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MlNlsTERsTVo VNITRA
ČESKÉ REPUBLlKY

MlNlsTERsTvo VNlTRA čn
Odbor azylové a migrační politiky
oddělení dlouhodobých pobytů l.
P.O.Box 88, 701 00 Ostrava ,1

č,;. : onu-t n 677 -2o tzu-2o 1 g

Žadatel
GURJEET SlNGH
nar,:07.02.1990
státní přís|ušnost: lndická republika
bytem: Tuřanka 574134,627 00 Brno - Slatina
adresa v zemi původu: Vill Lalain, Karna|, Haryana, lndická republika

Ostrava 18.03.2021
Počet listů: 3

UsNEsENí
Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky jako orgán příslušný podle
ustanovenÍ§ 165 písm. n)zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na územíČeskďrepubliky a Ó změně
něktených zákonŮ, , ve znění účinném do 30.07,2019 (c|ále jen ,,zákon o pobytu cizinců"), rozhodI ve
sPrávním řÍzení o Za!99t1 poOane dle § 42g zákona o pobytu cizinců o vydáňí zaměstnanecké karty,
kterou PodaI pan GURJEET SlNGH, nar.07,02.1990, stáťní piislušnost lndicŘa republika cestovnídok]ad
č N8957836 (dá|e .1en žadate|') takto:

sPrávnířízenívedené pod č,j. OAM-í4677IZM-2O19 se zastavu je dle ustanovení§ 169rodst. 1

PÍsm, i) zákona Č. 326/1999 Sb., o pobytu cizincú na území České republiky, ve znění účinném do
30.07,2019, nebot'účastník řízení nepřicestoval na území v době p-latnosii vízakpobytu nad 90

dnů podle § 30 odst. 4téhožzákona.

odůvodnění:

Správní orgán vsouladu sěl. ll. odst. ,t zák. č. 176t2}1g Sb,, kteným se mění zákonč.326/,1999 Sb., o
PobYtu cizincŮ na území Č99Xe republiky a o změně něktených záŘonů, ve znění pozdějších předpisů, a
!1t9i_souvlsející zákony, Žádost účastnice řízení posuzule áte znéní zák. č. 326i1999 Sb. účinného do
30,07.2019 (dále jen ,, zák. č,326/1999 Sb.").

Dne.05.03,2019 bYla cizincem podána žádost o vydání zaměstnanecké karty. dle ustanovení §42g odst.
2zákona o PobYtu cizincŮ na Zastupitelském rjřaóu České republiky v Dillí. Žaoost byla podá-na olobně
v souladu s ustanovením §169d odst. 1 citovaného zákona,

Dle § 30 odst. 2 zák- é,326/1999 Sb. vízum k pobytu nad 90 dnů se dále uděluje cizinci za úěelem
převzetí příslušného oprávnění k pobytu na území.
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uoerěňe á účelem převletí příslušného opiávnění k pobytu na území, nebo:.= :.. - )=- U \

, - 
= 
. ,- _ ==^-:- :-,:^ ,, ec; lce_]i o vízum udělené za účelem podání žádosti o Povolení k

Správní orgán z vízového informačniho systému zjistil, že cizinci bylo zastuPitelským Úřadem v Dillí dne

29.08.2019 uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetízaměstnanecké kartydle § 30 odst.4
zák. č,326/1999 Sb. Vízum bylo uděleno s půlroční platnostía opravňovalo úóastníka řízení k pobytu na

území po dobu 60 dnů. Účasinit< řízení se však do skončení platnosti tohoto víza ke správnímu orgány
^edostavi1 za účeIem pořízení údajů, nezbytných pro výrobu průkazu o povolení k pobytu a současně k
:,=,::: ::-:s:- =,=:-. 

.z-., 'i c'obě p atnosti ichctc C :-,::cbého viza nebylo an j správnínru orgánu
:: :":- _:::,- .: ' ::- ::=:-: :a - _:-?^ :':=S:: ,2- ,2 _ze-':_,]:, ,3 ,_ -.Zaý Se,

Na základě všech popsaných skutečnostíje třeba mít za to, že v případě účastníka řízeníje beze zbytku
naplněna dispozice § 169r odst. ,1 písm, i) zák, č.326/1999 Sb,, a to tím, že účastník řízení, ačkoliv mu
bylo dne 29,08.2019 vydáno vízum k pobytu nad 90 dnů s půlroční platností, se v této době nedostavil ke
správnímu orgánu za účelem zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení
kdlouhodobému pobytu - zaměstnanecké karty V době platnosti tohoto víza správnímu orgánu nesdělil,
že by mu v přicestování na území bráni|y důvody na vů i nezávis|é

Vz;rieoem k uvedenému má správní orgán za to, žejsou naplněny důvody pro zastavení říiení žádosti
o vydánízaměstnanecké karty, a proto rozhodl způsobem, uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

Dle § 30 odst. 4 zák. č.326/1999 Sb. vízum k pobytu nad 90 dnŮ za ÚČe|em převzetí přísluŠného

oprářnění k pobytu na území opravňuje cizince k pobyfu na území po dobu 60 dnU, VÍzum k PobYtu nad

90 dnů za účetem podání žádosti b povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem

zahraničních věcí opiavňuje k pobytu po dobu 30 pracovních dnů. V případě, Že převzelí oPrávnění k

pobytu podle věty §rvni náno Óooáni Žaoosti podle věty druhé brání důvody na vŮli cizince nezávislé,

bouázujb se dobá pobytu po vstupu cizince na území za prodlouženou až do doby, neŽ tYto dŮvodY

oo1inou Cizinec je [oviňen po zániku důvodů podle věty třetí tyto dŮvody .neprodleně oznámit
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Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, a to dle
ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s § 170b odst. 1 zákona č.
326/1999 Sb,, o pobytu cizinců na územíČeské republiky a o změně něktených zákonů, v platném znění.
Podle ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra České republiky, a to dleustanovení § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě do 15 dnŮ
::3 j.e oznánrení tohoto rozhodnutí. Podle ustanovení § 76 odst.5 správního řádu nemá odvolání proti
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