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MlNlsTERsTVo VNlTRA čn
odbor azylové a migrační politiky
oddělení pro pracovnímigraci l.

Hněvkovského 30/65
617 00 Brno-Jih

Č.1' : onHn-+ 9525-1 4lzM-201 8 Brno, 6. března2020
Počet listů: 1

Pan
MILOSAVLJEV Radoslav
nar. 17.04.í986
státní příslušnost: Srbská republika
bytem: Cara Dušana52,263 40 Bela Grkva, Srbská republika

UsNEsENÍ
Ministerstvo vnitra České republiky, odbor azylové a migračnÍ politiky, jako příslušný správní orgán podle

$'165 písm' n) zákona č' 326/1999 Sb', o pobytu cizinců na území České republiky a o změně někteýeh
zákonů, ve zněnÍÚčinném do 30' 7.2019 (dále jen,,zákon č' 326/1999 Sb."), ve správním řízenío Žádosti
o vydání zaměstnaneeké karty podle $ 42g odst. 2 zákona č. 326/1999 sb'' kterou podal pan
MlLosAVLJEV Radoslav, nar. 17.04.1986, st' příslušnost Srbská republika, bytem Cara Dušana 52,
263 40 tsela Crkva, Srbská republika (dále jen ,,Účastník řízení") rozhodlo takto:

správní íizeni vedené pod ě. j. oAM- 49525IzM-2018 se zastavu j e
dle $ 66 odst" 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen ,,zák. ě. 500/2004 sb.")

odůvodnění:

Dne 13. 11.2018 podal Účastník řízení na Velvyslanectví Č-eské republiky ve Vídni Žádost ovydání
zaměstnanecké karty podle $ 42g odst' 2 zák. č. 326t1999 Sb. Žadost byla podána za Úlelem zaměstnání
u společnostiAVON AUToMoTlVE a's., lc 48171514, se sídlem č'p.472,54372 Rudník. Volné praeovní
místo na pozici ,,obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryŽe" bylo nabízeno v Evidenei volnýeh
pracovníih míst obsaditelnýc'h drŽitélizaměstnanecké karty pod č. 14 359 52o713' Žádost účastník řízení
pak byla v této evidenci zaregistrována pod č. 1 056 772 321.

Správní orgán pro úČely řízenÍ zkoumal, zda účastník řízení splňuje podmínky, které zákon stanoví
pro vydání-zaměstnanecké karty dle výše citovaného ustanovení, a shledal, Že tyto podmínky jsou

splněňy, a proto dne 10. 1'2019 rozhodnul, Že zaměstnanecká karta bude při splnění dalŠích podmínek
účastníku řízení vydána, a to v souladu s předloŽenou smlouvou o budoucí pracovní smlouvě s platnostÍ

od data pořízení biometrických Údajů do 12. 1.2020. Zároveň byl dne 10. 1.2019 odeslán na
Velvyslaneetví České republiky ve Vídni pokyn k udělení dlouhodobéhovíza za ÚČelem převzetí povolení
k pobytu - zaměstnanecké karty

Správní orgán sdělu je, Že Žadatel se na výzvu zastupitelského úřadu ze dne 14. 1 ' 2019 do dnešního dne
nedostavil kvyznaeénívízakpobytu nad 90 dnů podle $ 30 odst' 2zák'ě.32611999 sb., k jehoŽ udělení
vydalo 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 oramzíku' kdy si ú-ěastnÍk řízení převezme povolení k dlouhodobému pobytu, které je vydáváno

ve formě průkazu.
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Dle $ 66 odst. '1 písm. g) zák. č' 5oot2oo4 Sb., se usnesením řízení o Žádosti zastaví, jestliŽe se stala

Žádost zjevně bezpředmětnou.

ProtoŽe se Účastník řízení na výzvu zastupitelského úřadu ze dne 14. 1.2019 do dnešního dne nedostavil

k vyznačení víza kpobytu nad 90 dnů podle S 30 odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., dospěl správní orgán

kzávěru' Že Žádost ozaměstnaneckou kartu se stala zjevně bezpředmětnou, čÍmŽ je dán důvod

pro zastavení správního řízení.

S ohledem na výše uvedené zjištěné skutečnosti 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. 1 zák. ě' 5oot2oo4 Sb., ve spojenís $ 170b odst. 1 zák. č.326/1999 Sb. Podle $ 86 odst. 1

zax. t' 5oot2oo4 Sb. se odvolání podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

České republiky, a to dle $ 83 odst. 1zák' ě.50012004 Sb. ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámenítohoto
usnesení. Podlé S 76 odst' 5 zák. č. 50012004 Sb' nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný účinek'
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Mgr. Martina ilíoravcová
ministerský rada
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