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Počet listů: 1

Paní

BlLYK Yana

nar.
přísl.
bytem:

stát.

12.05.1976

Ukrajina

Dovholovska76,532 07 Nikopol, Ukrajina

vÝzva k odstranění vad žádosti
Dne 05. 03.2021jste podala žádost o vydání zaměstnanecké karty dle § 42g zák. č.326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na územíČeskérepubliky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zák. ó.326/1999 Sb.).
Nadepsaný správní orgán zžádosti zjistil, že tato trpí vadami, když neobsahuje všechny zákonem
stanovené náležitosti uvedené v § 42h odst, 1 s odkazem na § 3í odst. 1 písm, a),d) ae) zák. č. 326/1999
Sb., popřípadě některé předložené náležitosti trpí vadami, které je třeba odstranit, aby bylo možno v řízení
o žádosti pokračovat,

Z tohoto důvodůVá9:leglgpsan],L§právil_pjgén

J9 smvslu §

ffi"),--

4§__o_d$_?_zák.č._500/2_Qq{§P.,

vyzývá

k odstranění následujících vad žádosti:

Doklad o zaiištění ubvtování.,

Za doklad o zajištění ubytování je ve smyslu § 31 odst. 5 zák, č,326/1999 Sb. třeba považovat:
1. doklad o vlastnictví bytu nebo domu - prokáže v,ýpisem zkatastru nemovitostí nebo kupní smlouvou
s vyznačenou doložkou o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
2. doklad o oprávněnosti užíváníbytu - prokáže se originálem či ověřenou kopií nájemní smlouvy, podnájemní
,smlouvy, smlouvy o ubytování či smlouvy s obdobným obsahem.
Pokud ie iako doklad o zaiištění ubytování předložena podnájemní smlouva uzavřená mezi Vámi a nájemcem
bytu, je třebá doložit i nájemnísmlouvu, aby bylo prokázáno, že osoba, která byt či nemovitost do podnájmu dala,
byla oprávněna podnájemní smlouvu uzavřít. Namísto nájemní smlouvy, lze předložit souhlas vlastníka
bytu/nemovitosti s uzavřením podnájemní smlouvy. V případě, že vlastníkem bytu (pronajímatelem) je právnická
osoba, musí být smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat za tuto osobu. Je- li doložena smlouva o
ubytování v ubytovacím zařízení je třeba, by byla podepsána k tomu oprávněnou osobou.

3. písemné potvrzení oprávněné osoby (zejména vlastníka či nájemce) s úředně ověřeným podpisem o
souhlasu s ubytováním cizince - úředníověření se nevyžaduje, podepíše-lioprávněná osoba souhlas před
pověřeným zaměstnancem ministerstva vnitra, nebo pokud je potvzení podáváno elektronicky a je podepsáno
uznávaným elektronickým podpisem nebo je-li dodáno prostřednictvím datové schránky poskytovatele ubytování.

a) Pokud je souhlas s ubytováním žadatele předkládán jako souhlas vlastníka nemovitosti, která je

v podílovém spoluvlastnictví více osob, postačí,pokud souhlas poskytne jeden z nich, za předpokladu, že se
ostatní spo|uvlastníci nedovolají u soudu neplatnosti tohoto úkonu.

b) Pokud je souhlas s ubytováním žadatele předkládán jako souhlas vlastníka nemovitosti, která je ve
společnémjmění manželů,postačí,aby souhlas s ubytováním cizince poskytl jeden z manželŮ, za předpokladu,
že se druhý manžel nedovolá neplatnosti tohoto úkonu u soudu,

c)Pokud

je poskytovatel ubytování nájemcem (má nemovitosťbyt již pronajat od vlastníka), je

třeba

oprávněnost poskytnutí ubytování prokázat předložením platné nájemní smlouvy mezi náiemcem a vlastníkem
nemovitosti, a v případě, že je obsahem nájemní smlouvy podmínka souhlasu pronajímatele (vlastníka)
s ubytováním dalšíosoby v bytě, je třeba doložit rovněž písemný souhlas pronajímatele s ubytováním žadatele.
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Toto není ng4bytné v případě ubytování osob blízkých (například nezletilých či zletilých nezaopatřených dětí

nájemce jako osob žllícíchve společnédomácnosti s nájemcem).
d)Pokud potvrzení o zaiištění ubvtování nepodepisuie přímo vlastník nebo oprávněný uživatel bvtu nebo domu, ale
zmocní k podpisu potvrzení jinou osobu, musí být toto zmocnění v řízenírovněž doloženo a podpis vlastníka
nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu na takové plné moci musí být úředně ověřen.
e)Pokud ie vlastníkem nebo oprávněnÝm uživatelem bvtu nebo domu osoba právnická (např. obchodní
společnost) a potvzení jejím jménem podepisuje tyzická osoba oprávněná jejím jménem vystupovat (např.
jednatel s.r.o.), platí i v tomto případě, že podpis fyzické osoby podepisující potvrzení musí být úředně ověřen (i
přesto, že je např. potvrzení opatřeno razítkem právnické osoby).

Obiekt ubvtování musí být podle zvláštního právního předpisu označen číslempopisným nebo
evidenčním,popřípadě orientaěním číslema musí být podle stavebního zákona určen pro bvdlení,
ubvtování nebo rekreaci,

K žádosti byl doklad o zajištěníubytování na územípředložen ve formě dokladu (potvrzení) o zajištění
ubytování vydaný dne 05. 02. 2021 společností VlMSTAV s.r.o., lČ: 264 28 300. Tato společnost však
není vlastníkem nemovitosti na adrese Dovholovska76,532 07 Nikopol, Ukrajina, ve které Vám má být
ubytování poskytováno. Oprávnění ubytovatele uživat nemovitost z jiného důvodu, než je vlastnictví,
nebyl k Vašížádosti doložen. Dle § 31 odst. 5 zák, č. 32611999 Sb. můžedoklad o zajištění ubytování
cizince na územívystavit pouze osoba oprávněná tuto nemovitost užívat.

KVašížádostijetedy třeba předložit náiemnísmlouvu či iiný právnítitul, na základě něhož je ubytovatet
oprávněn nemovitost, v němž je Vám ubytování poskytováno, užívat.Postačuje však také poskytnutí
souhlasu vlastníka (např. bytového družstva) s Vašímubytováním v předmětné nemovitosti.
Tuto vadu dokladu o zajištění ubytování na územílze odstranit také tím, že si zaiistíte ubvtování na
iiném místě a předložítedoklad o ubvtování na tomto místě, ktený odpovídá výše uvedeným
požadavkům

K odstranění vad žádosti, resp. doloženívýše uvedenýGh náležitostí,případně odstranění
specifikovaných nedostatků již předložených náležitostí Vám správní orgán poskytuje
lhůtu 15 dnŮ od doručenítéto výzvy. Po tuto dobu neběžílhůta pro vydání rozhodnutí,
V případě, že doloženédoklady nebudou splňovat zákonem stanovené požadavky, bude
Vaše žádost zamítnuta dle zák, č. 326/í999 Sb.
Dokladv (s uýiimkou cestovního dokladu), které ie třeba z důvodu odstranění vad žádosti doložit, můžete:
,1,Zaslat poštou na adresu uvedenou v záhlavi této výzvy.
2. Doručit osobně na pracoviště ministerstva vnitra, odboru azylové a migračnípolitiky na téžeadrese,
3.Zaslaí do datové schránky Ministerstva vnitra (6bnaawp). Nebyl - li dokument vytvořen velektronické podobě,
tedy je nutné jej vytvořit převedením z listinné do elektronické podoby (konvertovat = naskenovat), musí být tato
konverze provedena jako autorizovaná. Autorizovanou konvezi provádí například Česká pošta, s.p.
4, Zaslat elektronicky se zaručenÝm elektronickým podpisem na adresu posta@mvcr.cz. Bez zaručeného
elektronického podpisu, nelze ktakovému podání (e-mailu) vůbec přihlížet.Dokument, ktený ke zprávé připojíte, musí
být bud' elektronickým originálem nebo je - li naskenován (konvertován do elektronické podoby) musí obsahovat
doložku o autorizované konverzi (viz bod 3).
*Pro doručeníjakýchkoliv dokumentů nelze použítúschovnu (Czech POINT),
-Přijakémkoli kontaktu se správním orgánem uvádějte vždy číslojednací (č.j.) žádosti uvedené v záhlaví této uýzvy.

Doklady (s výjimkou cestovního dokladu) a dalšípísemnosti vyhotovené vjiném než českémči

slovenském iazyce je ve smyslu § 16 odst. 2 zák. č.50012004 Sb. třeba předložit v jejich originálním

cizojazyěném znění s úředně ověřeným překladem dojazyka českého.

lnformace týkajícíse náležitostí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu lze nalézt rovněž na

internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz pod odkazem ,,ClZlNCl

Mgr,
vedoucí oddč

GNERs".

