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MINISTER,STVO VNITRA ER
odbor azylové a migrační politiky

oddělen í dlouhodobých víz
P. O. Box 210,70100 Ostrava 1

č;: onu-+659-5/DV-2020

Paní:
Nar.:
St. přísl.:
Bytem:

Cestou ZÚ:

ostrava 29' červen 2020
Počet listů: 2

CHAE Jiyeong
17.09.í998
Korejská republika
1o3-1405,46,Pagye-Ro, DongúGu, Daegu, Korejská republika

Vídeň

INFORMACE
o DŮVoDEcH NEuoĚrcruÍ DLoUHoDoBÉHo vlza

odbor azylové a migračnÍ politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále jen Ministerstvo vnitra) jako

orgán příšlušný podĚ ustanovení $ 165 písmeno e) zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na Území

Čáské republiky a o změně něktených zákonů, v platném znění (dále jen zák' č. 326/1999 Sb.) posoudil

Žádost paní: CHAE Jiyeong,, nar.: 17.09'1998, st' přís|. Korejská republika, cestovní doklad číslo:

M12667799, o udělenÍ vízak pobytu nad 90 dnů za účelem studium, takto:

dIouhodobé vízum se podle ustanovení $ 56 odst. 1 písm. l)zák. č. 326/1999 sb"'
neuděluje.

odůvodnění:
Dne 17 'O2'2O2O obdrželo Ministerstvo vnitra Žádost výše jmenované o udělení dlouhodobého víza
za Účelem studium, která byla Žadatelkou osobně podána dne 12.02'2020 na Zastupitelském Úřadě

České republiky v Vídni. Žadost byla doloŽena následujícími náleŽitostmi:

_ Žov č VlEN2o20o2120003,
_ fotokopie datové stránky cestovního dokladu,
- doklad o účelu pobytu'
- doklad o zajištění prostředků k pobytu'
- doklad o zajištění ubytování,
- doklad o trestní bezúhonnosti,
- 2 fotografie.

Podle ust' $ 56 odst. '1 písm. l) zák. č. 326/1999 Sb. dlouhodobé vÍzum ministerstvo cizinci neudělí'
jestliŽe cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení vÍza.

Podle ust. $ 30 odst. 1zák' Č.326/1999 Sb. vízum k pobytu nad g0 dnů uděluje ministerstvo naŽádost
cizince, kteý hodlá pobývat na Územíza Úěelem vyŽadujícím pobyt na Území delŠí neŽ 3 měsíce.

Správní orgán při posuzovánÍ předmětné Žádosti o udělení dlouhodobého víza vycházel z jejího obsahu,

všech doloŽených náleŽitostí a z výsledků vlastních Šetření.

Žadatelka ke své Žádosti předloŽila doklad o účelu pobytu ve formě Jednotné potvrzení o přijetí ke studiu

na Českém vysokém učenÍ technickém (dále 1en Čvur; v Praze ve výměnném studijním programu
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MINISTERSTVO VNITRA
ČEsKÉ REPUBLlKY

sloŽeném z předmětů akreditovaných oboru na ČvUT na základě dohody uzavřené s Kyungpook National
Univerzity' Korejská republika, v anglickém jazyce v termÍnu os 07.02.2020 do 26.06 ,2020'

Dotazem na Čvut bylo dále správním orgánem zjiŠtěno, Že Žadatelka nastoupila ke studiu v termínu výše
uvedeném.

Vzhledem k mimořádné situaci (pandemie onemocněnícovlD-19) a uplynutÍ předpokládané doby pobytu
studentky na území ČR, nebude jiŽ Žadatelka schopna plnit deklarovaný Účel pobytu, správní orgán
konstatuje, Že dotyčné 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 Žadatelka jiŽ nebude schopna plnit deklarovaný Účel pobytu,
čimŽnedojdeknaplněniustanovení$30odst. 1zák'č,' 326/1999Sb.Vnávaznosti natutoskutečnosttak
nelze Žadatelce dlouhodobé vízum za Úěelem studia udělit.

Ministerstvo vnitra proto v souladu s ust. $
neudě!it.

56 odst" 1 písm. l) zák" č' 326/1999 Sb. rozhodlo vízum

Pouěení:

Podle ustanovení $ 56 odst' 5 ve spojení s ustanovením $ 180e odst' 2zák. č.326/1999 Sb. lze ve lhůtě
do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza poŽádat o nové posouzení důvodů
neudělení dlouhodobého víza. Ve smyslu ustanovenÍ $ 1BOe zák, ě' 326/1999 Sb. podává cizinec Žádost o
nové posouzení důvodŮ vedoucÍch k neudělenÍ dlouhodobého víza písemně u Ministerstva vnitra České
republiky, odboru azylové a migračnípolitiky, Česká republika.

Lhůta pro podání Žádosti o nové posouzenÍ dŮvodů neudělenÍ dlouhodobého víza je zachována' pokud
je poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové a migrační
politiky' nebo je-li v tento den podána poŠtovnÍ zásilka adresovaná tomuto orgánu, která obsahuje podání,
předána drŽiteli poštovní licence nebo zvláštní poŠtovní licence nebo osobě' která má obdobné postavení
v jiném státě. Zastupitelský úřad České republiky neníorgánem věcně přisluŠným pro podáníŽádosti, resp.
podání Žádosti na Zastupitelském Úřadu Óeské republiky nemá vliv na zachování lhůty pro podání Žádosti
aŽ do okamŽiku doručeníŽádosti Ministerstvu vnitra České republíky.

Zádost o nové posouzení důvodů musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeŽ mu předcházelo. Důvodem Žádosti
nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoloŽil nebo neuvedl v Žádosti o udělenídlouhodobého

Mgr. Igor Sacký' DiS'
vedoucí oddělení


