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MINISTERSTVO VNITRA CR
odbor azylové a migrační politiky

oddělení dlouhodobých víz
P. O. Box 210,70100 Ostrava 1

č' j. : OAM-S 1 06-4lDv -2020 ostrava 17. června 2020
Počet listů: 2

Paní: KlM Haeun
narozena: 22.10.',998
státnípříslušnost: Korejskárepublika
bytem: Seongpo-Dong, Park Prugio Apt' 105 -2601' Korejská republika

Cestou zÚ cn: ve Vídni

INFORMACE
o DŮVoDEcH NEuoĚleruÍ DLoUHoDoBÉHo vlz^

odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále jen Ministerstvo vnitra) jako
orgán příslušný podle ustanovení $ 165 písmeno c) zákona Č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na Území
České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č' 326/1999 Sb.) posoudil
Žádost paní KlM Haeun, nar' 22. 10. í998' st. přísl.: Korejská republika, cestovní doklad číslo:
M90006545, o udělenÍvízak pobytu nad 90 dnů za ÚČelem studium, takto:

dlouhodobé vízum se podle ustanovení $ 56 odst' 1 písm. l) zákona číslo 326/1999 sb.,
neuděluje.

odůvodnění:

Dne 27. 2' 2020 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výŠe jmenované o udělení dlouhodobého vÍza
za ÚČelem studium, která byla podána dne 20. 2.2020 na VelvyslanectvíČeské republiky ve Vídni. Žadost
byla doloŽena následujícími náleŽitostmi:

- Žov č. V!EN2o2o02200002
- fotokopie datové stránky cestovního dokladu
- doklad o Úěelu pobytu
- doklad o zajiŠtění prostředků k pobytu
- doklad o zajištění ubytování
- doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
- 2 fotografie

Pod|e ust. $ 56 odst. 1 písm. l) zák' č. 32611999 sb. dlouhodobé vízum ministerstvo cizinci neudělí,
jestliŽe cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza.

Podle ust. $ 30 odst. 1 zák. č. 32611999 Sb' vízum k pobytu nad g0 dnů uděluje ministerstvo na Žádost
cizince, který hodlá pobývat na Území za účelem vyŽadujícím pobyt na Území delŠí neŽ 3 měsÍce. Vízum
k pobytu nad 90 dnů nelze udělit za účelem zaměstnání.

Při posuzování Žádosti o dlouhodobé vízum bylo vycházeno z veškenich doloŽených náleŽitostí k Žádosti
o dlouhodobé vízum a z výsledků vlastního šetření.
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Jako doklad o Účelu pobytu bylo doloŽeno Rozhodnutí o přijetí ke studiu akreditovaného bakalářského

studijního programu úedia Studies (v rámci výměnného pobytu) na Metropolitní univerzitě Praha, o.p's'

v obdobÍ od24.2'2020 do 15. 6.2020'

Vzhledem k mimořádné situaci (pandemie onemocnění covlD-19) a uplynutí předpok|ádané doby pobytu

studentky na Území ČR zaoatótka jiŽ nebude schopna plnit deklarovaný Účel pobytu. Správní orgán

konstatuje' Že dotyčné v souČasné době nelze poŽadované vízum udělit'

Na základě výŠe uvedeného správní orgán dospěl k závěru, Že předmětná Žádost jiŽ nesplňuje podmínky

pro udělení dlouhodobého víza, respekiive, Že Žadatelka jiŽ nebude nyní schopna plnit deklarovaný účel

pobytu, ČímŽ nedojde k naplnění ustanovení s 30 odst. 1 zák. č,. 326/1999 Sb' V návaznosti na tuto

skuiečnost tak nelze Žadatelce dlouhodobé vízum za Účelem studia udělit'

Ministerstvo vnitra proto v souladu s ust. $ 56 odst. 1 písm. l) zák' č' 32611999 sb' rozhodlo vízum

neudělit.

Poučení:

Podle ustanovení$ 56 odst. 5 ve spojení s ustanovením $ 1BOe odst' 2 zák. Ó.326/1999 Sb' lze ve lhůtě

do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhóoobého víza poŽádat o nové posouzení důvodů

neudělení dlouhodobého víza. Ve smyslu ustanovení $ 1BOe zák. Ó.326/1999 Sb. podává cizinec Žádost

;-ňó;a |osouzení důvodů vedoucích k neudělení djouhodobého víza písemně u Ministerstva vnitra

ó"'Ře1óutliŘy, odboru azylové a migračnÍ politiky, Česká republika.

Lhůta pro podání Žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza je zachována, pokud

r" ň".r!o.i oen rnotv toto pooanÍ uČiněno u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azy.lové

á ňigraeni politiky, nLno 1"-íi v tento den podána poŠtovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která

áosaiu;e pboani," předáná drŽiteli poŠtovní licence nebo zvláŠtní poŠtovní licence nebo osobě, která

má obdobné postavenív jiném státě. Zastupitelský uřad České repub.lky,není orgánem věcně příslušným

pro podání Žádosti, ,".p. podání Žádolti na Zastupitelském úřadu České ,"|Y.?|.iky._'l:^'í^:!:

ha zacnovaní lhůty pro podánÍ Žádosti aŽ do okamŽiku doručení Žádosti Ministerstvu Vnitra cesKe

republiky.

Žádost o nové posouzení důvodů musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává a v čem je spatřován I91po|
š |ravnimi prebpisy nebo nesprávnost rozhodnutÍ nébo řízení, jeŽ mu předcházelo. Důvodem Žádosti

nemohou oýt st<úteónosti' které'cizinec nedoloŽil nebo neuvedl v Žádosti o udělení dlouhodobého víza.

ministerský rada


