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INFORMACE
o DŮVoDEcH NEUoĚleruÍ DLoUHoDoBÉHo vÍz^

odbor azylové a migraČní politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále^jen Ministerstvo vnitra)

jakoorgáň přÍsluŠný ň"ái" ustanoúeni s 165 písmeno c) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
'Územič"'Ře 1"puóri[ý á o změně někierých zákonů, v platném znění (dále jen z1k č. 326/1999 sb.)

posoudil Žádost pana'KRYsHTANoVsrlÝ vlaaislav, nar. 11.o3.1982, st. přísl.: Stát lzrael, cestovnÍ

doklad Číslo: 23293qio, o udělení vízakpobytu nad 90 dnů za úČelem podnikání - osoba samostatně

výdělečně Činná, takto:

dlouhodobévízumsepodleustanovení$56odst. 1písm. a|zák. č.326/1999Sb., ne ud ělu je '

odůvodnění:

Dne ,l5.1o.2o19 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výše jmenovaného o udělení dlouhodobého víza

za ÚČelem podnikání - osoba samostatně výdělečně činná, která byla Žadatelem osobně podána

dne03.10.2o19 naZastupite|ském úřadě České republiky ve Vídni. Žadost byla doloŽena následujícÍmi

náleŽitostmi:

- Žov ě. VlEN201 91 0030005'
- fotokopie datové stránky cestovního dokladu,
- doklad o úČelu pobytu - Výpis z Živnostenského rejstříku,

- doklad o zajištění prostředků k pobytu'
_ doklad o zajiŠtěnÍ ubytování,
- doklad o trestnÍ bezúhonnosti,
- záznam z pohovoru se Žadatelem,
- 2 fotografie

Podle ust. $ 56 odst. 1 písm. a) zák. č. 326/1999 Sb. dlouhodobé vízum ministerstvo cizinci neudělí'

jestliŽe se cizinec na 
'poŽádá'ní ministerstva nebo zastupitelského Úřadu nedostaví k pohovoru

nebo nepředloŽí ve stanovené lhůtě doklady za Účelem ověření Údajů uvedenýc-h v.Žádosti o dlouhodobé

vízum n'ebo jestliŽe ie i přes provedení fohovoru nebo vyhodnocení předloŽených dokladů nepodaří

tyto údaje ověřit'
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SprávníorgánpřiposuzováníŽádostioudělenídlouhodobéhovízavycházelzjejÍhoobsahuavšech
doloŽenÝch náleŽitostí, ze záznamu.. ponouoiu proveoeneno ." záJát"tám na prislušném zastupitelském

ií^ae 
^'.výsledků 

vlastních ŠetřenÍ'

VýšejmenovqnýkŽádostipředloŽil99kladoúČelupobyl.uveforměVýpisuzŽivnostenskéhorejstřÍku,
vvstaveného Uřadem mestšxe části PrahJ á, óJoó*' ziuno.t"-n.xýn.,'bn'1o'o9'2o'19' pod č'j' McP8

zbll+ltzolg' Předmětem podnikaní, i""ýýronu, obchod "';i;'ó' 
'neuvedené, v přílohách 1 aŽ3

Živnostenského zákona, přičemŽ obory 'eiňň"šti-)átrrnu1i Ě-.o.Řýtouani sluŽeb pro zemědělství'

zahradnictvÍ, rybníkářství' lesnictvÍ " 
*rš''uš=i: 

"Č';"fi'ooio'ner'ó lesního hospodáře a vyhotovování

lesních hospodářskí"'.,'óiaň,i. o.nou, bi"'g.".tňLa, zkušební á ňoiáá"nská_čiňnost v ochraně rostlin

a ošetřovánÍ rostlin, 1o.itrnnycrr p.ouxtú'l'offikř,it áJ,ú*i-proti ixodlivým organismům přípravky na

ochranu rostlin nebo biocidÁimi pripr.orv á-j.rsi sioro luoi"xtu '" nácházi na adrese Chudenická

1o59/3o' 102 oo, prň. iď- rróitlvar. oot,,'eŇ nemá k prouorouání své činnosti nahlášenu provozovnu'

Žadatel během pohovoru na zastupitelském úřadě sdělil' Že se narodil v Moskvě' kde také vystudoval

Státní univerzitu v oboru Antropologie strjiůň uŘóneir V roce žóo+. gcn"m studia se věnova| také vývoji

softwaru. Dodal' z" i" ueastnit ner<ori*J"*iiit řóor".ti we[-jesi!ňu, 99ttw3rového 
vývoje a vývoje

webových roznrani' v-ň *žóól se prestér,ouJ áo lzraele. u řo." áó11'zÍskal izraelské státní obČanstvÍ'

V roce 2OO5 zaloŽtl vlastní soukromou .ň;É;";i 
"ěnujícÍ "" 

ňá-o o".ignu, softwaru apod' V roce 2007

ořemÍstil sídlo společnosti do lzraele. ď.ď;'b14 /ača|.p;ilp;;;řx '" 
zahraničními klienty zEU

á usn Žadateldálá uvedl, Že.si velmi o"ůá oi:ltYlo,*:Fváp-ouinnosti a podmínky pro podnikání

v mnoha evropst<ycř ;;"Í;h ČŘ 'u 
uysá,"rb i."91" 1i311'1.'"o'áéi"r'' '"*i' 

pokud se týká daňového

svstému a natladd'n'J"rři'' řen iii" n"úi. ileho sestřeni"Ěl xt"'a take působí voblasti softwaru'

Po peclivém zvazeniru io..oor n":"ň pi.l'i.tiiJ,oi" zivnosti jJ'ČŘ' ár" osobně se do ČR přestěhovat'

Zmínil se, Že má 4-5 stálých klientů, rt"rl'* ři'(yli'i.'1'z1v ř-oo]"Jti'ázvoie webovÝch a softwarových

aolikací. Do budoucna by si chtěl-najit nárári oatďi xiienty, "r"'jĚ'i!-ň 
.Jeréni půjde vŽdy o malý počet'

nbnot,vyvoj a správa dalje nároČna ".nlřu 
mxóuou stůzou'p;=k'ň;;"i pro desíiky klientů' Vsoučasné

době poskytuje r<rienitil';l'r;b; zcela s.aň.'Žaáátet uveot, ze virtuáríi sídlo společnostiv Praze a to pouze

pro přijímáni xor".pono;;-Ž;á;ter zvoriiiuto variantu, ó;i; aňv prebesel případným problémům

smajitelem ovtu, řierí by-lem.u:e]_.".iáió* Živnosti n" "jěě 
piónáj'tuno bytu souhlasit' a jednak

proto, aby v pripaoJpřesiěhování na ,ináu ááresu v budou"ň ;.i';"iinenit sidlo Živnosti' Dále sdělil'

ze v ČR nastat vetxý iozvoi softwarového ň'gňv'ru konď '" 'o" 
u"rre softwarové konference' coŽ je pro

Žadatele zajímavé,a prínósné' ore 1en"o'n;;Jň." ' É'"r''i'iavá softwarová metropole se spoustou

moŽností.

S ohledem na výše uvedené správní orgán konstatuje, Že podnikatelský zámér Ža'datele na území České

republiky i" n"p,.J*]ráórný, ž"rmen"'!u #ř; j;-áŇá;;''" ;;'stádtu .plánování' 
bez průkazné

realizace t<onxretnicí krokú vedouci.n I n"ňinéní o."t t"rouJnlňo ÚČelu pobytu' K tomuto závěru vede

správní organ sruieČnost, Že Žadateln"jrorrJiár Že by jehoil;";k;t"l'ká činnost vvŽadovala jeho po-byt

na Území ČR oete nez 90 dni ootyený'le"tlL'ji, iář",í,)á'ó,fi;i;.ti ňreometu podnikání má právě CR'

a jako důvod p"o.ixá.,í č".ru u*or, i;ói{;á .ejvýnoonejsij;;Yl system,, aniŽ by však sdělil' mezi

jakými státy daňový systempo,:::ir:';,Ie"* t<onxietne wáiňÉ;vh*y ::*:ho daňového systému

Žadatel uvedl, Že iíŽ podniká ve své."ňi'"-ňá svou t<tientáiu]-;'il"( sdeíit to.pouze obecně a nezmínil

například, o jaké -1iá,{;:;*.'iá i;|y-š"rvň tiň zaistui" lqáo'ňJotxr, 
Že spolupracoval s klienty zEU a

USA, ale ani v tomto příladě spotupiaci áni klíenty n"ň""hr'ýal,.' ,Nutno_ 
p.odotknout, Že charakter

podnikatelske eir.".ř ie,ii poomineň oioňodobou'přítoriností Žadatele na území České republiky'

neboť tato můŽe být vykonávána i prosireJňictuÍ' int"'n"tu z domovské země Žadatele'

Správní orgán k tomuto dodává' Že iízení zahajována na návrh, tedy i řízení o Žádosti o udělenÍ

dlouhodobé ho vÍza, nejsou zceta o.vtáo?-ná ,á."oou 
"vsJrouu"i 

'a Jčastnir .řÍzenÍ musí být aktivnÍ

v předkládáni . nT)'.Áo-']áni poo*raoů,li;;é ň;ňou ooirúoo"njřWň"'ě'l iaoo-s|] 
Pokud Žadatel podává

Žádost za ÚČelem ,,podnikání,,, mel r<'ni dodat vsecnny-rájevantni dokumenty, kterými by prokázal

poŽadovaný úČel svého pobytu'

Nadto správní orgán uvádí, Že předloŽeHí dokladu o účelu pobytu a dalších náleŽitostí k Žádosti o udělení

dlouhodobého víza směřuje zeimena-r .áór.É.i ootigatoin]čň_nár"jito=tí Žádosti o dlouhodobé vízum'
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avšak důleŽitá je schopnost Žadatele prokázat realizaci podnikatelského záměru, coŽ se však
V posuzovaném případě nestalo' jelikoŽ samotné registrace vlastnÍ Živnosti do přísluŠných rejstříků nenÍ
důvodem pro udělení dlouhodobého vÍza za Účelem podnikání. V této souvislosti-správní orgán
po'namenává, Že zákon Č' 326/'1999 Sb. stojí na principu, Že pobyt cizince na ÚzemÍ České republiky
musí být odůvodněn, např. dlouhodobým zaměstnání, podnikáním, studiem, a tyto činnosti musí být
v době platnosti uděleného dlouhodobého víza skutečně na Území České republiky vykonávány.

Správní orgán tudíŽ dospěl k závěru' Že se i přes provedení pohovoru a vyhodnocení předloŽených
dokladů nepodařilo ověřit údaje uvedené v Žádosti o dlouhodobé vízum, a to údaje týkajícÍ se Žadatelem
deklarovaného Účelu pobytu'

Ministerstvo vnitra proto v souladu s ust. $ 56 odst' 1 písm. a) 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 dlouhodobéhovíza' Ve smyslu ustanovení s 1BOe zák' č,.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 dlouho-dobého vÍza je zachována' pokud
je posledni 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, která
má obdbbné postavenív jiném státě. Zastupitelský Úřad České republiky neníorgánem věcně příslušným
pro podánÍ Žádosti, resp. podání Žádosti na Zastupitelském Úřadu Ceské republiky nemá vliv
na záchování 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.

:s
Mgr. lgor Sacký;

vedoucí oddělení


