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PON§§§L!ťYK Maksym
nar. 14,07, 1999
stát:lí příslušnost: Ukrajina
bytenr: Matrosova 83, 260 00 Novomyrhorod,

U§<rajina

[J§N§§§r§§
Českó rerilblrky cdbor azylov* a migračni politikv jako správní orgán příslušný podle
r":si § 165 pí;in, n) záknn.l a. 32611999 §b., cr pol:ytu cizincť: na územi Českérepubliky a o změně
některých zák*nů, ve zněli ťlčrnnóm do 30. 07,2a19 (dále jen ,,zák. č.326l1999 Sb,") ve správním řízení
ožácjosii o vyrlání zaměstnanecká kaňy, kterou dne 20,06.2019 pcldal pan PONEDELNYK Maksym,
nar. ,!4" 8?" 1§§§, st příslušnost Ukrajína, bytenr, Matrosova E3,260 00 FJovornyrhorod, Ukrajina (dále
i\,{iir::tg:isivc vnltr*

1en ,,*č*stníkřieení") rozhocJlo takto,

správ*iřin*ní l.*d*nó pnď §}p. z1,1" $AM-623§3/ZM-20J9 §a zastavu je
*:* § 6§ *d:1. ,t pixrn" g} :i:L*n* *. §*S/?&S§ §?:,, správní ř*d, ve znění pozdějšícřt předpisťi (dále
jen ,,zák. č" §00/2004 §b,"}
§dúvodněni;
Dne ?ů. ů6,2019 podal úč;jstníkťízeníu Generálního konzulátLl Čoskérepubliky ve Lvově Žádost

o vyr_!áni ;anr*str:an*eké k*rly z riůvoelu uvedeného v § a2g odst, 2 zák, č. 326/1999 §b. Z úředního
liskopi*u žátjr:stivyplývá, ž.* ť;rastník řízeni hcrd!á být zaměstnáván u společnosti Družstvo Alfex - stavby,

ič_ 27s §3 8fi7, se sicllem licřivojova 12§214,130 s0 Praha 3, na pracovní pozici uvedené vcentrální
*videnci vrlnýelr pr;:covnich n:ísi obsaditeiných držite|i zaměstnaneckó karty pod čísiem11g57 82a792,
žá*lr,i uča:lnika řir,tní b,ll,: v |tito *videnciearegistrována pod a. 1 49Ů g223a2,

řři pcEtur:vánr žáťosti spravni orgán postupoval tlle znění zák, č. 326/X§99 §b, účinnÉhodo 3C. 7.2a19,
čini tak v s*ulaclu u§t*nliv*ním čl, li odst. 1 zák. č. 176l2a19 Sb,, kteným se měni zákon
č,32s119s§ §b, o pobylL; cizlnců na územi Česke republik}t a o zrněně některých zákonŮ, a dalŠÍ
*otrvisejíei zákeiny, n*bot's* ťízenípodle zákona č, 326/199§ §b., zahájené přede dnem nabytí ÚČinnosti
tohoto zákona {eJc 30. ?. ?_r}l§} a cJo tohoto dne neskončené,dokončía práva a povinnosti s nírn
sourrlsr,:jici s* pcrsuzují poell* zákona č,326/199§ §b,, ve znění účinnémpřerle dnem nabytÍ,Účinnosti
tohni* zák*na. Tot* j* teely nřípad žádostíučastníkařízení, kterou je tedy ve smyslu výše uv*cleného
ilsl;:n*rl*n! tťr,:!:a pcsuzovai Cie znánizák" č. 326/1999 Sb-, účinnóhOdO 30, 7.2019.

§pr;ivni nr"g;ir: prn r;č*ly ří:r:nr zkoumal, zda účastníkřízení splňule podmínky, které zákon stanoví pro
vyrlání ,aúcrloa,rgcká kar1.1 ille výše citovanáho usianovení, a shl*dal, že tytr: podminky jsou sPlněnY,
a pr*tn eJn* 1ij, ů6, 2fi20 rc":r\{,rCl, že zarněstnanecká karta br"rde při spinóní dalších podmínek ÚČastníkovi
říz*nivydána, ;; to v soul*rjri s předloženou pracovní smlouvou s platností od data pořízenÍbiometrických
rirlajú n* ž rcky, Z*roveri byl Óne S4. 06 2020 odeslán na Generálrrího konzulátu Českérepubliky ve
Lv*v* r*kvn k lldčl*nídlcr"rhoeJ*báho viza za ůčelem převzetí povolení k pobytu - zaměstnanecké kartY.
§právni i:rg;iir: sel*lrrj*, že :tcastník říz*ní se na výzvu zastupitelského úřadU ze dne 05.06.2a2a da
dn*§ni|rc ijne n*cla*iavil k r;vznačení víza k p*bytu nad 90 dnů Podl* § 30 otjst. 2zák" č, 326/1999 §b.,
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jehož udělení vydalo pokyn ministerstvo, a rovněž ani nesděliI důvody na jeho vŮli nezávisló, kteró by
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mu v tomto úkonu bránily.

§právní orgán konstatuje, že řízenío povr:Iení k d|ouhodobému pobytu, iecly i o vydání xamósinan*ckó
karty, je plávomocně ukončeno až v okamžiku, kdy si účastníkřízení převezme povoloní k dlouhodobénru
pobytu, které je vydáváno ve formě průkazu"
Dle § 66 odst, 1 písm. g) záR.
žádost zjevně bezpředmětnou.

č, 500t2004 §b. se usnesením řízenío žádosti zastaví, jestliže se slala

protože se účastníkřízení na výzvu zasiupitelského úřadu ze dne 05, 06. 2020 do dneŠníhodne
nedostavil kvyznačenívizakpobytu nad 90 dnů podle § 30 odst, 2zák. č. 326/1999 §b., dospěl správní
orgán k závěru, že žádost o zaměstnaneckou kartu se stala zjevně bezpředmětnou, čímžje dán dŮvod
pro zastavení správního ťízení.
S ohledem na výše uvedené zjištěnó skutečnosti správní orgán rozhodl zpŮsoborn uvedeným ve výroku
tohoto usnesení.
Poučení.,
proti tomuto usnesení lze podat odvotání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cieincŮ, a to dle
§ 81 odst. 1 zák. ó,500/2004 Sb., ve §pojení s § 170b odst. 1 zák" č,326/1999 §b. Podle § 86 otlst. 1 zák,
é. sootzoaE sb, §e odvolání podává u odboru azylové a migračnípolitiky Ministerstva vnitra
českérepubliky, a to dle § 83 odst. 1zák. č.50al2004 Sb. ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto
usnesení. Podle § 76 odst. 5 zák. č,500/2004 Sb, nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný účinek,
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pracovní migraci
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