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MlNlsTERsTVo vNlTRA ěn
Odbor azylové a migračnípolitiky
Oddělení pro pracovní migraci ll.
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

Vyvěšeno dne
svěšeno dne

č.i. : onu-t 0204-21 lzM-2020

Paní
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Brno, 17.8.2021
Počet listů: 1

Alla

a 1. 0 9, 2021

nar. 23.9.1997

státní příslušnost: Ukrajina
bytem v zemi původu: MARJANIVKA, lLLlCA 1318,26240, Ukrajina

UsNEsENí
Ministerstvo vnitra Českérepubliky, Odbor azylové a migračnípolitiky jako spravní orgán příslušný podle
ustanovení§ 165 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na územíCeskérepubliky a o změně
některých zákonů, ve znění do 1.8.2021(dále jen ,,zák. č,326/1999 Sb.") ve správním řízení o žádosti o
vydání zaměstnanecké karty, kterou dne 13.1.2020 podala paní TITARENKO Alla, nar.23.9.1997, st.
příslušnost Ukrajina, bytem MARJANIVKA, lLLlCA 1318,2624a, Ukrajina (dále jen ,,účastníkřízení")
rozhodltakto:

správní řízení vedené pod sp. zn. OAM-10204IZM-2020 s e dle § 169r odst, 1 písm. a) zák. č,
326/1999Sb. zastavuje, nebot'velhůtěpodle§44odst.3úěastníkřízeni nepřevzal prŮkazo
povolení k pobytu.
odůvodnění:
Správní orgán vsouladu sčl, ll. odst. 1 zák. č.27412021 Sb., kteným se mění zákon č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na územíČeskérepubliky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisŮ, a
řízení posuzuje dle znění zákona č. 32611999 Sb.
"dalšísouvisejícízákony, žádost účastníka/účastnice
účinnéhodo 1.,8,2021 (dále jen ,, zák, č.326/1999 Sb.-).
Dne 13.1.2020 podal účastníkřízení napracovišti správního orgánu u Zastupitelského úřadu ČR ve Lvově
žádost o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu za účelemzaměstnanecké karty.

Správní orgán v průběhu řízení o žádosti shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro vydání shora
uvedeného povolení k pobytu a proto rozhodl, že dostaví - li se účastníkřízeník pořízení údajŮ
nezbytných pro výrobu průkazu o povoleník pobytu, převezme jeja uhradípříslušnýsprávní poplatek, mu
bude požadované povolení k pobytu vydáno. Uvedené je zachyceno v předkládací zprávě ze dne
2.3.2021, která je součástí spisového materiálu vedeného o této žádosti.
Dle § 44 odst. 1 zák. č.326/1999 Sb. je cizinec, kteryi podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu na zastupitelském úřadu, a bylo mu uděleno vízum podle § 30 odst. 4, je povinen za účelem
vydání průkazu o povolení k pobytu se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na územíosobně dostavit na
ministerstvo ke zpracování údajůnezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení
biometrických údajůcizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis

se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka, Cizinec,

ktený podal

žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na územl ministerstvu a splňuje podmínky pro vydání
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povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit 'ke zpracování údajů
nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajůcizince a
jeho podpisu, ktený je určen k jeho dalšímudigitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v
jeho proveden í brán í těžko překon

atel ná

překážka.

Povinnost uvedenou v § 44 odst. 1 zák. ó. 32611999 Sb. účastníkřízenísplnil, když se dne 9.9.2020 ke
správnímu orgánu dostavil za účelempořízení údajůnezbytných pro vydání (výroby) průkazu o povolení
k pobytu a tyto údaje mu byly pořízeny, Současně bylo účastníkoviřízení správním orgánem předána
výzva, aby se dne 20.10.2020 v08:40 hod. dostavil ke správnímu orgánu za účelempřevzetí průkazu o
povolení k pobytu,

Dle § 44 odst. 3 zák, č. 32611999 Sb. je cizinec povinen ve lhůtě stanovené minisierstvem, nejpozději
však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů,dostavit se na ministerstvo k převzetí průkazu o
povolení k pobytu,

Údaje nezbytné pro vydání (výrobu) průkazu o povolení k pobytu byly účastníkoviřízenísprávním
orgánem pořízeny dne 9.9.202't. Lhůta 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajůtedy uplynula dnem
10.11.2020 anižby si účastníkřízeníprůkazo povoleník pobytu převzal. Účastník řízenív uvedené lhŮtě
správnímu orgánu ani nesdělil důvody, které by mu nezávisle na jeho vůli bránily převzít průkaz o
povoleník pobytu,

Ve výzvě správní orgán účastníkařízení přitom poučil o právních následcích nepřevzetí průkazu o

povolení k pobytu v 60ti denní lhůtě následující po pořízení údajůnezbytných pro vydání (výrobu) průkazu
tom, že v důsledku takového jednání bude řízenío její žádosti
zastaveno dle § 169r odst, 1 písm, a) zák. č,326/1999 Sb.

o povolení k pobytu, tedy zejména o

Dle § 169r odst. 1 písm, a) zák. č.326/1999 Sb. usnesením se také zastaví řízení o žádosti, jestliže
cizinec, ktený podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodlouženíjehoplatnosti, se
ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst. 1 nebo § 44a odst. 13 nedostaví na ministerstvo ke zpracování
údajůnezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu nebo ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a
odst. 14 nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání
důvody na jeho vůli nezávislé,
Účastník řízení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu v 60ti denní lhůtě nedostavil a současně v této
lhůtě nesdělil žádný důvod skutečně na jeho na vůli nezávislý, který by jí bránil v převzetí průkazu o
písm. a) zák. č.32611999
,povolení"k pobytu. Tímto došlo k naplnění důvodu uvedeného v § 169r odst. 1
Sb., pro ktený je správní orgán bez dalšího povinen řízení o žádosti zastavit. Z tohoto důvodu správní
orgán rozhodl,tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, a to dle
ustanovení § 81 odst, 1 zákona č, 50012004 Sb,, správní řád, ve spojení s § 170b odst. 1 žákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na územíČeskérepubliky a o změně některých zákonů, v platném znění.
Podle ustanovení § 86 odst. ,1 správního řádu se odvolání podává u odboru azylové a migračnípolitiky
Ministerstva vnitra Českérepubliky, a to dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 15 dnů
ode dne oznámení tohoto usnesení. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti
tomuto usnesení odkladný účinek,
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