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MlNlsTERsTVo VNlTRA Čn
odbor azylové a migračnÍ politiky

oddělení dlouhodobých víz
P.O. Box 210

701 00 Ostrava 1

Č.1.: onu-l B325-8/DV-201 9 ostrava 29. květen 2020
Počet listů: 2

Pan: STOFCHECK Philip Matthew,
nar.: 28.08.1972,
státní přísluŠnost: Spojené státy americké,
bytem: 658 Sparks, Jackson, Michigan, Spojené státy americké,

cestou Zastupitelského úřadu : Vídeň

INFORMACE
o DŮVoDEcH NEUoĚleruÍ DLoUHoDoBÉHo viz^- zMĚNA RozHoDNUTÍ

odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále jen Ministerstvo vnitra)jako orgán
příslušný podle ustanovení $ 165 písmeno c) zákona ě.326t1999 Sb.' o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně něktených zákonů, v platném znění (dále jen zák.č. 326/1999 Sb.) posoudil Žádost
pana: SToFcHEcK Philip Matthew' nar.: 28' 08. 1972, státní přÍslušnost: Spojené státy americké, cestovní
doklad čÍslo: 591750897 o udělení vízak pobytu nad 90 dnů za Účelem studium, takto:

dIouhodobévízumsepodleustanovení$56odst. 1písm. l|zák'ě.326/1999Sb. neuděIu je.

odůvodnění:

Dne 25. 10. 2019 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výŠe jmenovaného o udělenÍ dlouhodobého vÍza
za účelem studium, která byla Žadatelem osobně podána dne 19. 09. 2019 naZastupitelském Úřadu České
republiky ve Vídni. Žadost byla doloŽena následujícími náleŽitostmi:

- Žov č. VtEN2o1 9o9í 9ooo1

- fotokopie datové stránky CD

- doklad o Účelu pobytu

- doklad o zajištění ubytovánÍ

_ doklad o finančnÍch prostředcích, kopie PK

- doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů- Affidavit

- 2 fotografie

Podle ust. S 56 odst. 1 písm. l) zák. č,' 32611999 Sb' dlouhodobé vízum ministerstvo cizinci neudělí, jestliŽe
cizinec nesplňuje některou z podmÍnek pro udělení vÍza'

Dále dle $ 30 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb' vízum k pobytu nad g0 dnů uděluje ministerstvo na Žádost cizince,
který hodlá pobývat na Územíza Účelem vyŽadujícÍm pobyt na Území delŠi neŽ 3 měsÍce.
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Při posuzování Žádosti o dlouhodobé vÍzum správní orgán vycházel zŽádosti o dlouhodobé vízum a k nÍ

doloŽených náleŽitostÍ, a z vlastního šetření.

Dne 19. 09' 2o2o byla podána na Zastupitelském úřadu ČR ve Vídni Žádost o udělení dlouhodobého víza
výŠe jmenovaného za Účelem studium vsouladu s $ 1699 z.č.326t1999 Sb. Žádost byla doloŽena
p'ozaobvan1imi náleŽitostmi dle $ 31 odst. 1) a Š 31 odst. 3 písm. a) z'č,' 326/í999 Sb., o Žádosti rozhodlo

bnnap vzákonné lhůtě dne 17' 10.2019 ve smyslu ustanovení $ 30 odst. 1zák' Ó' 326/1999 Sb. aŽadateli

bylo uděleno dlouhodobé vízum s platností od 17. 10. 2020 do 30' 06. 2020. VÍzový Štítek dosud nebyl

zástupitelským Úřadem v cestovním dokladu Žadateli vylepen, coŽ bylo dne27 '05'2020 ověřeno v dostupných

databázích MV ČR.

Dle ust. $ 51 odst. 5 se dlouhodobé vízum povaŽuje za udělené jeho vyznaČenlm. Z informaČních systémů je

zřejmé, }e dlouhodobé vízum nebylo dosud do cestovního dokladu Žadateli vyznačeno, tedy řÍzení

o udělenÍ dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dní nebylo pravomocně ukonČeno.

Dne 19. 05' 2o2o obdrŽel odbor azylové a migraČní politiky MV České republiky od kompetentnÍho
pracovnÍka vedoucího studijního oddělení, Fakulty ŽivotnÍho prostředí, Čzv v Praze písemné oznámení,
ze kterého vyplývá, Že Žadateli bylo studium ukončeno.

Správni orgán tudíŽ dospěl k závěru, Že předmětná Žádost nesplňuje jednu z podmÍnek pro udělení
dlbuhodobého víza, respektive, Že žadateli nebude umoŽněno v plánovaném termínu plnit deklarovaný Účel

pobytu, čÍmŽ nebude naplněna podmÍnka ustanovení $ 30 odst. 1zák. Č' 326/1999 Sb. V návaznosti na tuto

skuieěnost nelze Žadateli 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. č.32611999 Sb. lze ve lhůtě

do.15 dnů ode dne doruČenÍ informace o neudělení dlouhodobého vÍza poŽádat o nové posouzenÍ důvodů

neudělení dlouhodobého víza' Ve smyslu ustanovení $ 180e zák' Ó' 326/1999 Sb. podává cizinec židost
o nové posouzenÍ důvodů vedoucích k neudělenÍ dlouhodobého víza písemně u Ministerstva vnitra Ceské
republiky, odboru azylové a migraÓní politiky, Česká republika.

Lhůta pro podánÍ Žádosti o nové posouzenÍ důvodů neudělenÍ dlouhodobého víza je zachována, pokud

le óó.rloni den Ihůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové a migrační

foiitixy, nebo je_li viento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která obsahuje podání,

breoaí.'" drŽitéli poštovní licence nebo zvláŠtnÍ poštovní licence nebo osobě, která má obdobné postavení

v jiném státě. Zastupitelský úřad České republiky nenÍ orgánem věcně přÍsluŠným pro podání Žádosti, resp.

póoani Žádosti na Žastupitelském Úřadu České republiky nemá vliv na zachování lhůty pro podání Žádosti

aŽ do okamŽiku doruěeníŽádosti Ministerstvu vnitra České republiky.

Žadost o nové posouzení důvodů musÍ obsahovat Údaje o tom, kdo ji podává a v Čem je spatřován

s právnÍmi předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řÍzenÍ, jeŽ mu předcházelo. Důvodem

nemohou býi skutečnosti, které cizinec nedoloŽil nebo neuvedl v Žádosti o udělení dlouhodobého vÍza.
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