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INFORMACE
o DŮVoDEcH NEUoĚleruí DLoUHoDoBÉHo vazA

odbor azylové a migraění 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' ě. 326/1999 Sb.) posoudil
Žádost pana KlM Jongwan, nar. 16.10.'t995, st. přísl.: Korejská republika' cestovnídoklad číslo:
M2B470385' o udělení vízak pobytu nad 90 dnů za Účelem studium, takto:

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

odůvodnění:

Dne 19.02.2020 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výše jmenovaného o udělení dlouhodobého víza
za účelem studium, která byla Žadatelem osobně podána dne 1 1.02.2020 na Velvyslanectví České
republiky ve Vídni ' Žadost byla doloŽena následujícÍmi náleŽitostmi:

- Žov č. VlEN2o2oo21 1 ooo3
- fotokopie datové stránky cestovnÍho dokladu
- jednotné rozhodnutí o přijetí ke studiu
- potvrzení o zůstatku na Účtu + kopie karty
- smlouva o ubytování
_ doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
_ kopie zdravotního pojištění
- 2 fotografie

Podle ust. $ 56 odst. 1 písm. l) zák' é. 32611999 sb. dlouhodobé vízum ministerstvo cizínci neudělí,
jestliŽe cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělenívíza.

Podle ust. $ 30 odst' 1 zák. Ó. 32611999 Sb. vízum k pobytu nad 90 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 veškerých doloŽených náleŽitostí k Žádosti
o dlouhodobé vízum a z výsledků vlastního šetření'
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Jako doklad o Úěelu pobytu bylo doloŽeno Jednotného potvrzení o přijetí Žadatele v rámci krátkodobého
výměnného studijního pobytu na Pedagogické fakultě, Katedře pedagogiky a andragogiky jednotlivé
předměty z akreditovaných programů a oborů ostravské univerzity, student bude zapsán do matriky
studentů, potvrzení bylo vydáno dne 18. 10. 2019. Tato krátkodobá výměna je uzavřená na základě
dvoustranné dohody mezi ostravskou univerzitou a lnha University v Korejské republice. Předpokládaná
doba pobytu studenta na Územíje v období od 03.02'2020 do 26.06 '2020.

Vzhledem k mimořádné situaci (pandemie onemocnění covlD-19) a uplynutí předpokládané doby pobytu
studenta na Území ČR, nebude 1iŽ Žadatel schopen plnit deklarovaný účel pobytu, správní orgán
konstatuje, Že dotyČnému v souěasné době nelze poŽadované vízum udělit.

Na základě výše uvedeného správní orgán dospěl k závěru, Že předmětná Žádost nesplňuje podmínky
pro udělení dlouhodobého víza, respektive, Že žadatel jiŽ nebude schopen plnit deklarovaný Účel pobytu,
čímŽ nedojde k naplněnÍ ustanovení S 30 odst' 1 zák' ě' 326/'1999 Sb. V návaznosti na tuto skutečnost tak
nelze Žadateli dlouhodobé vízum za účelem studia udělit.

Ministerstvo vnitra proto v souladu s ust. $ 56 odst. 1 písm. l) zák. ě. 32611999 Sb. rozhodlo vízum
neudělit.

Pouěení:

Podle ustanovení$ 56 odst. 5 ve spojenís ustanovením $ 180e odst' 2 zák. č,.326/1999 Sb. lze ve lhůtě
do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza poŽádat o nové posouzení důvodů
neudělenídlouhodobého víza. Ve smyslu ustanovení $ 180e záR. Ó.326/1999 Sb' podává cizinec Žádost
o nové posouzení důvodů vedoucích k neudělení dlouhodobého víza písemně u Ministerstva vnitra
České republiky, odboru azylové a migrační politiky, 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 politíky' nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která
obsahuje podání, předána drŽiteli poŠtovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo osobě, která
má obdobné postavenív jiném státě' Zastupitelský Úřad České republiky neníorgánem věcně přísluŠným
pro podání Žádosti, resp. podání Žádosti na Zastupitelském Úřadu České republiky nemá vliv
na zachování lhůty pro podání Žádosti aŽ do okamŽiku doručení Žádosti Ministerstvu vnitra České
republiky.

Žádost o nové posouzení důvodů musí obsahovat Údaje o tom, kdo ji podává a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízenÍ, jeŽ mu předcházelo. Důvodem Žádosti
nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoloŽil nebo neuvedl v Žádosti o udělení dlouhodobého víza.


