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MINISTERSTVO VNITRA CR
odbor azylové a migraČní politiky

oddělení dlouhodobých víz
P. O. Box 210,70100 Ostrava 1

Č. 1. : onu-z 47 0-5lDv -2020 ostrava 17 ' června2020
PoČet listů: 2

Pan: HAGAN William Emmet
narozen: 22.02.1999
státní příslušnost: Spojné státy americké
bytem: 12 Villa Beach Dr.

Cestou zÚ Čn: Vídeň

INFORMACE
o DŮVoDEcH NEUoĚleruÍ DLoUHoDoBÉHo víza

odbor azylové a migraČní politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále jen Ministerstvo vnitra) jako
orgán přísluŠný podle ustanovení $ 165 písmeno c) zákona č. 32611999 sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb') posoudil
Žádost pana HAGAN William Emmet, nar. 22. 02. 1999' st. přísl.: Spojné státy americké, cestovní
doklad číslo: 569770141, o udě|ení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem ostatní, takto:

dlouhodobé vízum se podle ustanovení $ 56 odst' 1 písm. l) zákona číslo 326/í999 sb.,
neuděluje.

odůvodnění:

Dne 21 .01' 2020 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výše jmenovaného o udělení dlouhodobého víza
za Účelem ostatní, která byla Žadatelem osobně podána dne 17. 01. 2020 naVelvyslanectví České
republiky ve Vídni. Žadost byla doloŽena následujícími náleŽitostmi:

- Žov c. VlEN202001 1 70004
- fotokopie datové stránky cestovnÍho dokladu
- doklad o Účelu pobytu
- doklad o zajištění prostředků k pobytu

- doklad o zajištění ubytování
- doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
- 2 fotografie

Podle ust. $ 56 odst' '1 písm. l) zák. č. 32611999 sb' dlouhodobé vízum ministerstvo cizinci neudělí,
jestliŽe cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělenívíza.

Podle ust. $ 30 odst. 1 zák. č. 32611999 sb. vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje ministerstvo na Žádost
cizince, ktený hodlá pobývat na Území za účelem vyŽadujícím pobyt na Území delší neŽ 3 měsíce. Vízum
k pobytu nad 90 dnů nelze udělit za účelem zaměstnání.

Při posuzování Žádosti o dlouhodobé vízum bylo vycházeno z veškerých doloŽených náleŽitostí k Žádosti
o dlouhodobé vízum a z výsledků vlastního ŠetřenÍ.



;;:,l - -;í: MlNlsTERsTVoVNITRA

rilli:iíl ČEsKÉ REPUBL'KY

Jako doklad o ÚČelu pobytu bylo doloŽeno Jednotné potvrzení o přijetí ke vzdělávání na Prague Film

School s.r.o.VPraze,doprogramuFilmovátvorba,vydanédne19. 11'2019.Předpokládanádobapobytu
studenta na Území je v období od 06. 01.2020 do 31. 05. 2020'

Vzhledem k mimořádné situaci (pandemie onemocněnÍcovlD-19) a uplynutí předpokládané doby pobytu

studenta na území ČR' nebude již žadatel schopen plnit deklarovaný ÚČel pobytu, správnÍ orgán

konstatuje, Že dotyčný v souČasné době nelze poŽadované vízum udělit.

Na základě výŠe uvedeného správní orgán dospěl k závěru, Že předmětná Žádost nesplňuje podmínky

pro udělení dlouhodobého víza, respektive, Že žadatel jiŽ nebude schopen plnit deklarovaný Účel pobytu'

limŽ nedojde k naplněn í ustanoven Í $ 30 odst. 1 zák. ě.326/1 999 Sb. V návaznosti na tuto skutečnost tak

nelze Žadateli dlouhodobé vÍzum za ÚČelem ostatnÍ udělit.

Ministerstvo vnitra proto v souladu s ust. $ 56 odst. 1 písm' l) zák. č. 326/1999 Sb. rozhodlo vízum

neudělit.

Poučeni:

Podle ustanovení$ 56 odst. 5 ve spojení s ustanovením $ 180e odst. 2 zák. č.326/'1999 Sb. lze ve lhůtě

do 15 dnů ode dne'doručenÍ informace o neudělení dlouhodobého víza poŽádato nové posouzení důvodů

neudělení dlouhodobého víza. Ve smyslu ustanovenÍ $ 1BOe zák. č.326/1999 Sb. podává cizinec Žádost

o nové posouzení důvodů vedoucích k neudělení dlouhodobého víza písemně u Ministerstva vnitra

České republiky, odboru azylové a migračnÍ politiky, Česká republika.

Lhůta pro podání Žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouho-dobého víza je zachována, pokud

.1e postboni den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra České republiky' odboru azylové
á migrační politiky, nebo je-li v tento den podána poŠtovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která

oosárru.;e podání' předána drŽitel| poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo osobě, která

ma oodbnne postavení v jiném státě. Zastupitelský Úřad České republiky není orgánem věcně příslušným
pro podánÍ Žádosti, resp. podánÍ Žádosti na Zastupitelském Úřadu Ceské republiky nemá vliv

ha zachovaní lhůty 
'pro 

podání Žádosti aŽ do okamŽiku doručení Žádosti Ministerstvu vnitra České
republiky.

Žadost o nové posouzení důvodů musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává a v čem je spatřován rolpo|
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeŽ mu předcházelo. Důvodem Žádosti

nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoloŽil nebo neuvedl v Žádosti o udělení dlouhodobého víza.
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Mgr. lgor Sacký
vedoucí oddďeni


