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MlNlSTERsTvo vNlTRA čn
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení d|ouhodobých pobytů l.

P.O. Box 88, 701 00 Ostrava

č. 1. : onn1-l 3637 -28lzM-2019

Žadatel
pa n:
nar.:

Ostrava 23.03.2021
Poěet listů: 4

BHANDER| Prashant Hasmukhbhai
06.07. í995

státnípříslušnost: lndickárepublika
bytem v zemi původu:Sarita Society 355, 395010 Surat, Kargil Chowk, Punagam

lndická republika

RozHoDNUTi

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, jako správní orgán přísluŠný

podle ustanovení § 165 písm, n; Žrona č. 32Ó11999 Sb,, o pobýtu cizinců na území České republikY

á o změně nekteýďr zákonů, ve znění účinném do 30. 07.2019 (dáte jen zák, é.326/1999 Sb.),

rozhodl o žájosti o vydání zaměsřranecké karty, kterou podal dne 19. 02. 2019 pan BHANDER|
prashant Hasmukhbhai, nar. ffi. 07. 1995, st. příslušnost lndická republika, cestovní doklad Č.

P3259339 (dále jen jako ,,účastník řízení'), takto:

žádostse zamítá

dle ustanovení§ 46 odst,6 písm. a1 zákona o pobytu cizincú ve spojení
s ustanovením § 56 odst. 1 písm, a;zákona é.32611999 Sb., ve znění Úěinném

do 30, 07,2019, nebót'cizinec na požádání ministerstva nepředloŽil ve stanovené lhŮtě
doklady za úěelem ověření údaju uvedených v žádosti,

oduvodnění:

Správní crgá: ,l souiadu s čl. ll. odst. 1 zák č 1T5 2a19 Sb kterým se mění zákon č.32611999 Sb.,
o pobytu Óz ncu na území České republiky a o změně něktenich zákonů, ve znění pozdějších
předpiŠu a caiší související zákony, žádost účastnika řízení posuzuje dIe znéní zák. č.32611999 Sb.

účinného dc 30 07 . 2019 (dále jen ,,zák. č. 326 1999 Sb l

Dne ,1g a2 2O19 podal účastník řízení u Zastupitelského úřadu České republiky v Dillí Žádost
o vydání zaměstnanecké karty na území České republiky d|e ust. § 42g odst. 2 zák. č, 32611999 Sb.
Z úiedního tlskopisu žádosti vyplývá, že účastník řízení hodlá být zaměstnáván na pracovní pozici

uvedené v centrální evidenci ublirycn pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecke tarty
pod číslem 10 052 370 737 .

Správní orgán posuzoval, zda jsou v případě žádosti účastníka řízení splněny zákonné podmínky
pro vydání zaměstnanecké karty.

podle ustanovení § 42g odst. 2 zákona o pobytu cizinců je žádost o vydání zaměstnanecké karty

oprávněn podat cizinec pokud



l
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a) je účelem jeho pobytu na území zaměstnání na jedné z pracovních pozic uvedených v centrální
evidencivolných pracovních míst obsaditelných držitelizaměstnanecké karty,

b) uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucÍ, v nÍŽ se
strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní Činnosti

obsaňující ustánovéní, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat

nebo oóměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy; týdenní pracovní

doba y každém základním pracovněprávním rztahu musíčinit nejméně 15 hodin a
c) má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání a tato podmínka vyPlývá

z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména
1. pochybností, zda cizineó má požadované rrzdělání nebo zda toto vzdělání odPovídá

charakteru zaměstnání, je na žádost ministenstva povinen prokázat, že jeho zahraniČní
vzdělání bylo uznáno příáušným orgánem Čes,i<e republiky,

2, má požaóovanou odbomou- kvalifikaci. pokr"ld je podle zvláštního právního předPisu

vyžadována, a
3. sitnule podmínky pro výkon regulovaného po,ru|árrí, jde-li o takové povolání,

žadatel je povinen k žádosti o vydání zarněstnanreoké ,<afty předložit náležitosti ve smyslu ust, § 42h

odst. 1 zák. č" 326/199g Sb.

V cenirální evidenct i,{ini#rsilra p"áce a s&ár"cíT vecí Čské republiky, t'ýkající Se volnilch
pracovních míst obsaditeinlti cž:* zarněsraleca<é karty" je žádost shora jmenovaného

o vydání zaměsřpnecké +€mr eryoorÉ-a Doc #§€írn 1?ž:g 412 339 na volné pracovní mÍsto ČÍslo

10 Ó52 37o 737 u zanněstnanrab*e §TART WORK íT\,ITERNATIONAL SE, lČ: U4 42 504, Se sídlem
Lidická 880/33. 703 00 Narra - Vř*oYiíle cruh práce. ,91129 - ostahí uklízeČi a pomocníci", místo

výkonu práce: Wastrirrgrbnora 1ffi7l25. Prafp_ K vbstrlosl[em vdného místa paří mimo jiné Plný
úvazek, dvousmátný provoz" doba zaměsfirání od 15. 02.2016, mzdové rozpětí je od 14.000,- KČ

měsíčně. Zaměstnavatel na trrto pozici požaduje základní rrzdělání + praktickou Školu.

Na základě yýzvy Zastupitelského rjřadu vDi|lí ze dne 19. 02.2018 kodstranění vad podání byla

účastníkern říŽeni správnímu orgánu dne 25-aš2ú19 doložena,Prae0Vní-snrlowa-úžeYrffirctně-
06, 02, 2019 se zaměstnavatetem stnRT WORK lNTERNAT|ONAL SE, lČ: 044 42 504, s uvedením
čísla volného místa: 15489,160 791, na druh práce: pomocný skladník, místo rnýkonu práce: Praha,
Zřin - SČ rraj. H[avní nněsto Frařra"

V průbehu správnířrc dzení o žáldmfi o vydánf zarněsílanecké kaťry podané dle ustanovení § 42g
odsl 2 zákona o pobytu cžin€tJ a pro účety vydání tohoto rozhodnutí vycházel správní orgán z obsahu
žádosti o zaměsťnrrecko.r karfu, vceú,ě jejirír náležitostí a z vlashího šeťenÍ.

podle ustarrovení § 46 odsL 6 písm. a) zákona ě. 326/1999 Sb. pro zaměstnaneckou kartu platí

obdobně §55odst 1, §58odst.3 a §62odst. 1rráahující re na dlouhodobé vízum. Ministerstvo
zaměshaneďou kartu nevydá z důvodů uvedených v § 56, s rr.ýjimkou důvodu uvedeného v § 56

odsi. 1 písm. f) ákona č. 326/1999 Sb.

Podle usbnovení § 56 odst. í citovaného zákona ministerstvo d|ouhodobé vízum, s výjimkou víza
k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území z důvodu podle § 33 odst. 3, cizinci neudělí,
jestliže
a) se cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nedostaví k pohovoru nebo
nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti o dlouhodobé
vízum, nebo jesfliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří
tyto údaje ověřit,
b) cizinec vyplní žádost o udělení dlouhodobého víza nepravdivě,
c) je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,
o) ma poznatky o tom, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká republika,
e) předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzenížádosti v nich
uvedené neod povídaj í skutečnosti,
f) cizinec podal žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání; ministerstvo v písemné
informaci o důvodech neudělení dlouhodobého víza podle odstavce 5 cizince poučí, že je oprávněn
požádat o vydání zaměstnanecké karty,
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ské republiky nebc.e z;ištěna jinázávažná překážka pobytu

Lli,oOvťcizince i.? uzi'- ^eni v zájmu Ce:

cizince na územt, .l_ ^]., yl_^ní rrzniklé v so!,, s:s|i s řízením vedeným Podle tohoto

k) cizinec neuhradil ,3/,:* -etc náklady řízeni vzniklé v so!,,

zákona,
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ProtoŽedle§45odst.lzáR.Č'5oot2oo4,'Sb.správní'ř?9;]",1něnípozdějŠíchpředoisu.zeŽádosti
nebylo jednoznačnu ),uÁu,,"-""6:ť}irurii žádá nebo e"'r.,"'"J" =áosti 

doirráná' Žadatel byl

z tohctc duvodu .pr"unih orgánem pi.".nj'-uvzván přípise*," áň03. 07, 2019 (uloŽeno Ve splse

.,. . oA1,1-.,u.- 
1 u )ui žó: ě;o:1:+ri{iilí[i[ffEj šlrxl ii[i!i.3|"* t*ťii
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S oh,e:e- , ? - , eCené dospěl sprá,,- 
' ,,J"^ ,: 

,1=,,^", ^že 
v řízení byla prokázána existence

sKu:ea_:s: .::-= _aolňují podminku o.r 
-rrJ-.^--, 

z?].s: c 
"voj.irrÁesínan'ec*e 

kartY ve smYslu

ustar:'e.Sji:ost6písm^a),a*o.a...:.,:-:z^.Uve'spojenisustanovenim§56odst.1
písm a ze<,.^ae á)ďlrbgg So., neoot'.n:..'-; ;;;ádr. ;ihÉt"r.tu" nepředloŽil ve stanovene

lhůtě cc< 2., zau."r3ř, o-ň"ni údaju uřo=""řn u iaocsti . ;;;;;t;;ňácr'oi kartu a definovaných

ve výzr,,ě < ::s:,aněnřuuJ ZáOo,ti ze dne O3 :7 2019

UsneserirZeone18.10.2019(Č.j.oAM-13637.2OZM-2O19,bylaúčastníkuřizenívřízeníoŽádosti
ovvdání ,"-..tnrnácké karty, dle ustanověňis oo odst.3 .řáňíh;;ááu ure"n" lhŮta 20 dnŮ od

doručen, :c-c:3 usnáseni t< uptatn_ěni p.ař.i..i..it se s p"o'r.áiv'Pi"uýáani rozhodnutÍ' navrhovat

důkazy c ^ i ; ^é 
";;rhy ." "yl?di::.:"^ 

n"ňoořnjun' pi""vo"ňi iáJnoonuti v tomto řízeni, v tomto

přípisu byla nezr pooxráoy iio vy_dáni,'.!rnoJnuti uu"ouna''iarj "ir". 
k odstranění vad PodánÍ'

předmětnou p,."n.,nóšt se,nápodařiro oo'r"u'eii'i.ját"ii p,o.tr"jii.ivi'riizástuPit-elskeho Úřadu v DillÍ'

proto byla doručena prostřednic-ty11]"'r",.. ,řňZsxv " 'o-in""'il. 
ďi' iózo' u PoskYtnuté lhŮtě

.15 dnů od doručen i uýzvy, a ani do on'ásnin'o dne, se ueá.tniŘ řízení k PodkladŮm Pro V'danl

rozhodnutí o jeho ial|.ii nevyjádřil. ýr*;;;; I pooxr.ot',,fi"il; dúlí rbzhodnuti' Či navrŽení

doplnění dokazovánT-p pr"u"* u3s1.1,'x'J"i,Y)".i " 
ňŘ"rl" i"ni ň""i.riostÍ, Proto sPrávní orgán není

povinen takového ,viaái.i.ijJi" uverauui 
" 

pňstoupir k vydání rozhodnutí,



vzhleden" <,ýše uvedeným skutečnostem má správní orgán za to, že jsou splněny zákonné

podmínk; :.c zamítnuti Žadosti o zaměstnaneckou kartu a proto rozhodl tak, jak je uvedeno

ve výr,g<,.

Poučení:

proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců,

atod]eustanovení § 81 odst, 1 správního iaou u".pojei''i 
'5, 

170b odst. 1zákona o PobYtu.cizincŮ'
podle ustanovení§ 86 odst. 1 správního raoú se oovátáni podává u odboru azYlové a migraění PolitikY

Ministerstva vnika Čgské republiky, a to ore ustanoveni § 83 odst, 1 spiávního řádu ve lhůtě

do 15 dnů ode dne oznámenítohoto rozhodnutí,
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