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pan FLICK Robert John
nar. 28.03.1991

státní příslušnost: Kanada
předpokládaný pobyt na území: K Letišti 3703' 67181 Znojmo
(dále jako Žadatel)

cestou Velvyslanectví České republiky ve Vídni

INFORMACE
o DŮVoDECH NEUDĚLENí DLoUHoDoBÉHo VíZA

odbor azylové a migračnÍ politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále jen Ministerstvo vnitra)jako
orgán přísluŠný podle ustanovenÍ $ 165 písm. c) zákona č' 32611999 Sb', o pobytu cizinců na Území
České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák.Ó. 326/'1999 Sb') posoudil
Žádost pana FLlCK Robert John, nar' 28.03.'199'1 st. přÍsluŠnost: Kanada, cestovnídoklad č. ACs18255
o udělení vízak pobytu nad 90 dnů za účelem sportovnítakto'

dlouhodobévízumsepodleustanovení$56odst. 1písm' l)zák' č.326/1999 Sb. n eudě lu je'

odůvodnění:
Ministerstvo vnitra' odbor azylové a migrační politiky obdrŽelo Žádost pana FLlCK Robert John, nar.
28.03.199'1 o uděIení dlouhodobého víza za Účelem sportovní, podána dne 14'01'2020 na
Velvyslanectví České republiky ve Vídni. Žadost byla doloŽena následujícÍmi náleŽitostmi:

- Žov č.: VlEN20200'1'140001
- kopie datové stránky CP Žadatele
- doklad o účelu pobytu
- doklad o zajištění ubytování
- 2 fotografiemi
- doklad o trestní bezúhonnosti

Podle ustanovení $ 56 odst' 1 písm' l) zák.č.326/1999 Sb. dlouhodobé vízum ministerstvo cizinci
neudělí, jestliŽe

l) cizinec nesplňuje některou z podmínek pro uděIení vÍza

Při posuzování Žádosti o dlouhodobé vízum vycházel správní orgán z doloŽených náleŽitostÍ k Žádosti
o dlouhodobé vízum a z vlastního šetření. K Žádosti o dlouhodobé vÍzum byla doloŽena jako
náleŽitost, která má prokazovat účel "sportovnÍ" ,,Hráiské smlouvy" uzavřené dne 0'1 .11.2019 mezi
Žadatelem a společností/klubem orli Znojmo, lČ'.2B34151'1 (Účastník Erste Bank Eishockey Liga -



rakouská nejvyŠšÍ soutěŽ v ledním hokeji s Účastí zahraničnÍch klubů ) s platností od 01.11.2019 do
30.O4.2O2O, ze které vyplývá, Že měsíční odměna Žadatele bude činit nejméně 6000,- EUR
(154 620,oo czK).

Usnesením vlády České Republiky ze dne 12. března2020 č.'198 o přijetí krizového opaiření v
návaznosti na usnesení vlády c. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s Čl. 5 a 6

ústavního zákona č. 11011998 Sb.' o bezpečnosti Ceské republiky, vyhlásila pro Území České
republiky z důvodu ohroŽenÍ zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu korona viru na Území České
republiky nouzový stav, bylo nařízeno s účinností od 14. března 2020 přeruŠit všechna řízení o
Žádosteóh o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských Úřadech. V důsIedku tohoto

opatření nebylo moŽno v řízení o Žádosti shora uvedeného o u.dělenÍ.víza k p-obytu nad 90 dnů

pokraČovat. ÝyhláŠený nouzový stav trval do 17 .05.2020 JelikoŽ VelvyslanectvÍ Ceské republiky ve

Vídni je zastupitelským Úřadem Čn, toe je po skončení krizového stavu ukončeno přeruŠenÍ řízení o
Žádostech k oprávnění k pobytu nad 90 dnů, správní orgán pokraČuje v řízení o Žádosti

konstatováním, Že platnost doloŽeného dokladu o úČelu pobytu vyprŠela k datu 30.04.2020'

Na základě uvedeného správní orgán uvádí, Že na doloŽenou ,,hráčskou smlouvu" s dobou platnosti

do 30.04.2020 jiŽ nadále nelze nahlíŽet jako na doklad potvrzující Účel pobytu dle $ 31 odst. 1 písm' b)

zák.č.32611999 Sb. jelikoŽ tato smlouva jiŽ není platná/Účinná, coŽje skutečnosti' která vede k závéru,

ŽeŽadatel nesplňuje některou z podmínek pro udělení vízaa pr"oio tVlinisterstvo vnitra ve smyslu ust. $

56 odst' 1 pÍsm. |) zák.č' 32611999 Sb. rozhodlo vízum neudělit"

Poučení:

Podle ustanovení $ 56 odst. 5 ve spojenís ustanovením $ 1BOe odst. 2zák. č' 32611999 Sb. lze ve

lhůtě do 15 dnů ode dne doruČení informace o neudělenídlouhodobého víza poŽádat o nové posouzení

důvodů neudělení dlouhodobého víza. Ve smyslu ustanovenÍ $ 1BOe zák' č' 326/1999 Sb. podává

cizinec Žádost o nové posouzení důvodů vedoucÍch k neudělení dlouhodobého víza pisemně u

Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové a migračni po|itiky, Česká republika.

Lhůta pro podání Žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza je zachována,
pokud je poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové a
migrační politiky, nebo 1e-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která

obšahuje podání' předána drŽiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo osobě' která má

obdobn'é postavení v jiném státě. Zastupitelský úřad České republiky nenÍ orgánem věcně přísluŠným

pro podání Žádosti, resp. podání Žádosti na Zastupitelském úřadu České republiky nemá vliv na

zachbvání lhůty pro podání Žádosti až do okamŽiku doručenÍ Žádosti Ministerstvu vnitra Ceské
republiky.

Žádost o nové posouzení důvodů musí obsahovat Úda.1e o tom' kdo ji podává a v Čem je spatřován

rozpor s právními předpisy. Důvodem Žádosti nemohou být skutečnosti, které yinec nedoloŽil nebo

neuvedl v Žádosti o udělení dlouhodobého víza

Mgr.
vedoucí

Bartoň
ělení imigrace


