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vÝzva k odstranění vad žádosti
Dne 05. 05.2021 jste podal žádost o vydání zaměstnanecké karty dle § 42g zák. č,326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na územíČeskérepubliky a o změně něktenich zákonů, ve znění pozdějších předpisŮ
(dále jen zák, č.326/1999 Sb.).
Nadepsaný správní orgán zžádosti zjistil, že tato trpí vadami, když neobsahuje všechny zákonem
stanovené náležitosti uvedené v§ 42h odst. 1 sodkazem na § 31 odst, 1 písm. a), d) a e) zák. Č.
32611999 Sb., popřípadě některé předloženénáležitosti trpí vadami, které je třeba odstranit, aby bylo
možno v řízení o žádosti pokračovat.
Z tohoto důvodu Vás nadepsaný správní orgán ve smyslu § 45 odst. 2 zák. č. 50012004 Sb,, správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"),

vyzývá
k odstrahění následujících vad žádosti:
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Ve smyslu § 42h odst. 1 písm, c) zák. č. 326/1999 Sb. je náležitostí žádosti pracovní qmlouva nebo dohOda q
pracovňí čininosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v nížse slrany zavazují v ujednané lhŮtě uzavřit Pracovní
smlouvu či dohodu o pracovní činnosti.

Dle § 42g odst. 2 písm. b) zák, č,32611999 Sb. musí z pracovní smlouvy, dohody o pracovní Činnosti nebo smlouvy o
smlo-uvěbudoucí, bez ont'eOu na rozsah práce vyplývat: !) že měsíčnímzda, plat nebo odměna cizince nebude niŽŠÍ
než základni sazba měsíčníminimální mzdy (1 5 200 Kč), !) týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin.

Ve smyslu § 34 zák. č. 262t20o6 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisŮ, musí být prqcovní sítlouYq
urauřena |ísemne a musí obsahovat 3} druh práce, ktený má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, !)
místo nebo místa výkonu práce, ve ktelých má být práce podle písmene a) vykonávána, 9) den nástupu do práceDle § 76 odst. 4 zaxÍ. é.26Ž12006 Sb. musí být v dohodě o pracovní ěinnosti uvedeny sjednané práce, sjednaný
,or"áh pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohoda o pracovní činnosti musí b;ýt uzavřena
písemně.

Vašížádosti byla mj. doložena Smlouva o budoucí smlouvě ze dne 22. 04. 2021_ (dále také jen
,,smlouva") uzavřená só zaměstnavatelem (společností F. X. MEILLER Slaný s. r. o., lČ: 49706454, se
sídlem Netovická 386, 274 01 Slaný), ovšem v této smlouvě chvbí Váš podpis. iakožto budoucího
zaměstnance, Z tohoto důvodu Vás tímto správní orgán vyzývá k doloženítéto zákonné náležitosti
K

žádosti, tedy k předložení smlouvy, která bude splňovat podmínky stanovené nejen zákoníkem práce,
dále podmínky stanovené v § 561 odst. 1 zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, ale také zejména podmínky uvedené v§42g odst. 2 písm. b) zák, č,326/1999 Sb., jak byly
v obou případech uvedeny výše. Smlouvu, která bude podepsána oběma smluvními stranami. je třeba
předložítvoriginále nebo vjejí úředně ověřené kopii, prostá kopie postrádá potřebnou prŮkazní
hodnotu. Za předpokladu, že požadovaná listina bude doruěována do datové schránky správního orgánu,
pak je nutné, aby tato listina (pokud nebyla vytvořena v elektronické podobě) byla převedena z listinné
do elektronické podoby autorizovanou konven'í (viz nĚe|,

K odstranění vad žádosti, resp. doložení výše uvedených náležitostí,případně
odstranění specifikovaných nedostatků již předložených náležitostí Vám správní
orgán poskytuje lhůtu 15 dnŮ od doručenítétovýzvy. Po tuto dobu neběžílhŮta
pro vydání rozhodnutÍ.
pokud na základě této výzvy v urěené lhůtě neodstraníte výše specifikované nedostatky
Vámijiž předložených náležitostí žádosti, spřávní orgán Vaši žádost zamítne.
Doklady (s rr,ýiimkou cestovního dokladu). které ie třeba z důvodu odstranění vad žádosti doložit, mŮžete:

1,Zaslal poštou na adresu uvedenou v záhlaví této výzvy.
2. Doručit osobně na pracoviště ministerstva vnitra, odboru azylové a migračnípolitiky na téžeadrese.
3. Doručit osobně na Generálním konzulátu Českérepubliky ve Lvově, kde jste svou žádost podával.
4.Zaslal do datové schránky Ministerstva vnitra (6bnaawp). Nebyl - li dokument vytvořen velektronické podobě,
tedy je nutné jej vytvořit převedením z listinné do elektronické podoby (konvertovat = naskenovat), musí být tato
xoňváze provédena jako autorizovaná. Autorizovanou konverzi provádí například Ceská pošta, s.p. Toto neplatí pro
doklad prokazující účelpobytu, ktený musí být předložen v originále.

5. Zasiat eIektronický se zaruěenÝm elektronickým podpisem na adresu posta@mvcr.cz. Bez zaručeného
elektronického podpisu, nelze k takovému podání (e-mailu) vůbec pňhlížet.Dokument, kte1ý ke zprávé připojíte, musí
být bud, elektronickým originálem nebo je - li naskenován (konvertován do elektronické podoby) musí obsahovat
oótoz1u o autorizované konverzi (viz bod 4).Toto neplatí pro doklad prokazující účelpobytu, ktený musí být předložen
v originále.

iPro

doru3ení jakýchkoliv dokumentů nelze použítúschovnu (Gzech POlNT),
*p1jakémkoli kontaktu se správním orgánem uvádějte vždy číslojednací (č.j.) žádosti uvedené v záhlaví této výzvy.

Doklady (s výjimkou cestovního dokladu) a da!šípísemnosti vyhotovené v iiném než českémči
slovenském iazyce je ve smyslu § 16 odst. 2 zák. ě.50012004 Sb. třeba předložit v jejich originálním
cizoiazyéném znění s úředně ověřeným překladem do jazyka ěeského.
lnformace týkajícíse náležitostížádostio prodloužení platnosti zaměstnanecké karty lze nalézt rovněž na
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