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VÝzva k uplatnění práva vviádřit se k podkladŮm pro vvdání rozhodnutí

V řízení o Vaší žádosti o vydání zaměstnanecké karty (dále jen ,,žádost") vyšly najevo skuteČnosti, které
jsou důvodem pro zamítnuii Vaši žádosti o vydání zaměstnanecké karty. Z tohoto dŮvodu Vás nadepsaný
iprávní orgán (Ministerstvo vnitra ČR, Odbor azylové a migrační politiky) ve věci Vaší žádosti vedeného
poďshora uvedeným číslem jednacím@,i, }

vvzÝvá

k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí o této žádosti.

Ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č.5o0/2O04 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ, máte právo se
před vydáním rozhodnutívyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí,

V řízení o Vaší žádosti byla předložena pracovní smlouva uzavřená dne 23 ,04. 2021 mezi Vámi a

společností prefa Praha a.'s., lČ: 60192356, se sídlem Teplárenská 60Bi11, 10B 00, Praha 10, ve které je

uvedena vaše pracovní pozice ,,vazaéljeřábník", která je však odlišná od pracovního zařazení
uvedeného v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké kaňY u

volného pracovního místa pod číslem 208O4 380 745. Tento rozpor mezi Údaji uvedenými v Pracovní
smlouvě a v Centrálni evidenci volných pracovních míst, obsaditeIných dĚiteli zaměstnanecké
karty, má za následek, že zaměstnaneckou kartu nelze vydat, Nedojde-li v niŽe uvedené lhŮtě

k odstranění tohoto rozporu, bude Vaše žádost zamítnuta.

Zatímto účelem správní orgán níže uvádí, z jakých podkladů bude při rozhodovánívycházet a co je jejich

podstatným obsaitem. Vašó případné písemné vyjádření zašIete na shora uvedenou adresu, a to ve

lhůtě do 20 dnŮ od doručení této výzvy. Současně Vás správní orgán informuje, Že mŮŽete uPlatnit

také své pnuo-anednout do správního spisu vedeného o Vaší žádosti. O nahlédnutí do sPisu je třeba

nadepsaný správní orgán požádat písemně a probíhá postupem popsaným v § 169p odst. 1 zákona Č.

326/1999 
-so,, 

o pobytú cizinců na územíČeské republiky a o změně některých zákonŮ.

Generální konzulat ČR
LVOV

Vyvěšeno dne t ,1o-í[

svěšeno dne \{.{o T



Vaše žádost a doklady k ní v průběhu řízeníVámi předložené,

lnformace o volném pracovním místě uvedeném v Centrální evidenci volných Pracovních mÍst

obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty pod čís.elným označen[m 20 804 380 749,

z níž vyplývá, že budóucí zaměstnanec bude vyt<onavat práci pro společnost prefa praha a, s,, lC:

60192356, a to na po)i"bn"luha strojů azaíízeni na betonové výrobkY (81814),

Pracovní smlouva ze dne 23, 04. 2021, ze které vyplývá, Že Žadatel bude pracovat pro výŠe

uvedeného zaměstnavatele na pozici vazač/jeřábník,

výpis klasifikace zaměstnání cz_lsco 8343 obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných

ma n i p u l ač n ích zařízení

k podkladům pro vydání rozhodnutí je Vaším právem, nikoIi
Upozorňujeme, že vyjádření
povinností.

Mgr.
vedoucí
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