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MIhIISTERSTVO VNITRA ER
odbor azylové a migrační politiky

oddělení dlouhodobých víz
P. O. Box 21A.70100 Ostrava '1

Č' 1.: onu-t 6570-6/DV-201 9 Ostrava 20. duben 2020
PoČet ljstů: 3

paní: HoLTzEhl F|ilary Francesu
nar.'. 3. X0. 1989,
státní přísl.: Spojené státy arnerické,
bytem: 5226 Garpenter st,,605 15 Dawners Grove, lllinois, USA

adresa v ČR: Korunovační '!03/6, í70 00 Praha 7 - Eubeneč

INFORru! ACE
o DŮVoDEcH NEUDĚIENí DLoUHoDoBÉHo vlzn

odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále jen Ministerstvo vnitra)
jako orgán-příslušný podle ustanovení $ 165 plsmeno c) zákona č. 32611999 sb.' o pobytu cizinců
na územÍ České republiky a o změně některých zákonů' v platném znění (dále jenzák. č' 326/'1999 Sb.)
posoudil Žádost paní: HOLTZEN Hilary Frances, nar.: 3. '10. 19B9, státní příslušnost: Spojené státy
americké, cestovnÍ doklad číslo: 497651828, o udělení vízak pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání_
osoba samostatně výdělečně činná, takto:

dlouhodobévÍzurnsepodleustanovení$56odst' í písm. l)zák.č.326/1999Sb., n eud ě lu je '

odůvodnění:

Dne 30. B. 2019 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výše jmenované o udělení dlouhodobého víza
za Účelem podnikání - osoba samostatně výdělečně činná, která byla Žadatelkou osobně podána
dne21'B.2019 na VelvyslanectvÍ České republiky ve Vídni (dáIe jen zÚ1. Žaaost byla doloŽena
následuj Ícími náleŽitostmi:

- Žov č. VlEN2oí90821oo04,
- kopie cestovnÍho dokladu,

- doklad o Účelu pobytu,

- doklad o zajiŠtěnífinančních prostředků,
_ doklad o zajištění ubytování,

- doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů,

- záznam z pohovoru,

- 2 fotografiemi.

Podle ust. $ 56 odst. '1 písm. l) zák. č. 32611999 sb. dlouhodobé vÍzum ministerstvo cizinci neudělÍ,
jestliŽe cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělenÍvíza'

Podle ust' $ 30 odst. 1 zák. Č.32611999 Sb. vÍzum k pobytu nad 90 dnů uděluje ministerstvo na Žádost
cizince, který hodlá pobývat na územíza účelem vyŽadujícím pobyt na ÚzemÍ delŠí neŽ 3 měsíce.

Správní orgán při posuzování vycházel.z předmětné Žádosti o udě|ení dlouhodobého vlza, z pohovoru
provedeného v den podáníŽádosti naZU, vŠech doloŽených náleŽitostía z vlastního šetřeni.
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MINISTERSTVO VNITRA
ČEsKÉ REPUBLlKY

Žadatelka jako doklad o účelu pobytu doloŽila Výpis z Živnostenského rejstříku č. j. P4l37172311goZNlZ'
vydaný on-e zg. 5' 2019 odborem Živnostenskym Úradu městské části Praha 4, sídlo Živnosti na adrese
Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 - Bubeneč, lC: 071 43 991, se zaregistrovaným předmětem
podnikání: Výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách 1 aŽ3 Živnostenského zákona a vznikem
oprávnění podle $ 47 odst. 7 a 8 zák' č,. 45511991 sb' o Živnostenském podnikání. Dále byla doloŽena
iy.r^ k odstranění nedostatků vydaná odborem Živnostenským Úřadu městské části Praha 4

dne 15. B' 2019, ze které vyplynulo, Že k doloŽení povolení k pobytu na Území CR byla Žadatelce
stanovena lhůta do 14. 12.2019.

Zevidenci MV ČR bylo zjištěno, Že Žadatelce bylo V roce 2012 uděleno dlouhodobé vÍzum za Účelem
studium (č' j' oAM-13304/DV-2012).v roce 201B bylo Žadatelce uděleno dlouhodobé vízum za úČelem
podnikání- oSVČ s platnostíod 30. 4' 2018 do 20. 3. 2019 (c. j. OAM-02305/DV-20'18). Dne 6' 3. 2019
podala Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, která byla vedena pod Č. j': oAM-04972lDP-
20'19. Správní orgán o této Žádosti rozhodl dne 2. 7' 2019, řízení zastavil a poŽadované povolení
k dlouhodobému pobytu nevydal.

Dne 13. 1' 2020 obdrŽel správní orgán informaci poskytnutou zástupcem odboru Živnostenského
Úradu městské části Praha 4, ze které vyplynulo, Že Živnostenské oprávněnÍvedené pod lČ: 071 43g91,
zaniklo dle $ 57 odst. 1 písm' c) Živnostenského zákona, uplynutím doby platnosti 14. 12' 2019.

Dne 13. 1.2020 vyzval správnÍ orgán Žadatelku k doloŽenÍ nového dokladu o Účelu pobytu, v tomto
případě Výpisu z Živnostenského rejstříku. Správní orgán ktomu uvádí, Že poŽadovaný doklad dosud
nebylze strany Žadatelky doloŽen'

Podle ust. $ 47 odst. 7 zák' Ó. 45511991 Sb. ,,Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby,
která je povinna doloŽit téŽ doklad o povolení k pobytu podle $ 5 odsť. 5 a která prokázala splnění všech
podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá Živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě
pro Účety řízení o povolení k pobytu výpis s Údaji podle $ 47 odst' 2 s výjimkou Údaje podle písmene e).

Právo provozovat Živnost vznikne této osobě dnem doloŽení dokladu prokazujÍcího udělení
dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu živnostenskému úřadu, u kterého byla živnost
ohtášena. Nesplňuje-li zahraničnÍ fyzická osoba vŠeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti,
rozhodne živnostenský Úřad o tom, Že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského
oprávnění".

SprávnÍ orgán dá|e upozorňuje na znění $ 47 odst. B zák. č. 45511991 Sb., dle něhoŽ ,DoloŽí-li osoba
uvedená v odstavci 7 doktad o povolenÍ k pobytu podle zvláŠtního právního předpisu do 3 pracovnÍch dnŮ

ode dne ohtášení místa pobytu cizince na Území České republiky, živnostenský Úřad do 5 pracovních dnŮ

vydá výpis podle $ 47 odst. 2. Nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve stanovené lhŮtě'
Živnostenský Úřad razhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik Živnostenského
oprávnění' Stejně Živnostenský Úřad rozhodne i v případě, že uvedená osoba nedoložila dok|ad
o povolení x pónytu ve lhŮtě 6 měsícŮ ode dne doručení výpisu podte odstavce 7. Živnostenský úřad
do Živnostenského rejstříku zapíše skutečnost, že ohlašovatel nesplnil podmínky pra vznik
živ n o ste n skéh o o p ráv n ě n í".

Správní orgán konstatuje, Že Žadatelka nedoloŽila v souladu s ust. $ 47 odst. B zák č 4551199'l Sb.
doklad o povolení k pobytu na Území CR, coŽ měla učinit' tak jak vyplynulo z lnformace poskytnuié
odborem Živnostenskym Úradu městské části Praha 4, nejpozději do 14. 12. 2019' Z výše uvedeného
je navÍc zřejmé, Že lhůta 6 měsiců ode dne vystavenÍ výpisu dle $ 47 odst. 7 zák. č.455/1991 sb.
jiŽ uplynula a Živnostenské oprávněnÍ, vedené pod lC: 071 43 991 zaniklo uplynutím doby platnosti'
Dále správní orgán konstatuje, Že Žadatelka, ačkoli k tomu byla vyzvána, doposud nové Živnostenské
oprávnění nedoloŽila'
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MINISTERSTVO VNITRA
ČEsKÉ REPUBLlKY

Správní orgán tudíŽ dospěI k závěru, Že předmětná Žádost nesplňuje jednu z podmínek pro udělení
dlouhodobého víza, nebot' bylo prokazatelně zjiŠtěno, Že Žadatelka postrádá Účel pobytu vyŽadujícíjeho
pobyt na Území déle neŽ 3 měsíce, čÍmŽ nebude naplněna podmÍnka ustanovení $ 30 odst. 1

zák. č.32611999 Sb. V návaznosti na tuto skutečnost nelze Žadateli dlouhodobé vízum za Účelem
podnikání_ osoba samostatně výděleČně činná udělit'

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

Foučení:

Podle ustanovení$ 56 odst. 5 ve spojení s ustanovením $ 1BOe odst. 2zák' 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 $ 1BOe zák. č. 32611999 Sb. podává cizinec
Žádost o nové posouzení důvodů vedoucích k neudělenl dlouhodobého víza písernně
u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové a migrační politiky, Česká republika'

Lhůta pro podání Žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouho-dobého vÍza je zachována, pokud

.ie postbdni den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové
'a 

migrační politiky, 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'
kterámáobdobné postavenÍ vjiném státě' Zastupitelský Úřad České republiky není orgánem věcně
přísluŠným pro podánÍ Žádosti, resp. podání Žádosti na Zastupitelském Úřadu Ceské republiky nemá vliv
na zachování lhůty pro podání Žádosti aŽ do okamŽiku doručení Žádosti Ministerstvu vnitra
České republiky.

Žadost 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.


