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Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci
P.O.Box'15
70,1 00 Ostrava

Č.1. : OnrU-a 21 56-7 lZM-2021

Žadatel
TOlA Andrii
nar. 25.,t0. 198't
státní příslušnost: Ukrajina
adresa v zemi původu: L. Fedorova 4N'l01,552 10 Pervomajsk, Mykolajivská oblast, Ukrajina

výzva k odstranění vad žádosti

Dne 04. 06.2021jste podal žádost o vydánízaměstnanecké karty dle ust" § 42g odst. 2zák. č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zák. č- 326/1999 Sb.).

Ve smyslu ust. § 45 odst. 2 zák.č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás v záhlaví
uvedený správní orgán

vyzývá

k odstranění vad žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, nebot' tato trpí vadami nebo
neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti uvedené v ust. § 42h odst, 1 ve spojení s ust. § 31
odst, ,1 písm. a),d) a e) zák.č.326/1999 Sb., popř. některé náležitosti trpí vadami, které je třeba odstranit.

Správním orgánem vytýkané vady je třeba odstranit, resp. je nutné doložit následující náležitosti žádosti,
které vůbec nebyly doloženy nebo trpí vadami, a to následujícím způsobem:

l. Doklad prokazuiící pracovněprávní vztah - uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zák.
é. 26212006 Sb,, Zákoník práce a splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm, b) zák.
ě.326/1999 sb.

Ve smyslu ust. § 42h odst. 1 písm. c) zák. 32611999 Sb. je náležitostí žádosti pracovní smlouva nebo dohoda
o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní
smlouvu či dohodu o pracovní činnosti.

Dle § 42g odst.2 písm, b) zák. č.326/1999 Sb. musí zpracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo smlouvy
o smlouvě budoucí, bez ohledu na rozsah práce vyplývat:

1. bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba
měsíční minimální mzdy (v souladu s Nařízením vlády č. 48712020 Sb., činí v,ýše minimální měsíční mzdy
15.200,- Kč),

2. a zároveň, že týdenní pracovní doba v pracovněprávním vztahu činí nejméně 15 hodin,

Ve smyslu ust. § 34 zák, č,26212006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, musí být pracovní smlouva
uzavřena písemně a musí obsahovat
a) druh práce, ktený má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
b|místo nebo místa výkonu práce, ve ktených má být práce podle písmene a) vykonávána,
g) den nástupu do práce. Dle ust. § 76 odst. 4 zákl. č.26212006 Sb. musí být v dohodě o pracovní ěinnosti
uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohoda o
pracovní činnosti musí být uzavřena písemně.

K Vaší žádosti byla doložena pracovní smlouva, uzavřená dne 14. 05. 2021 mezi Vámi jako
zaměstnancem a zaměstnavatelem ALUKOV, a.s., lČ: 642 57 746, se sídlem na adrese Orel '18, 538 21
Orel.

Ostrava 16.07.2021
Počet listů: 2
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Vámi doložená pracovní smlouva je neplatná, jelikož jste ji nestvrdil svým podpisem. Vlastnoručním
podpisem akceptujete podmínky uvedené v pracovní smlouvě azavazujete se touto smlouvou řídit,

Vadu žádosti spočívající v této náležitosti žádosti spatřuje správní orgán v tom, že pracovní
smlouva není podepsaná žadate|em a tudíž nebyla uzavřena,

Výše uvedenou vadu je třeba odstranit a doložit novou pracovní smlouvu (smlouvu o smlouvě
budoucí), která bude obsahovat výše zmíněné, Smlouvu (smlouvu o smlouvě budoucí), je třeba
předložit voriginále nebo vjejí úředně ověřené kopii, prostá kopie postrádá potřebnou průkazní
hodnotu, a která bude podepsána oběma stranami tedy Vámijako zaměstnancem a pověřenou osobou
za zaměstnavateIe. V případě pověřené osoby je potřeba doložit také plnou moc osoby, co
podepsala pracovněprávní dokument za statutární orgán společnosti, resp. zaměstnavatele.

Jestliže bude za vás zaměstnavateI dokládat vÝše uvedené, musí zaměstnavatel doložit plnou
moc, ve které bude oprávněn za Vás iednat v celém řízení nebo ienom v mezích. které stanovíte
v p|né moci ti. (provedení urěitého úkonu resp. pověříte zaměstnavatele k dokládání listin do spisu
k vaší žádosti. pokud zaměstnavatel za vás bude dokládat novou pracovní smlouvu a nebude mít
plnou moc. tak správní orqán tuto smlouvu nebude brát v potaz. resp. nedoide k odstranění vad
žádosti.

K odstranění vad žádosti, resp, doložení výše uvedených náležitostí, případně odstranění
specifikovaných nedostatků již předložených náležitostí, Vám správní orgán poskytuje lhůtu 30
dnŮ od doruěení této výzvy. Po dobu výše uvedené poskytnuté lhůty se pozastavuje lhůta
stanovená k vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kaňu.

Pokud v žádosti chybí některé náležitosti a doklady, a ani po této výzvě nebudou výše uvedené
chybějící náležitosti a doklady v urěené lhůtě předloženy, bude řízení o Vaší žádosti zastaveno
dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V případě, že doložené
doklady nebudou splňovat zákonem stanovené požadavky, bude Vaše žádost zamítnuta dle zák.
č.326/1999 sb.

Dokladv (s vÝiimkou cestovního dokladu), které je třeba z důvodu odstranění vad žádosti doložit. mŮžete:
'l.Zaslat poštou na adresu uvedenou v záhlaví této výzvy.
2. doložit osobně na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky nebo zastupitelského úřadu, kde byla žádost
podána, dle podmínek vstupu na jednotlivá pracoviště uvedená na webu Ministerstva vnitra České republiky nebo
webu zastupitelského úřadu České republiky,
3.Zaslat 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 konverzi provádí například Česká pošta, s.p.
4. Zaslal elektronicky se zaručenÝm elektronickým podpisem na adresu posta@mvcr.cz. Bez zaručeného
elektronického podpisu, nelze k takovému podání (e-mailu) vůbec přihlížet. Dokument, ktený ke zprávé připojíte, musí
být bud' elektronickým originálem nebo je - li naskenován (konveňován do elektronické podoby) musí obsahovat
doložku o autorizované konverzi (viz bod 3),

*Pro doručeníjakýchkoliv dokumentů nelze použít úschovnu (Czech POlNT).
-Přijakémkoli kontaktu se správním orgánem uvádějte vždy číslo jednací (č,j.) žádosti uvedené v záhlaví této výzvy.

Doklady (s výjimkou cestovního dokladu) a další písemnosti vyhotovené v iiném než českém či
slovenském iazyce je ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zák. č. 50012004 Sb. třeba předložit v jejich originálním
cizojazyéném znění s úředně ověřeným překladem do jazyka ěeského.

lnformace týkající se náležitostí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu lze nalézt rovněž na
i ntern etovýc h strá n kách M i n isterstva vn itra www. i m iq racn i portal. cz.
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