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Ministerstvo vnitra Českérepubliky, odbor azylové a migraění politiky, jako příslušný správní orgán podle
§ 165 písřn. n) zákona ě.326/1999 §b., o pobytu cizinců na územíCeskérepubliky a o změně něktených
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon ě.326/1999 Sb."), ve správním řízenío žádosti

ovydání zaměstnanecké karty podle § 42g odst. 2 zákona č.326/1999 Sb., kterou podal pan
ALE|NYKOV Andrii, nar. 08.12.1982, státní příslušnost Ukrajina, doruěovací adresa Budivelnykiv
181012, 54034 Mykolaiv, Ukrajlna (dále jen ,,účastníkřízení"), rozhodlo takto:

správní íizenívedené pod sp. zn. OAM-9665IZM-2020 s e z a s t a v u j e
dle § 66 odst. 1 písm. g) zákona ě. 500/2004 §b., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále
*}
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odůvodnění:
Dne 28,01.2020 podal účastníkřízenína Generálním konzulátu Českérepubliky ve Lvově žádost o vydání
zaměstnanecké Řaňy podle § 42g odst, 2zák. č. 326/1999 Sb. Žádost byla podána za účelemzaměstnání

u společnosti Rieter CZ s.r.o., lČ 6011230í se sídlem Moravská 219,562 01 Ustí nad Orlicí, Volné
pracovní místo na pozici: ,,72231 - Seřizovač a obsIuha konveněních soustruhŮ", bylo nabízeno
v Evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty pod č. 16 669 360 76'l.
žaoost účastníkařízení pak byla v této evidenci zaregistrována pod č. 2 026 3''2 347,
Správní orgán pro účelyřízenízkoumal, zda účastníkřízení splňuje podmínky, které zákon stanoví
pro vydání Žaměstnanecké karty dle výše citovaného ustanovení, a shledal, že tyto podmínky jsou
splněňy, a proto dne 28.05.2020 rozhodl, že zaměstnanecká kaňa bude při splnění dalších podmínek
účastnikovi řízenívydána, a to v souladu s předloženou pracovní smlouvou s platností ode dne pořízení
biometrických údajúna 2 roky. Zároveň byl dne 02.06,2020 odeslán na Generální konzulát České
republiky ve Lvově pokyn k udělení dlouhodobého víza za účelempřevzetí povolení k pobytu zaměstnanecké karty.

Správní orgán sděluje, že účastníkřízeníse na výzvu zastupitelského úřadu ze dne 03,06.2020
do dnešníhó dne nedostavil k vyznačení víza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst, 2 zák. č, 326/1999
Sb., k jehož udělenívydalo pokyn ministerstvo, a rovněž ani nesdělil důvody na jeho vŮli nezávislé, které
by mu v tomto úkonu bránily.

Správní orgán konstatuje, že řízení o povolení k dlouhodobému pobytu je pravomocně ukonČeno
aŽ v okamzit<u, kdy si účastníkřízenípřevezme povolení k dlouhodobému pobytu, které je vydáváno

ve formě průkazu.

Dle § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500t2oo4 Sb., se usnesením řízenío žádosti zastaví, jestliŽe se stala
žádost zjevně bezpředmětnou,
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Protože se účastníkřízení na výzvu zastupitelského úřadu ze dne 03.06,2020 do dnešníhodne nedostavil

kvyznačenívízakpobytu nad 90 dnů podle § 30 odst,2zák. č.326/1999 Sb., dospěl správní orgán
kzávéru, že žádost o zaměstnaneckou kartu se stala zjevně bezpředmětnou, čímžje dán dŮvod
pro zastaven í správního řízení,

S ohledem na výše uvedené zjištěnéskutečnosti správní orgán rozhodl způsobem uvedeným ve výroku

tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizincŮ,
a to dle § 81 odst, 1zák, ě.50012004 Sb., ve spojení s § 170b odst, '1 zák. č.326/1999 Sb. Podle § 86
odst. 1 zák. ě. 500t2004 Sb. se odvolání podává u odboru azylové a migračnípolitiky Ministerstva vnitra
Českérepubliky,atodle§83odst, 1zák.ó.50012004 Sb.velhůtědol5dnůodedneoznámenítohoto

usnesení. Podle § 76 odst. 5 zák. č. 50012004 Sb. nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný účinek.
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