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Odbor azylové a migračnípolitiky
Oddělení pro pracovní migraci l.

Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno
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Brno,22. ledna 2021
počet listů: í

Paní
R|ABOKONOVA Liubov
nar.
státní příslušnost: Ruská federace
adresa v zemitrvalého pobytu: Cherepovets, Ruská federace

UsNEsENÍ
Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
§ 165 písm. n)zákona č,326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něktelých
zákonů, ve znění do 30. 07 , 2019 (dále jen ,,zák. č, 326/1999 Sb."), ve správním řízení o žádosti o vydání
zaměstnanecké karty, kterou podala dne 21 . 02.2019, paní RIABOKONOVA Liubov, nar.
státní příslušnost Ruská federace, bytem
,,účastnice řízení"), rozhodlo takto:

Cherepovets, Ruská federace (dále jen

správnířízenívedené pod sp, zn.: OAM-í1801lZM-2aí9 se z a s t a v u j e
podle § 66 odst. { písm. g} zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále

ien,,zák. č. 500/2004 Sb.")

odůvodnění:

Dne 21 . 02. 2019 podala účastnice řízení u Generálního konzulátu České republiky v Sankt Peterburgu
žádost o vydání zaměstnanecké kafi podle § 429 odst. ? zák, ó. 326/1999 Sb. Žádost byla podána za
účelem zaměstnání u společnosti Bosfor Travel s.r.o., lC: 2B9 21 674. Volné pracovní místo na pozici
,,Ostatní uklízeči a pomocníci" bylo nabízeno v Evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty pod č. 15036B50 761. Žádost účastnice řízení pak byla v této evidenci
zaregistrována pod č. 1 236 3723B0.

Při posuzování žádosti správní orgán postupoval dle znění zák. č. 326/1999 Sb. účinného
do30.07.2019. Čini tak v souladu s čl, ll. odst. 1 zák. é. 17612019 Sb., kterlým se mění zákon
ě.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, neboť se řízení podle zákona é,32611999 Sb.; zahájené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (do 30. 07. 2019) a do tohoto dne neskončené, dokončí
a práva a povinnostis ním souvisejícíse posuzujípodle zákona č. 326/1999 Sb., ve zněníúčinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto je tedy případ žádosti účastníka řízení, kterou je tedy
vesmyslu výše uvedeného ustanovení třeba posuzovat dle znění zák. ó.326/1999 Sb,, účinného
do 30. 07.2019.

Správní orgán pro účely řízení zkoumal, zda účastnice řízení splňuje podmínky, které zákon stanoví pro
vydání zaměstnanecké karty dle výše citovaného ustanovení, a shledal, že tyto podmínky jsou splněny,
a proto dne 25. 09. 2019 rozhodnul, že zaměstnanecká karta bude přisplněnídalších podmínek účastnici
řízenívydána, a to v souladu s předloženou pracovní smlouvou s platnostíode dne pořízení biometrických
údajů db 31. 10, 2020. Zároveň byl dne 26. 09. 2019 odeslán na Generální konzulát České republiky
v Sankt Peterburgu pokyn k udělení dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu -
zaměstnanecké karty.



{&sď}{§, &4es& eů&
,i-mEo *óró* M|N|STERSTVO VNITRA
{}{řúdť*{${llb!}& cEsKÉ REPUBL|KY
& * & & § &,s §p {,
{§ * {s {s i}i,s * & {t

oAM-11801/ZM_2019

Správní orgán sděluje, že účastnice řízení se na výzvu zastupitelského úřadu ze dne 26. 09. 2019 do
dnešního dne nedostavila k vyznačení viza k pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 2zák. č.32611999 Sb,,
kjehož udělenívydalo pokyn ministerstvo, a rovněž ani nesdělila důvody na jejívůli nezávislé, které by jí
v tomto úkonu bránily.

Správní orgán konstatuje, že řízení o povolení k dlouhodobému pobytu, tedy i o vydání zaměstnanecké
karty, je pravomocně ukončeno ažv okamžiku, kdy si účastník řízení převezme povolení k dlouhodobému
pobytu, které je vydáváno ve formě průkazu.

Dle § 66 odst. 1 písm. 9) zák. ó. 50012004 Sb,, se usnesením řízení o žádosti zastaví, jestliže se stala
žádost zjevně bezpředmětnou.

Protože se účastnice řízení na výzvu zastupitelského úřadu ze dne 26. 09. 2019 do dnešního dne
nedostavila k vyznačení vizak pobytu nad g0 dnů podle § 30 odst. 2zák. č. 326/1999 Sb., dospěl správní
orgán k závěru, že žádost o zaměstnaneckou kartu se stala zjevně bezpředmětnou, čímž_ je dán důvod
pro zastavení správního řízení.

S ohledem na výše uvedené zjištěné skutečnosti správní orgán rozhodl způsobem uvedeným ve výroku
tohoto usnesení,

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, a to dle
§ 81 odst" 1zák. č,50012004 Sb., ve spojenís § 170b odst" 1 zák. é.326/1999 Sb. Podle § 86 odst. 1zák.
č. 500/2004 Sb. se odvolání podává u odboru azylové a migraóní politiky Ministerstva vnitra
České republiky, a to dle § 83 odst. 1 zák. č. 500t2004 Sb. ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto
usnesení. Podle § 76 odst. 5 zák. č. 50012004 Sb^ nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný účinek.
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Mgr. Martina Moravcová
ministerský rada


