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ROZHODNUTÍ
I\íinistersuo vnitla ceské republiky, odbor azylové a migrační politiky jako spévní or'án piisluš;ý podle

ustanovení § 165 písm, n) zákona'č, 326/1999 sb,, o pobytu cizinců na územj ceské.republiky a o změně
někteŇch zákonů, Ve znění pozdějšich předpisů (dále jen zák, č, 326/1999 sb,), rozhodl o žádosti

o vydání zaméstnanecke karty, kte-rou dne 28,01.2021 poda| pan AKsHlT, nal, 15- 06, 1994, st,

přiŠl!šnost |ndická republika, bytem Gurdaspur 1o2, '143505 Batala, Indická republika (dále jén jako

'účastník 
řízení"), takto|

žádost se zamítá
a zamě§ínanecká kaňa sé dle § 46 odsi. 6 písm. b) zák. ě. 326/1999 sb,, ve znění úěinném

do 01. 08, 2021, n e v y d á , neboť úěastník řízeni nesplňuje Podmínku uvedenou
V § 42g od§t. 2 písm, a) zák. č. 326/í999 sb,

odůvodnění:

Dne 28, 01. 2021 podal účastník řízeni U zastupitelského úřadu óeské íepubliky V Dillí žádost o Vydání

zaměstnanecké kárty z důvodu uvedeného v § 42g odst, 2 zák_ č_ 32611999 sb. z úředního tjskopisu

záooiii vyptynuto, ž; účastník rízení hodlá být záměstnáván na pÉcovnl pozici Uvédené V centrální

évú.nci vótíycr, pracovních mí§t obsaditélných držiteli zaměstnanecké karty pod číslem 17 59372o 709,

sDíáVnl oroán v souladu s čl, ll. odst, 1 zák, č. 274t2o21 sb,, kterým se měni zákon č, 326i 1999 sb,,
o'pouýi,l cirin"t na území české íepubliky a o zméně nékterých zákonů, Ve znénl pozdéjšlch předpisů,

a iisi iouvlsejict zatony, žádost účastníia řízení posuzuje dle zněnl zákona č, 326/1999 sb. L]činného

do 01- 08.2021 (dálejen,,zák, č,326/,1999 sb.").

správni orgán tedy posuzovat, zda jsou V případě žádosti účastnlka řízení splněny zákonné podmlnky pro

Vydání zaměstnanecké karty,

základnt podmínky pro vyclání zaměstnanecké kafty §tanoví zák, č, 326/1999 sb, v § 429 odst, 2,

Óie § 42g'odst, 2 Žái, ó. d26l1999 sb. žádost o vydání zaměstnanecké kaňy je oprávněn podat cizinec,
pokud"- áj je ueetem 1etro pobytu na územízaměsinání na jedné z pracovnlch pozic úvedených v centrálni- -evidenciVÓlných 

pracovních míst obsaditelných džiteli zaměstnanecké karty,

b} uzávlel Dracovn, šmbuvu, dohodu o pracovňíčinnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v nlz se-' 
itrinv iuu"-lr v ujednané lhůté uzavl|t pracovn| smlouvu nebo dohodu o pracovnl cinnosti

oosaÁujlct ustánoveii, ze kte.ého Vyplývá, žé bez ohledu na rczsah_práce měsíčni mzda, plat

nóbo oáměna cizince nebudé nižšl n;)ž základní sazba mésícní minimálni mzdy; týdenní pracovní

doba v každém základním pracovněpráVním Vztahu musí činit nejméně 15 hodin a

c) má odbornou zpú§obilost pro Výkon požadovaného zaměstnánj a tato podmínka vyplýVá z' 
chalakteru zaměstnánI neboji§tanoví mézináíodní smlouva, zejména
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príslušným orgánem Óeské republiky,

2, 'má 
. požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je

vyŽadována, a

1, má požadováné Vzdělání; v odůVodněných prípadech, zejména V prípadě důvodných
pochybno§tí, zda cizinec má Požadované vzdělání nebo zda ioio Vzdělání odpovídá charakteru

. zaměstnání, je na žádost mini§ter§tva povinen prokážat, že jého záhlaniční Vzdělání bylo uznáno

pod e žVláštního práVního předpisu

3, splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-lio takové povolání,

Z náležitostí doložených k žádosti vyplýVá, že účastník řízení hod]á být zaměstnáván na volném
pracovnim místě u zaměstnavatele Vetamix s,r,o,, které je součástí centrální éVidencé Volných pracovních
mísi pod č, 17 593 720 709. Dle údajů zde uvedených by účastník rízení měl být zaměstnán u Výše
uvedeného zaměstnavatele na pracovním mlstě, které je charakteízováno pomocí klasifikace cz]sco
jako zpracovatelé ma§a, ryb a príbuzní pracovnlci. K žádosti účastník řízeni přiložil pracovní smlouvu ze
dne 08, 01, 2021, ze které Vyplývá, že tento bude u výše uvedeného zaměslnavatele zaměstnán na p|ný
pracovní úVazek a za měsíční mzdu, která nebude nižší než základní sazba měsíóní minimální mzdy, Dle
údajů v této smlouvě bude účastnlk řlzení vykonávat pro bldoucího zaměstnavatele práci jako dě.lník při
zpracovánímasa,

spráVni orgán V průběhu řízenl o žádosti shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro Vydání
zaměstnanecké karty, a proto rozhodl, že dostaví-li se účastník rízení k pořízení údajů nežbytných pro
výrcbu průkazu o povolení k pobytu, přéVezme jej a uhradí spráVní poplatek za převzetí prukazu o
povoléní k pobytu, bude mu zaměstnanecká karta vydána. správnlorgán také v souladu s § 165a písm, f)
zák, č, 326/1999 sb. Vydal §hora uvedenému zastupitelskému úřadu pokyn k uděIení Víza k pobytu nad
90 dnů dle § 30 odst, 2 zák. č, 326/1999 sb, Uvedené je zachyceno v předkládací zpráVě ze dne 22, 03,
2021, která je součástí spisového matriálu Vedeného o této žádosti,

De § 44 odst, 1 zák. č,32611999 sb, je cizinec, který podal žádost o Vydání povolení k dlouhodobému
pobytu na zastupitelském úřadu a bylo mu uděleno vízum podle § 30 odst, 4, je poviňen za účelem Vydání
průkazu o povolení k pobytLl se do 3 pracovních dnů ode dne Vstupu na území osobně dostaÝit na
ministélstvo ke žpracování údajú nezbytných pro \rydání průkazu o povolení k pobytu, a to Včetně pořízení
biometrických údajú cizince a jeho podpisu, který je Určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracovánl; podpis
se nepořídí, pokud cizinci V jeho provedení bránI těžko překonatelná překážka, cizinec, kteíý podal
žádost o Vydání povoleni k dlouhodobému pobytu na území ministerstvu a splňuje podmínky pro VydánI
povo]ení k dlouhodobému pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit ke zpracováni údajů
nezbytných pro Vydáni průkazu o povolení k pobřu, a to včetně pořizení biométrických údajů cizinoe a
jeho podpisu, ktelý je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci V
jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

Povinnost uvedenou V § 44 odsl. 1 zák, č. 326/,1999 sb. účastník řízení splnil, když se dne 07, 06, 2021
na VýzVu dle § 44 odst, 1 zák, č, q?6/1999 sb, ké spráVnimu orgánu dostavil za účelem pořízení údajů
nezbytných přo Vydánl průkazu o' povoléní k pobytu (zaměstnanecké karty), l:'ča§tniku řízeni bylo
spráVnIm olgánem Vydáno také potvženI o splněnI podmínek pro Vydání zaměstnanecké karty, od tohoto
okamžiku byl oprávněn pro shora uvedeného zaměstnavatele VykonáVat záVislou práci,

spráVnímu orgánu bylo l]řadem práce ČR V souladu s § 106 odst, 1 zák- č- 32611999 sb, postoupeno
sdělení shola uvedeného zaměstnavatele ze dne 31. 05, 2021 učiněné V souladu § § 88 odst. 1 písm, b)
zák. č.435t2004 sb,, o zaměstnano§ti, ve znění pozdéjších předpist]. Zobsahu sdělenl VyplýVá, že
účastník řizení nemůže vykonáVat práci z nábožénských dťlvodů a předčasně bylo ukončeno zaměstnáni
cizince.

z uvedeného sdělení zaměstnavatele tedy jednoznačné VyplýVá, že účastnIk řízenI již nebude
zaměstnáván na pracovním místě (pozici) u zaměstnavatele Vetamix s,r.o,, kteaé je uvedeno V centíální
evidenci Volných pracovních íníst obsaditelných džiteli zaméstnanecké karty pod čiselným označením
17 593720 7o9. Účastnik řízení tedy nebude zaměstnáVán na pracovní pozici, pro Kerou bylo o Vydání
zaměstnanecké karty žádáno. Za této situace není §plněna jedna ž podmInek pro Vydání zamě§tnanecké
karty, a to podminka uvedená V § 42g odst, 2 písm, a) zák. č. 326/1999 sb,
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i,?_9,|", i:l1l"Y::i §.86, odst. 1,spráVního ládu §e;dvo]ání poaava u oJÚáriiazyiovJ a mlgraeni potitiry
íVlinisterstva Vnitra České republi'ky, a to dle U 83 odsi, 1 spráVního ládu Ve lhůtě do i5 dnú

Ve smyslu § 429 ódst,2 písm, a) žák, č, 326/1999 sb, ]'é podmínkou pro Vydání zaměstnanecké karty
skutečnost, že účelem pobytu cizince na úŽemí je zaměstnáni na jedné z píacovních pozic uvedenýcň
v cenhélní evidenci volných pracovních míst obsadite]ných držiteli zaměstnanecké kaů Úóelem poby.iu
účastníka řizení na území Však § ohledem na výše uvedené éVidentně není žeměstnáV_ání ne prácovní
požici z cehtrální evidence Volných pÉcovních míst, kterou uvedl do žádosti, nebot'bracovňí poměr
účastníka řízení na této pracovní pozjci byl předčasně ukončen,

Dle § ,I69t odst. 7 zák. č. 32611999 sb. §e, V případě Vydání povolení k dlouhodobému pobytu (tedy i
žaměsinanecké kaňy), vydáním rozhodnutí rozumí převzetí průkazu o povolení k pobytu, Ve smyslu § 

.I5í
odst, 3 zák. č, 500/2004 sb., spráVního řádu, Ve žněni pozdějších předpisů, dnem převzetí dokladu
účastníkem řízénínabývá rozhodnuti práVnI mocia právních účinků, Do doby převzetí průkazu o povolení
k dlouhodobému pobyt! (zaměsinanecké karty), |ze tedy původní záVěr spráVního orgánu, že cižjnec
splňuje podmInky pro Vydání zaměstnanecké karty přehodnotit, zéjména V případé, že jsou zjištěny nebo
nastanou nové skutečnosti, které jsou důVodem pro nevyhovění žádosti. V připadě r]čaatníka'řízení
takova situace nasielá

spIáVnímu orcánu byla dolučéná dae 26.07- 2021 žAdosí účastnika řIzení o změnu obsahu ;odáni,
Včetně příloh_ Na základě této žádosti byl účastník iízenl vyzýán k prokázánl hrozící Vážné újmy, kterou
pouze odúVodn;l, nikoliV prokáza{, z tohoto dúVodL] správni orgán vyhotovil U§nesení o nepovo-|eňi změny
obsah! podání, proti kterému se účastnik řízeni odvolal a iak §e odvolání postoupilo'ke Komisi pá
íozhodování Ve Věcech pobytu cizincú, Podle rozhodnutí Komisé pro rozhodování Ve Věcech pobytu
cizinců se odvolání účastníka řízenIzemítlo a usn e§en i správn Iho olgánu l, stupně pofurdilo.

Podle § 46 odsl, 6 písm, b) zák, č, 326/1999 sb, minisiersivo zaměstnaneckou kartu nevydá, nesplňuje_li
cizinec podmínku uvedenou V § 42g odst, 2, 3 nebo 4 téhož zákona,

s ohledem na shora Lrvedené je třeba kon§tatovai, že v případě účastníka řizení je naplněn důVod plo
nevydén í 

,zarí] -Ástnan ecké karty uvedený V §46 odst. 6 písm, b) zák, č, 326/19'99 sb,, neoot vléno
pJípadějiž není splněna podmínka uvedená V § 42g odst, 2 pí§m, a} též zákona, Účelem pobytu úóasŮíka
íízení 

^a -()zemi totiž již není zaměstnáváni na pJacovní pozicj uvedené v centrální ;vid;nci volných
pracovních míst obsaditélných džitéli zaměstnanecké kaíty, jejiž čísélné označení uvedl do žádosti, káyž
předčasně ukončil pracovní poměr, jelikož ž náboženských dÚVÓdů nemůže práci VykonáVat.

Dne .12. 0.4. 2022 swáýni olgán vyrozumě] účastníka řIžení Ve smyslu § 36 odst, 1 ve spojení s
ustanovením § 39 odst, 1 zákona č, 500/2004 sb., spráVní řád, V platném znéní (dáIe jen správ;í ád), o
možnosti seznámlt se s podklady pío Vydání rozhoonutl a Vyjáóřit se t< nim, Ý,lzvá t výlaareni sé t
podkladům pío vydání rozhodnutí byla doručena fikcí, Žadateilvého práva nevyužil a t< !óottaatm se
nevyjádřil,

9,:!i9d:i,* uveoené má. spráVn í. olgán za Io že V iízenl byl náležitě zjištěn a prokázán důvod pro
zámltnutl zádost a nevydán l zaměsňanecké ka.ty dle § 46 odst, 6 písm. b) Ve spojen; s 429 odst, 2 pism,
a) zák, č, 326/1999 sb.

Vzhledem k zjišiěnému správnI orgán rozhodl zpúsobem Uvedeným Ve Výloku tohoto rozhodnutí,

Poučeníi

proti tomuto_io'hodnL]tl lze Dodat odvolání ke komisi pro rozhodování ve vécecn pobytu cizjnců, a io dle
ustanovení § 81 odst, í zákona č_ 5o0l2oo4 sb,, spíáVní lád, Ve spojení s § i7ob odst. 1 zákona č,
326/í999 sb,, o pobytu cižinců na úzémí České republiky a o zméně ;é-ktenicňzákonů, v platném znění.

ode dne oznámení tohoto rozhodnutl,

|ng, Denisa zykouá /,/

_ýedoucl 
oddele|/


