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1,08.1985

Ukrajina

bytem v ČR: Veselská ,í087/62,5g1 01 Žd'ál nad Sázavou
bytem: Sostakoviča 22l15,50029, Kryvyj Rog, Dnipropetrovská obIast, Ukrajlna

vÝzva k uplatnění práva vviádřit se k podkladům pro vvdání rozhodnutí
V řizení o Vašížádosti o vydání zaměstnanecké karty (dá|e jen žádost") vyšly najevo skutečnosti,
které jsou duvodem pro zamítnutí Vašížádosti o vydání zaměstnanecké karty. Z tohoto důvodu Vás
nadepsaný správní orgán (Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migračnípolitiky) ve věci Vaší

žádosti vedeného pod shora uvedeným číslemjednacím (č.j.),
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á

uplatnění práva vyjádřit se k podkladúm pro vydání rozhodnutí o této žádosti.

Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte
právo se před vydáním rozhodnutívyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Za tímto účelemsprávní orgán nížeuvádí, z jakých podkladů bude při rozhodování vycházet a co je
jejich podstatným obsahem, Vaše případné písemnévyjádření zašlete na shora uvedenou
adresu, a to ve thůtě do 20 dnŮ od doručenitétovýzvy.Současně Vás správní orgán informuje,
že můžeteuplatnit také své právo nahlédnout do správního spisu vedeného o Vašížádosti.
O nahlédnutí do spisu je třeba nadepsaný správní orgán požádat písemně a probíhá postupem
popsaným v § 169p odst. 1 zákona č,32611999 Sb., o pobytu cizinců na územíČeskérepubliky
a o změně něktenich zákonů.

Ministerstvo vnitra bude při posuzovánívašížádosti vvcházet z následuiících pódkladů:
Vaše žádost a doklady k nív průběhu řízeníVámi předložené:
1. žádost o zaměstnaneckou kartu podaná na zastupitelském úřadu ČR,
1.1. formulář žádosti včetně fotografie,
1.2. kopie cestovního dokladu,
1,3,doklad o zajištění ubytování - Doklad o zajištění ubytování ve formě potvrzení o zajištění
ubytování,

- bez záznamu,
1.5.doklad o existenci pracovně právního vztahu - Pracovní smlouva zedne26.0B.2020,
uzavřená s budoucím zaměstnavatelem, společností ŽĎnS, a.s,, lČ: 463 47 160, se sídlem:
Strojírenská 675t6, Žd'ár nad Sázavou ,1, 561 01 Žďár nad Sázavou, pracovní poměr je
uzavřen na dobu 1 roku ode dne nástupu do zaměstnání, se dnem nástupu do zaměstnání
den následující po dni získání potvrzení o splnění podmínek pro získání zaměstnanecké
karty, místo výkonu práce: ŽĎRS, a.s., Strojírenská 675/6, 561 01 Žd'ár nad Sázavou, na
pracovní pozici - ,,modelář", týdenní pracovní doba a její rozvrženíjsoustanoveny v zákoníku
práce, základní hrubá hodinová mzda je stanovena na 103 Kč,
'1.4.

doklad o trestní bezúhonnosti z domovské země
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popřípadě doložené žadatelkou
Doklady pořízenézas:_pitelským úřadem či správním orgánem,
v dalšímprůběhu sp,á,ýníno (ízení,.
povolení
org.ánu a potvrzení o podání žádosti o
2. průvodnídopis - postoupení žádosti.správnímu
k dlouhodobému pobytu za účelemvýkonu zaměstnání
dne 22,01,2021
3. informace k osobě žadatele _ výpis i ávioence Rejstříku trestů čn ze
-bezzáznamu,
o vYuŽití ,,jiné
4. informace o ubytovateli - výpis z katastru nemovitostí, spolu s rejstříkem ÚdajŮ
stavby" v majetku zaměstnavatele,
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požadavky na uchazeče ozaměstnání:
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škola,

rnini.atni stupeň vzdělání - základní praktická
relsiriru, živnostenského rejstříku, výkaz zisku
6. ilill;ilřY#J.1;"""teli - výpis z oucnoáninó
a ztrát,
_ výpis z Cizineckého informačního systému ze dne 18,02,2021
7. informace k osobě žadatele
- óez záznamu,
B předkládací zpráva k vydání povolení k d|ouhodobému pobytu za účelemvydání zaměstnanecké
Ákarty ze dne 18.02,2a21 .
,_ práce a
ll,, . CR
^ _^^iálnính
sociálních věci
na portálu Ministerstva ^_A^^
9 potvzení o vyrrověnížádostižadateIe
víza za ÚČelem vYřízení
1O pokyn ZastupitelslkjÁr-jř.o, čn u" lvove k udělení krátkodobého
zaměstnanecké kaťry,
přechodového razítka o příjezdu žadatele
11. kopie cestovního aóxtaou žadatele spolu s otiskem,
štítkuč. CZE 010408005, s PlatnostÍ
vízového
na územíčR s datem o4.o3.2o21, ověiď vytá|eni
od 03.03,2021 do 29.08 .2021,
pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu
12. doklad potvrzení o splnění podmínek
zaměstnanecké karty,
15,o3,2021, signovaná žadatelem,
13, doklad _výzvak převzetízaměstnanecké karty ze dne
14. doklad - žádost o poskytnutí rodného číslacizinci,
zaměstnání žadatele u zaměstnavatele
ii. šřůňř,ifi;J;-práce čR o předčasném ukonóení
uvedených v §52 písm. a) _ e)
ze dne 22.o3.2ožl,i ac,uoau ulipouoái nóuo oonooy z důvodů
zákoníku práce,
pro vydání rozhodnutí v tomto řÍzenÍ, vyjádřit se
16. výzva k uplatnění práva vyjádřit se k.podkladům
k'nim, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy,
17. žádosto doručenílistiný na Zastupitelský úřad ve Lvově,
18, případné vyjádření účastníkařízení

upozorňujeme, že vyjádření
povinností.
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podkladům pro vydání rozhodnutí je vašímprávem, nikoli

