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INFORMACE
o DŮVoDECH NEUoĚlrruÍ DLoUHoDoBÉHo vizt

odbor azylové a migraČnÍ politiky Ministerstva vnitra Česke republiky (dále jen Ministerstvo vnitra);ako orgán
přísluŠný pod|e ustanovení $ 165 písmeno c) zákona Č 32611999 Sb o pobytu cizinců na Území České
republiky a o změně některých zákonů, v pIatném znění (dále jen zák. č 32611999 Sb') posoudil Žádost paní
KlM Yejin, nar'. 3' 12' '1999' státní přísluŠnost' Korejská republika, cestovní doklad Číslo' M80586170
o udělenÍ víza k pobytu nad 90 dnů za účeIem studium, takto:

dlouhodobévízumse podle ustanovení$ 56 odst. 1 písm. l|zák.č.32611999 sb. n e u d ě lu je.

odůvodnění:

Dne 5 3 2020 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výŠe jmenované o udělení dlouhodobého víza za Účelem
sturjiunt, kierá byla Žadatelkou osobně podána dne 3' 3' 2020 na Zastupitelském Úřadu České republrky
ve VÍdni. Zádost byIa doloŽena následujÍcími náleŽitostmi'

- Žov č VlEN202003030003

kopte cestovn Ího dokladu
doklad o úče|u pobyiu

- doklad o zajiŠtění finanČních prostředkŮ
- doklad o zajiŠtění ubytování
- výpisu z Rejstříku trestŮ domovské země
- 2 fotografiemi

Podle ust. $ 56 odst. 1 písm l) zak. č 32611999 Sb dlouhodobé vízum ministerstvo cizinci neudělí' 1estliŽe
cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza.

Pod|e ust' s 30 odst' 1 zák č 326/1999 Sb vÍzum k pobytu nad 90 dnů udělu1e ministerstvo
na Žádost cizince, který hodlá pobývat na ťtzemí za ÚČelem vyŽadujícím pobyt na Území delŠí neŽ
3 měsíce'

Při posuzováníŽádostio dlouhodobé vízunr vycházel správní orgánz obsahu Žádosti zdoloŽených náleŽrtostí
k Žádosti o dlouhodobé vízum a výsledků vlastního Šetření'
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Dokladenl o Účelu pobytu je RozhodnutÍ o při;etÍ ze kterého vyp|ývá Že Žadatelka je přijata ke studi-1nimu
pobytu na letnÍ semestr akademtckého roku 201912020 k prezenčnímu studiu v Bachelor studijním programU
6210' obor lnternational Business na Metropolitní univerzitě Praha, o p s (dále jen ,MUP") v Praze, v termínu
od 24. 2 2020 do '15 6 2020. LJvedený doklad byl vzdělávacÍ institucí vystaven dne 3. 12 2019.

Za Ůčelem ověření informacÍ získaných z obsahu Žádosti se správní orgán dne 3. 6' 2020 obrátil
prostřednictvím e-mailu na kompetentnÍ osobu přísluŠné vzdělávací instituce, která působí na pozici
zaměstnance studijnÍho oddělení (jméno je uvedeno ve spise) s dotazem' zda již Žadatelka zahájila studium
v rámcivýměnného studt1ního pobytu TéhoŽ dne tato osoba prostřednictvím emaiIu odpověděla,žeŽadatelka
se vrátila do Koreje a vÍzum jiŽ potřebovat nebude'

S ohledem na výŠe uvedené správní orgán dospěI k závěru, Že předmětná Žádost nesplňu1e 1ednuz podmÍnek pro udělení dlouhodobeho víza' tím Že Žadatelka se vrátila zpět do vlasti a jiŽ nebude
v plánovaném termínu a v souladu s nimŽ jsou doloŽeny vŠechny náleŽitosti Žádosti plnit deklarovaný ÚČel
pobytu V návaznosti na tuto skutečnost nelze Žadatelce d|ouhodobé vízum za Úče|em studia udělit 1eiikoŽ
nebude naplněna podmínka usianovení $ 30 odst 1 zák Č 326/1999 Sb.

Ministerstvo vnitra proto v sou|adr: s ust' $ 56 odst 1 pÍsm |)zák č 326/1999 Sb' rozhodlo vízum neudělit

Poučení:

Podle ustanovení $ 56 odst 5 ve spo'1enÍ s ustanovením $ 1BOe odst 2 zák. č' 32611999 Sb. |ze ve Ihůtě do
15 dnů ode dne doručení iníormace oneudělení dlouhodobého vÍza poŽádat o nové posouzeni dŮvodu
neudělení dlouhodobého vÍza Ve smyslu ustanovenÍ $ 180e zák. č.326/1999 Sb. podává cizinec Žádost o
nové posouzenÍ důvodů vedoucích k neudělenÍ dlouhodobého víza písemně u Ministerstva vnitra České
republiky, odboru azy|ové a migraČní politlky Česká republika

Lhůta pro podání Žádosti o nové posouzeni duvodů neudělení dlouhodobého víza je zachována, pokud je
poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra Česke 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
v1iném státě Zastupitelský Úřad Ceske republiky není orgánem věcně přísluŠným pro podání Žádosti, resp.
pociání Žádostr na Zastupitelskem Úřadu Česke republrky nemá vliv na zachování |hůty pro podánÍ žádosli aŽ
do okamŽiku doručení Žádostr Ministerstvu vnitra České republiky

Žaclost o nové posouzenÍ důvodů musí obsahovat Úda1e o tom, kdo 1i podává a v čem je spatřován rozpor
s právnimi předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, 1eŽ mu předcházelo' Důvodem Žádosti
nenrohou být skutečnostr které cizinec nedoloŽil nebo neuvedlv Žádosti o udělení dlouhodobého víza

Mgr. Martrn Mika
ministerský rada


