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V K},je\,ě dne 26. listopadu 20l8
č.'1,: z;s t l:o ts-rv:Rxo

IVANCHURA ltorlan
lraí,22.5.1994
st, pr'ísl.I Ukajina
b},tem: stusa 3,'rruskavets. Ukfajina

USNEsENÍ

Veh,Tslanectvi České republiky v Kyjevě jako splá\Ťri orgán příslušný dle ust. § 166 zák. č.

326/1999 Sb., o pob}tu ciánců na územi České republiky a o změně někte4ých zrikonů, ve
zrtěni pozděj ších předpisíl (dáe jen z. ě. 326/1 999 §b. ) rozhodl takto:

Řizení o žádosti o povoleni k dlouhodobému pob}tu za účelem výkonu zaměstnání na území
ČR zaměstnaneckí karta, kterou podal pan IVANCHURA Roman, naí. 22.5.1994, st. pilsl.
Uhajina, b),tem Stusa 3, Tťuskavets, Ukrajina (dáe jen 

'ádatel) dne 9. října 2018, §e

zlstai,uje dle §169r odst. 4 písm. c) zák. ě.326/1999 Sb., neboť nebyly předloženy
náležito§ti dle z .č. 326ll999 sb.

odůyodnění:

Žadatl k žádosti nepředložil náležilost stanovenou dle z. č.32611999 Sb.. a 1o pracovní
smlouvu. dohodu o pracovni činnosti Debo smlouvu o smlouvě budorrcí. ze které vyplývá, že
bez ohledu na rozsah prácc měsíční mzda. pla1 nebo odměna cizincc nebude nižši než
základní sazba měsíční ninimální ]nzdy: týdcnni pracovní doba v každénr základnim
pracovněprávním vztahu musí činil nejméně 15 hodin. Povinnost dobžit tento dokIad \,}pl]yÝ-á

z § 42d z, č. 32611999 Sb,

Dne 9. ňjlla 20] E pod č, j, 8190/18 byl 2"6ulc1 r]zvián k do]ožení dokladu ve lhůtč 30 dnů,
Žadatel výzvtt převzal osobně na VeIvyslanectr,í České republikv v K},je\,ě dne 9, iíjna 20] t3,

Žadatel ve stanovené ihůtě doklad na Velvl,slanectvi Čcské republiky v K}jevě nedoložil,
Dne 26. iistopadu 2018 by] žadatel kontakror,án telelonick],, Podle jeho \,!?ovědj požadovaný
doklad již rrehodlá doložit.

Velr,yslanectví
v tlkrajině



S ohleden na výše uvedené jsou dán},, Zákonnó podmínk} pro postup dle usl. § 169r odst. 2

pisnl. c) 7. č,326/]999 Sb,. a prottl b11o řízeni Zaslaveno,

současně se žadateli vrací žádost včetnč \,šech pŤedložených dokladú,

Poučení o opravném pro§tředku|

Proti tomuto usnesení lz€ podat rozklad podle § 152 zžk. ě.500/2004 Sb., §právní ád, ve

anění pozdějších předpisů (sprár,ní řád) u tohoto za§tupitelského uřadu §ehryslanectvi České

republiky, ul. Jaloslaviv val 34A, 01901 Kyjev). O rozkladu roáoduje ministr za}raničních

věcí. Lhůta pro podání rozlrJadu činí 15 dnú ode dne oz ímení tohoto roáodnutí žadateli

(§152 od§t. 5, resp. §83 spár,ního itldu).
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