŽuje osoba,

která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady

nebo rozloŽeníjeho Úhrady na splátky,

a) u orgánů Finanční spráyV České republiky,
n) u organr CelnÍsprávy České republiky,
cj na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na penále a

o) na po1istném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na penále'

Správní orgán tedy v této souvislosti z obchodního rejstříku zjistil, Že předmětem podnikání budoucího

záměstnavátele účastníka řízení, společnosti Lander CZ, s'r'o. je dle informací obsaŽených v obchodním

'"jitrir.u 
Živnost volná, tedy výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského

zákona. obchodnÍ rejstřík je ve smyslu $ 1 odst. 1 zák. č,.3o4t2o13 sb., o veřejných rejstřících

právnických a fyzických ošob a o evidenci svěřenských fondů, jedním z veřejných rejstříků. Ze

ŽivnosteÁského řejstříku bylo zjištěno, Že předmětem podnikánÍ budoucího zaměstnavatele účastníka

iizent ie Živnost ohjašovací'volná: ,,výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 aŽ3 Živnostenského

zákoná,,s obory činnosti: zprostředkovánÍ obchodu a sluŽeb, velkoobchod a maloobchod, zasilatelství a

zastupování v óelním řízení, a Živnost koncesovaná ,,silničnÍ motorová doprava - nákladní provozovaná

vozidíy nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li urČeny k

přeprávě zvířát nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největŠí povolené

i'rmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcÍ"'
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Nicméně samy o sobě tyto skutečnosti neznamenají, Že uvedená společnost také skutečně podniká, resp.
Že vyvíjí ekonomickou činnost v předmětu svého podnikání (s 178f písm' c) zák. č,.326/1999 Sb.)' Že její
sÍdlo je skutečné (s 178Í písm. f; zák. č.326/'1999 Sb.) nebo Že je bezdluŽná ($ 17Bf pÍsm. a)ve spojenís
$ 178e zák' i.326/1999 Sb.)

SprávnÍ orgán vyuŽil oprávnění uvedeného v $ 165a písm' h) zák. č.326/1999 Sb. a poŽádal nejprve
přísluŠnou správu sociálního zabezpečení (okresnÍ správa sociálního zabezpečenÍ DomaŽlice) o sdělení,
zda správa sociálního zabezpečení u tohoto zaměstnavatele neeviduje nedoplatek čidluh na pojistném na
sociální zabezpečení, dále správní orgán poŽádal Všeobecnou zdravotní pojišt'ovnu České republiky
o sdělení, zda je u společnosti Lander CZ, s.r.o. evidován nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění,
dále správnÍ orgán poŽádal CelnÍ Úřad pro Plzeňský kraj o sdělenÍ, zda je u společnosti Lander CZ, s.r'o.
evidován nedoplatek na celních poplatcích nebo jiných peněŽitých plněni v rámci výkonu dělené správy.
A zároveň správní orgán poŽádal Finanční úřad pro Plzeňský kraj - Územní pracoviště v DomaŽlicích
o sdělení, zda jsou u spoleČnosti Lander CZ, s.r.o. evidovány daňové nedoplatky.

okresníspráVa sociá|ního zabezpečení DomaŽlice dle sděleníze dne 23' 06' 2020 (ve spise vedeno pod
č. j. oAM_11712-25lzM-2020) eviduje u spoleČnosti Lander CZ, s.r.o. nedoplatek na pojistném na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přiráŽce k pojistném
ve výŠi 400,_ Kč, přičemŽ neby| sjednán žádný splátkový kalendář.
Finanční Úřad pro Plzeňský kraj - územní pracoviŠtě v DomaŽlicích dle sdělení ze dne 17.07' 2020 (ve
spise vedeno pod č' j. oAM_11712-30lzM-2020) eviduje u spoleěnosti Lander CZ, s.r.o. ke dni 17.07.
2020 nedoplatek na silniční dani ve výŠi 359.462,_ Kč, přičemŽ splátkový kalendář nebyl sjednán.

Právnická či fyzická osoba je ve smyslu $ 178e odst. 1 zák. č.32611999 Sb. osobou bezdluŽnou pouze za
předpokladu' Že nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní
správy České republiky, a dále nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotnÍ pojištěnívčetně penále a ani
na pojistném na sociální zabezpeČení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále. Má - li

budoucí zaměstnavatel byt' u jednoho z výŠe uvedených orgánů nebo na některém z výše uvedeném
pojistném evidován nedoplatek, není bezdluŽný'

Budoucí zaměstnavatel Účastníka řízení je tedy ve smyslu s 178f písm. a) zák. Ó' 326/1999 sb''
zaměstnavatelem nespolehlivým, nebot'neníve smyslu s 178e zák. ě.326/1999 Sb' osobou bezdluŽnou,
kdyŽ má evidován nedoplatek na pojistném na socíální zabezpečení, nedoplatek na daních, přičemŽ na
tyto nedoplatky nebyl sjednán splátkový kalendář

Podle $ 51 odst' 3 zák' Č,' 50012004 Sb., správnÍ řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní
řád"), je-li zjištěna skutečnost, která znemoŽňuje Žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán dalŠí
dokazování a Žádost zamítne. S ohledem na toto ustanovení správního řádu tedy správní orgán
neprováděl dalŠí zjišt'ování či dokazovánÍ ve vztahu k budoucímu zaměstnavateli Účastníka řízení.

Dle $ 46 odst. 6 písm' d) zák. Č. 326/1999 Sb. ministerstvo zaměstnaneckou kartu nevydá' je-li

zaměstnavatel cizince podle $ 17Bf nespolehlivý.

Z tohoto důvodu správní orgán dospěl k závěru, Že v případě účastníka řízení je naplněn důvod pro
nevydánÍ zaměstnanecké karty dle $ 46 odst.6 písm' d) zák. č.326/'1999 Sb.' kdyŽ budoucí
zaměstnavatel Účastníkařízení je nespolehlivý, a to z důvodu uvedeného v $ 178f odst. 1 písm. a) zák. č,.

326/1999 Sb., nebot' není bezdluŽný.

S ohledem na výše uvedené správní orgán v souladu s $ 36 odst' 3 správního řádu vyzval Účastníka
řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Uvedená pÍsemnost byla
ÚČastníkovi řízenídoručena dne 13' 08.2020. Svého práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí
v poskytnuté lhůtě ÚčastnÍk řízení vyuŽil a správnímu orgánu dne 13' 0B.2020 doručil své vyjádření (ve

spise vedeno pod č. j. oAM-11.712-33lzM-2020), ve kterém uvedl, Že Žádné podklady nemá a Že pouze
čeká na pozitivní rozhodnutÍ. Učastník řízení tedy v tomto podání Žádné skutečnosti, se kteryimi by se
správní orgán měl v tomto rozhodnutí vypořádat, neuvedl' Vzhledem k tomu, Že vyjádření se k podkladům
pro vydánÍ rozhodnutí je právem Účastníka řízení a nikoliv jeho povinností, přistoupil správní orgán
k vydánÍ tohoto rozhodnutÍ'
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S ohledem na uvedené má správní orgán za to, Že v řízení byl náleŽitě zjiŠtěn a prokázán důvod pro

nevydání zaměstnanecké karty uvedený v $ a6 odst. 6 písm. d) zák' č.32611999 Sb., kdyŽ zaměstnavatel
účastníka řízení je nespolehlivý z důvodu dle $ 17BÍ odst. 1 zák. č' 326/1999 sb'

Vzhledem k zjištěnému správní orgán rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Foučení:

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, a to dle

ustanovení $ 81 odst. 1 zákona č' 500/2004 Sb., správní řád, ve spojenÍ s S 170b odst. 1 zákona Č.

32611999 So., o pobytu cizinců na Území České republiky a o změně některých zákonů, v platném Znění.

Podle ustanovení $ 86 odst. 1 správnÍho řádu se odvolání podává u odboru azylové a mignační politiky

Ministerstva vnitra České republiky, a to dle ustanovení $ 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 15 dnů
ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.


