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Č. 1. : OnV-S 3860-9tZM-2021

žadatelka
HAVLYTIUK Liudmyla

nar,: 26. 2. 1968
státní příslušnost: Ukrajina
poslední bydliště v cizině: Poliščukač. 9, Rivne, Rivnenská obl., 33018, Ukrajina

UsNEsENí

2 1, 0 7,2821

Ministerstvo vnitra Óeské republiky, odbor azylové a migračnípolitiky, jako příslušný správní orgán podle
ustanovení § 165 písm, n) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na územíCeské republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ó. 32611999 Sb,) ve správním řízení
o žádosti o vydánízaměstnanecké karty podle § 42gzákona č. 326/1999 Sb., kterou dne 7. 5.2021podala
paní HAVLYTIUK Liudmyla, nar. 26. 2.1968, státní příslušnost Ukrajina (dále jen žadatelka), rozhodlo
takto.

správní řízení vedené pod Sp.zn. OAM-33860/ZM-2021 s e p ře ru š u j e dle
§ 64 odst. í písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ
(dále jen správní řád)
do doby pravomocného rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj
a Olomoucký kraj ve věci probíhajícíhopřestupkového řízení, zahájeného dne í1. O1.2021s
obchodní společností Romaniv Servis, s.r.o., lČ: 285 73 854, pro možnéspáchání přestupkŮ
dle ustanovení § 140 odst. 1 písm. d) a g) zákona č, 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějšíchpředpisů, zaměstnavatelem žadatele.
odúvódnění:

Dne 7. 5. 2021 podala žadatelka na Generálním konzulátu Óeské republiky ve Lvově žádost
o vydání zaměstnanecké karty dle ustanovení § 42g zákona č.326/1999 Sb. Podle ustanovení § 165
písm. n) citovaného zákonajaorgánem příslušným řrozhodnutí o této žádosti Ministerstvo vnitra České
republiky.

podle ustanovení § 64 odst, ,1 písm. c) správního řádu přerušísprávní orgán řízení, probíhá-li řízení
o předběžné otázce. Předběžnou otázku upravuje ustanovení § 57 téhožzákona a jedná se zejména
o takovou situaci, kdy rozhodnutí správního orgánu závisí na řešení otázky, již nepříslušísprávnímu
orgánu rozhodnout, a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.

Na základě sdělení oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, Č. j.
g22l10.3ot2113.5 ze dne 4. 2.2021 (ve spise vedeno pod č. j. OAM-33860-8IZM-2021) bylo zjiŠtěno na

základě kontrol vedených pod č.j., 6456l10.72t18 a 22855110.72118, že s budoucím zaměstnavatelem
žadatele, právnickou osobou Romaniv Servis, s.r,o., lČ: 285 73 854, je vedeno přestupkové řízení Č,j,
30166/10.30/20 z důvodu umožnění výkonu nelegální práce cizincŮ, které dosud není pravomocně
ukončeno.
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Správní orgán má za to, že pravomocné rozhodnutí ve věci řízení o přestupku vedenému s budoucím
zaměstnavatelem žadatelky, právnickou osobou Romaniv Servis, s.r.o., lČ. 2B5 73854, (zdůvodu
podezření na umožnění výkonu nelegální práce), je předběžnou otázkou, která má zcelazásadní vltv na
rozhodnutí v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty, kterou podala výše jmenovaná žadatelka.
Pravomocně ukončenésprávní řízení s následným udělením pokuty budoucímu zaměstnavateli žadatelky
by mělo za následek vyřazení pracovních míst tohoto zaměstnavatele zcentrální evidence volných
pracovních míst, čímžby následně byl dán důvod pro neudělenízaměstnanecké karty ve smyslu ust § 46
odst, 6 písm. b) zákona ó. 32611999 Sb , nebot' žadatelka by v daném případě nesplňovala podmínku
uvedenou v § 429 odst. 2 písm, a) zákona č. 32611999 Sb , že účelemjeho pobytu na územíje
zaměstnání na jedné z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteIi zaměstnanecké karty

Jelikož pravomocné rozhodnutí o předběžnéotázce, jak byla výše charakterizována, je zásadní pro
rozhodnutí ve věci samé a správní orgán nemůževzásadě délku řízenío předběžné otázce jakkoli
ovlivnit nebo odhadnout, je přerušení řízeníjedinou možností, jak přerušit běh lhůt pro vydání rozhodnutí,
přičemž správní orgán neshledaI skutečnosti odůvodňujícířízení nepřerušit,

S oh|edem na výše uvedené správníorgán rozhodltak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců a to podle
§ 81 odst 1 zák. č.50012004 Sb, ve spolenís § 170b odst. 1 zák. č.32611999 Sb. Podle § 86 odst. 1 zák.
č, 50012004 Sb. se odvolání podává u odboru azylové a migračnípolitiky Ministerstva vnrtra České

republiky,

a to dle § 83 odst, 1 zák. č,50012004 Sb ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto
Sb nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný účinek.

usnesenÍ. Podle § 76 odst. 5 zák. č, 50012004
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