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Žadatel (pan):
nar.
státní příslušnost:
bytem:

GuPTA Punit
02,12.,l987
lndická republika
Gau§hala Bazar, 388 Ward 2, ,l36 118 Kuřukshetra, lND

ROZHODNUTÍ

lvlinistélstvo vnitra Óeské republiky, odbor azylové a migíačni politiky jako spévní oruán ptíslušný podle

§ 165 pism, n) zákoná č, 32'61199Ó sb,, o pobrtu cizinců na ťlzemi České republiky.a o změně něktených

ŽátonÚ, ve z;ění pozdějších předpisů {dále jen zák. č, 326/1999 sb,), rozhodl o žádosii ovydání
zaměst;anecké tariy, ktérou dne 1o,o1.2o22 podal pan GUPTA Punit, nar, 02,12,1987, st, pFíslušnost

lndická républika, býtem v zemi púVodu Gaushala Bazar, 388 Wa.d 2, 136 ,l18 Kuíukshetrá, lND (dále

jen jako,, účastník řízení"), iaktoi

žádost se zamltá
a zaměstnanocká kartá se dle § 46 odst.6 písm. d) zák, č,326/'1999 sb,, n evyd á, neboť

zaměstnavatel účastníka ňzení je ve smy6lu § í 78f od§i. 1 písm. a) nesPolehlivý,

odúvodněníi

Dne 10,01,2022 podal účastník řízení u Zastupitelského úřadu óeské rcprrb]iky v Dillí žádost o Vydánl

zaÁesinanecte iafty z důvodu uvedeného V § 42g odst, 2 zák. č. 326h999 sb, Z úředního tiskopisu

iáJoitivyptýva, ze ri'tastník řízení.hodlá být zaměstnáván na pracovnI pozici uvede6 v centrálni evidenci

voIných §áóovních míst obsaditelných džiteli zaměstnanecké karty pod číslem 23 505 360 780,

správní orgán tedy posuzoval, zda jsou v přIpadě žádosti účastníka řízení splněny zákonné podminky pro

vydání zaměstnanecké karty,

Základní podmínky pro Vydání zaměstnanecké karty stanovi zák, ó 326/1999 sb. V 42g odst,2 zák, č,

326/1999 sb. Dle'§'42g Ódsi. 2 zák. č. 326/1999 sÚ, žádost o vydání zaměstnanecké karty je oprávněn
podat cizjnec, pok]ud áje účelem jeho pobytu na územ| zamestnánl né jedné z pracovnich pozic
'uu"á"ný"r, u 

",intrarni "ui-aenci 
volných pracovních mlst obsaditelných dížitéll zéměstnanecké karty, pi

uzávĚi'pracovnt smtouvu, dohodu o,pra;ovní činnosti nebo §mlouvu o smlouvě budoucí, V níž se stlany

zavazuii v uiednané lhůté uzaviit p.acovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činno§ti obsahujíci
ultanoient, zé ttereno VyplýVá, že be; ohledu na rozsah práce měsIční mzda, plat nebo odměna cizince
nebude niiší než základni iazba měs(ční minimální mzdy; týdenní pracovní doba v každém základním
pácovněprávním vztahu musl činit nejméně 15 hodin a 9) má odbornou zPůsobilost pro výkon
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a) kte.ý neni bezdlužnou osobou podle § 178e,
b) kterému byla V období 4 měslců předcházejících podání žádosti
umožnění Výkonu nelegální práce,

požadovaného zaměstnání a tato podmínka Vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodnI
smlouva,

Tedy z doložených náležitostl žádosti VyplýVá, že účastnik řízení hodlá být zaměstnáván na Volném
pracovnlm mistě U Zaměstnavatele sKs odpady §,r,o,, se sídlem Hyacintová 3287/5, záběhlice, 106 00
Praha 1o, lČ: 03609782, které je součástí centlální evidence Volných píacovnich míst pod č,

23505360780. Dle údajů zde uvedených by účastník řízení měl být zaměstnán u \ýše uvedeného
zaměstnavatele na pracovním místě, které je charakterizováno pomocí klasifikace cZ _ lsco jako

,obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových Výrobků jinde neuvedená (8159)'.

Kžádosti účastnik řízení priložil smlouvLl o pracovní smlouvě budoucí ze dne 09,11,2021, ze kteÉ
vyplýVá, že tento bude u výše Uvédeného zaměstnavatele zaměstnán na plný pracovní úýazek a za
měsíčnl mzdu, která nebude nižší než základnl sazba měsíční minimální mzdy. Dle údajů V této smlouvě
bude účastnik řizeni VykonáVat pro budoucího zamě§tnavatele práci jako obsluha strojů na úpPvu
textilnlch výrcbků, přičemž místem výkonu pláce má být Praha.

s výjimkou těchto základních podmínek je predpokladem Vydání zaměstnanecké karty i to, ze nenl
náplněn žádný ze zákonem stanovených důVodů pro nevydání zaměstnanecké kaňy, které jsou uvedeny
v§46odst,6zák.č,326/1999sb,avespojenísnímV§56,sohledemnaskutečnost,žedůVodemprc
nevydáni zarněstnanecké karty ve smyslu § 46 odst, 6 písm. d) uvédeného zákona je to, že budoucí
zaměstnavatel cizincé je nespolehlivý, je spráVní orgán je povinén do prověřování zahrnout i budouciho
zaměstnavatele cizince,

Dlé § 178í odst, í zák, č, 326/1999 sb. §e za nespo|ehlivého zaměstnavatele považuje zaměstnavatel,

pravomocně uložena pokuta za

c) kter,ý nevyvíjí ekonomickou činnost v předmětu svého podnikáni nebo se
ekonomickou činnost v předmětu svého podnikání, népodařilo ověřit,
d) ktér,ý za období poslédního íoku nesplnil povinnost přihlásit svého zaměstnance

skLltečnost, že Vyvíjí

k účasti na pojistném

na sociá'ní zabezpečeni nebo Veřejném zdravotním pojištěni,
e) kterýje v likvidaci, nebo
0'jehoi'sídlo uvedéné ve Veřejných íejstřicích nenl skutečné; za skutečné sidlo sé považuje sídlo, kde
jsóu přijímána zásadní rozhodnutí týkající sé obchodního védení zaměstnavatéle, popřípadě místo, kde
se schází vedení zaměstnavatele.

spráVní orgán tedy Vtéto souvislosti z obchodního rejstříku zjistil, že předmětem podnikání budoucího
záměstnavátele ú;astníka řízení, společnosti sKs odpady s,r.o., je dle informací obsažených v
obchodnim rejstřiku Výroba, obchod a služby neuvedené v přilohách 1 až 3 živnostenského zákona,
obchodní Iejsiřík je Ve smyslu § 1 odsi, 1 zák. č- 30412013 sb., o Veřejných rejsfícich právnických a
íyzických os;b a Ó evjdenci svěřenských fondů, jedním z Veřejných rejstřiků, Z živnostenského rejstřiku

dále;právn1 orgán zjistil, že mezi zapsanými obory činnostije i obor nazvaný: ,,Výroba textilií, textilnlch

VÝíobků, oděVů; odévních doplňkú", Uvedené skutečnosti svědčí o tom, že společnost sKs odpady s,r,o,

eiistuje a je opíáVněna na území ČR provozovat živnost a žé dokonce má zapsán V živnostenském
rejstrÍ<u o6or iivnosti volné, do které spadá i druh práce, kteíou by měl účastník řízení pro tohoto

záměstnavatele vykonávat] Nicméně samy o sobě tyto skutečnosti neznamenají, že.uvedená společnost

také skutečně poóniká, resp. že vyvíjí ekonomickou činnost V předmětu svého podnikání (§ 178f odst, 1

D|sm, c) zák. č, 326/ 1999 s'b, ), že ieji sidlo je skutečné (§ ,178f odst, 1 písm, D zák, č. 326/1999 sb,) nebo

'e 
Je bezdlužná (§ 178f odst, 1 písm, ai Ve spojenl s § 178e zak, c, 326/1999 sb,)

spráVní orgán z Veřejné části Živnostenského rejstřlku získal informacik€ společnosť sKs odpady s,r,o,,

ld: 03609Ž82, z nlž iyplýýá, že činnost V provozovnách v Plaze, okr, Hl. město Praha na adresách p,č,

2a7ol3, 143 óo, praná ] Modrany a Pisková 3356, 143 oo Praha 4 lModřany byla ukončena ke dni

12.01.2022.
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Dne 22.02.2022 spráVní orgán V rámci současně probíhajícího ílzení zasla| zaměstnavateli účastníka
řizeni Žádost o sděleni informace, konkréině žádost o sděléní přesné adresy mistá Výkonu pláce,
připadně doložení aktuálních smluv o dílo, k pozici 8159 - obsluha strojú na výlobu a úpravu textilních,
kožených a kožešino\,.ých výrobků jinde neuvedéná s mlstem výkonu p.áce Plaha, okr. Hl, město Praha,
žádosi o sdětení informace byla doručená do datové schlánky zaměstnavatele sKs odpady s,r,o, dne
23.02.2022. Na tuto žádost o součinnost Však zaměstnavatel účastníka řízení nereagoval a ani se k ní
nevyjádřil,

Proto dne 14.o3.2o22 spláVní orgán VÉmci současně probiha]'ícího rízení zaslal zaměstnavateli
účastníka řízenl opakovanou žádost o sděleni infolmace, konkíétně žádost o sdělení přesné adíesy
místa Výkonu práce, prípadně doložení aktuálních smluv o dilo, k pozici 8159 - obsluha strojů na Výrobu
a úpravu textilních, kožených a kožesinových výrobků jinde neuvedená s mísiem výkonu práce Praha,
okr. Hl, mésto Praha- Žádost o sdélenl informace byla dolučená do datové schránky zaměstnáVátelé sKs
odpady §-r.o, dl,e 23.03.2022. Avšak ani na opakovanou žádost o součinnost zaměstnavatel účastníka
iizeni neÉagovala anise k ni nevyjádlil,

spráVnl olgán na základě takto zjištěného stavu Věci, do§pěl kzávěru, že zaměstnavatel sKs odpady
s,r,o. není schopen zajistit realizaci záVislé činnosti §vých zaměstnancú Vsouladu se zaevidovaným
Volným pracovním místem, které je §oučástí EVPM pod či§elným označením 23505360780, a to
Vzhledem ke skutečnosii, že toto místo již neexistuje, nebol'činnosi na tomto místé byla ukončena.

Dle § 178e odst, 1 zák. č. 326/1999 sb, se za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považu]'e osoba,
která nemá evidován nedopIatek, § Výjimkou nedoplatk!, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady
nebo rozloženíjeho úhíady na splátky,
a) u orgánů FiranónI spráVy ceské republiky,
b) u orgánů celní spráVy Če§ké republiky,
c) na pojistném na Veřejné zdravotní pojištění a na penále a
d) na pojistném na sociální zabézpečení a příspěvku na státnI politiku zaměstnanostia na penále,

Dne 1o.o2,2o22 bylo správnímu orgánu doíučeno sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny Čé§ké
republiky, kde se uvádí, že ke dni 05.02.2022 u tohoto zaměstnavatele eviduje nedoplatek penále na
zdravotním pojištění, přičemž u tohoto nedoplatku nebylo povoleno jeho po§ečkání sjeho úhradou ani
nebytajého úhrada rozložena na splátky,

Právnická či fyzická osoba je Ve smy§lu § 178e odst, 1 zák, č, 326/1999 sb, osobou bezdlužnou pouze Za
předpokladu, že nemá evid'wán neóoptaiet u orgánů Finanční správy Óeské lépubliky ani u orgánů celni
špráVy Óeské republiky, a dále nedoplaték na pojistném na Veřejné zdravoiní pojištění včetně penále a ani
na polistném na sociální zabezpeče.ll a prispěvk! na státní politiku zaměstnanosti Včetně penále. l\4á - li

budoúc| žaměstnavatel byť u ]ednoho z Výše lvedených orgánů nebo na některém zvýše uvedeném
pojistném evidován nedoplatek, nénl bezdlužný,

Budoucí zaméstnavatel účastn{ka řIzeníje tedy ve smyslu § 
,I78f odst, 1 písm, a) zák. č, 326/1999 Sb,,

zaměstnavatélem nespolehlivým, neboť neníVe smyslu § 178e zák, č.32611999 sb. osobou bezdlužnou,
když má evidován nedoplatek na pojisiném na sociální zabezpečení, u kterého nebylo povoleno
posečkání s jeho splácenim čijeho úhrada Ve splátkách.

Podle § 5'I odst, 3 zák. ě.5oot2oo4 sb., spravní řád, Ve znění pozdějšich předpisů (dále jen 
'§práVní

řád'), je]i zjišténa skutečnost, která znémožňuje žádosti Vyhovét, neprovádí spráVní o€án daĚí
dokazování a žádost zamitne, s ohledem na toto ustanovení spráVního rádu tedy splávní o€án
neprováděl další zjišťování či dokazování ve Vztahu k budoucímu zaměstnavateli účastníka řízení,

Dle § 46 odst,6 písm, d) žák. č, 326/1999 sb. ministerctvo zaměstnaneckou kaňu nevydá, jé-li

zaměstnavatel cizince podle § 178f nespolehliVý,

3



M]NlsTERsŤvo vNlŤRA
ČESKÉ REPUBL|KY

Z tohoto důVodu správní orgán dospěl kzávěru, že v prípadé účastníka řízení jé naplněn důVod pro
nevydání zaměstnanecké karty dle § 46 odst, 6 pism, d) zák. č, 32611999 sb,, když budoucí
zaměstnavatel úča§tníka řlzenlje nespolehlivý, a to z důvodu uvedeného v § 178f odst, 1 písm. a) zák, č,
326/1999 sb,, nebol' není bezdlužný,

s ohledem na Výše uvedené spráVní orcán V souladu s § 36 odst, 3 spráVního řádu Vyrozuměl dne
01,04,2022 účastníka řizení o rnožnosti seznámit se s podklady pro Vydání rozhodnutl, Vyjádřit se k nim a
prípadně navíhnout jejich doplnění, VýzVa byla účastníku řízení doručena dne 02,05.2022. Vzhledem k
tomu, že žádost byla podána u zastupitelského úřadu, správní orgán učinil součástí vyrozumění o
možnosti dle § 36 odst, 3 správního řádu iseznam podkladů, ze kterých bude při rozhodnutí o žádosti
vycházet, a také infomace o jejich ob§ahu. V poskytnuté lhůtě a ani do dnešního dne se účastník řlzení k
podkladům pro vydání rozhodnUtí o jeho žádosti newádři]. Vyjádření k podkladúm pro vydání rozhodnutí
či navržení doplnění dokazovánlje Však práVem účastníka řízení a nikolivjeho povinnosti, a prcto nemění
spráVní oQán povinen takového Vyjádření Vyčkávat.

Dne 09,06.2022 spráVní orgán pouze nahlédl do Živnostenského rejstříku a zjistil, že dne 15.03.2022
zaměstnavatel sKs odpady s,r.o, zahájil činnost v provozovně na adrese Ringhofferova 11511, 155 21,
Praha 5 - Třébonice, v oboíLl činnosti Výroba textiliI, textilnich Výrobků, oděVů a oděVnich doplňků,

l přesto, že zaměstnavatel účastnika rízeni zahájil činnost v provozovně na adrese Ringhofielova 115/1,
155 21, Praha 5 - Třebonice, V oboru činnostiVýroba textilií, textilních Výrobků, oděVů a oděVních doplňků
a opadltak důVod pro nevydání zaměstnanecké karty dle § 46 odst, 6 plsm, d) zák. č, 326/1999 sb., když
budoucí zaměstnavatel účastníka řízenlje nespolehlivý, a to z důVodu uvedeného V § ,178f odst. 1 písm,
c), dospěl spráVní orgán k záVělu, žé V případě účastníka řízenl je nadále naplněn důvod p.o nevydání
zaměstnanecké karty dle § 46 odst. 6 písm, d) zák. č, 326/1999 sb., když budoucí zaměstnavatel
účastnlka řízeníje nespolehlivý, a to z dúVodu uvedeného V § 178f_od§t. 1 písm, a) zák. č. 326/1999 sb.,
neboť má ke dni 05,02.2022 u Všeobecné zdravotni pojištbvny ceské republiky evidován nedoptatek
penáIe na zdravotním pojištění, přičemž u tohoto nédoplatku nebylo povoleno jeho po§ečkání sjeho
úhradou ani nebylajeho úhrada rožložena na splátky.

s ohledem na uvédené má spráVní orgán za lo, žé ý řIzéní byl náležitě zjištěn a prokázán důVod pro
nevydání zaměstnanecké kárty uvedený v § 46 odst, 6 písm, d) zák, č. 326/1999 sb., když zaměstnavatel
účastníka řlzeníje nespolehlivý z důVodu dle § 178f odst, 1 pí§m. a) zák, č. 326/í999 sb,

Vzhledem k zjištěnému správní orgán rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí,

Pouěeníi

Ploti tomuto rožhodnutl lze podat odvolání ke Komisi pro íozhodování ve věcech pobytu cizinců, a to dle
ustanovení § 81 odst, 1 zákona č, 500/2004 sb,, sp.áVní řád, Vé spojení s § 170b odst, 1 zákona č.
326/1999 sb,, o pobytu cizinců na územl ce§ké republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.
Podle ustanoveni § 86 odst, 1 správního řádu §e odvoláni podává u odboru azylové a migrační politiky
lvlinisteístva vnitra České répubtiky, a to dle ustanoveni § 83 odst, 1 správního řádu Ve lhůtě do 15 dnů
ode dné oznámení tohoto rozhodnuti.
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