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ROZHODNUTÍ

odbor azylové a migrační politiky Mrnisterstva vnitra České republiky jako orgán příslušný podle

ustanoveni § 165 píŠm. n) 
'zákona č. 32611999 Sb, o pobytu cizincu na území České republiky

a o změně ňerterycn zákonů, ve znění pozdějších předpisu (dá|e jen .zák. č.326/1999 Sb."), rozhodl

o žádosti o vydání zaměstnanecké karty kterou poda| pan TURETSKY| MAKSYM, nar.24,0'|.1999,
st. přísl. Ukrajina (dále jen ,,účastník řízení ). takto:

žádostse z a m í t á a zaměstnanecká karta se dle § a6 odst. 6 písm. a)

vespojenís § 56 odst. 1 písm. a) zák.é.326/1999 Sb., nevydá, nebot'

se i přes vyhodnocení předložených dokladú nepodařilo ověřit údaje uvedené v žádosti.

odůvodnění

Dne 21.g.212o podal účastník řízení u Generálního konzulátu České republiky ve Lvově (dále jen

,,zastupitelský úřad") žádost o vydání zaměstnanecké karty na území České republiky dle § 42g odst, 2

zák. č. 32611999 Sb. Z úředniho tiskopisu žádosti vyplývá, že účastník řízení hodlá být zaměstnáván na

pracovní pozici uvedené v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli

zaměstnanecké kaňy (dále jen,,EVPM") pod číslem 19283220731, žádost je vedena pod ČÍslem

2591902372,

Správní orgán tedy posuzoval, zda jsou v případě žádosti účastníka řízení splněny zákonné podmínky pro

vydán í zaměstnanecké karty,

Základní podmínky pro vydání zaměstnanecké karty stanoví zák. ó.326/1999 Sb. v § 42g OdSt. 2 Zák.

ó.32611999 Sb.

Dle § a2g odst. 2 zák. č,326/,t999 Sb. žádost o vydání zaměstnanecké karty je oprávněn podat cizinec,
pokud:
a) ie účelem jeho pobytu na území zaměstnání na jedné z pracovních pozic uvedených v Centrální

evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty,
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§) uzavřel pracovní sm|ouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v nÍŽ se
strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující
ustanovení, ze kterého vyplývá, žebez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince
nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy; týdenní pracovní doba v každém základním
pracovněprávním vztahu musíčinit nejméně 15 hodin a
q) má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání a tato podmínka vyplývá z charakteru

zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména:
1. mápožadované vzdělání; v odůvodněných připadech, zejména v případě dŮvodných pochybností, zda
cizinec má požadované vzdětání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, je na Žqdost

ministerstva povinen prokázat, že jeho zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem Ceské
republiky,
2. má požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního právního předpisu vyžadována, a
3. splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání.

Zdoložených náležitostížádosti vyplývá, že účastník řízení hodlá být zaměstnáván na volném pracovním
místě u zaměstnavatele PAC HoŘoVlCE S R o, se síd|em PRAHA 4-NUSLE 5, KVĚTNA 1137l57,
lč 27459098 (dále jen ,,zaměstnavatel"), které je součástí Centrální evidence volných pracovních míst pod

č, 19283220731. Dle údajů zde uvedených by účastník řízení měl být zaměstnán u výše uvedeného
zaměstnavatele na pracovní pozici, která je charakterizována pomocí klasifikace CZ-|SCO jako ,,81609,
)B}LUHA )}TATNíCH sIRoJÚ A ZAŘÍZENí Nn vÝaoBu, ZPRAC)VANí, UC|-{)VÁNÍ P)TRAV|N
A pŘíBUZNÝcu vÝnoBKů". v EVPM je dále tato pracovní pozice vymezena požadavkem na minimální
stupeň vzdělání budoucího zaměstnance ,,Nižší střední odborné".

Kžádosti účastník řízení přiložil Smlouvu o budoucí pracovní smlouvě ze dne 7.9.2020, ze které vyplývá,
že tento bude u výše uvedeného zaměstnavatele zaměstnán na plný pracovní úvazek, kdy pracovní doba
zaměstnance bude činit více než 15 hodin týdně a za hodinovou mzdu, která v součtu nebude nižší než
základní sazba měsíční minimální mzdy. Dle údajů v této smlouvě bude účastník řízení vykonávat pro

budoucího zaměstnavatele práci jako ,,Obs/uha strojů na výrobu pečiva" s místem výkonu práce ,,tVa

ostrově274,26601 Beroun", přičemžpracovní poměrbyl sjednán nadobuurčitou2let.

Dle ustanovení § 42g odst. 2 písm. c) zák. č, 32611999 Sb. je předpokladem pro vydání zaměstnanecké
karty skutečnost, že cizinec má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání a tato
podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva. Toto ustanovení dále za
slovem ,,zejména" obsahuje příkladný výčet toho, co je třeba rozumět odbornou způsobilostí, tedy
především, že cizinec má zaměstnavatelem požadované vzdělání, odbornou kvalifikaci vyžadovanou
právním předpisem nebo splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání.

Volné místo je ve smyslu § 37 zák, č. 43512004 Sb,, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o zaměstnanosti") vymezeno povinně identifikací zaměstnavatele, základní charakteristikou
pracovního místa a základními informacemi o pracovních a mzdových podmínkách a o tom, zda se jedná
o místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením. Charakteristikou pracovního místa
je ve smyslu uvedeného ustanovení zákona o zaměstnanosti třeba rozumět určení druhu práce a místa
výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa,

Zaměstnavatel při ohlášení volného pracovního místa č. 19283220731 na pozici ,,B1609, OBSLUHA
OSTATNÍCH SIROJŮ A ZAŘÍZENÍ NA VÝROBU, ZPRACOVANÍ, UCHOVÁNÍ POTRAV\N
A pŘÍBUZNÝcu vÝaoBKŮ" v souladu s § 37 zákona o zaměstnanosti uplatnil následující předpoklady
a požadavky pro zastávání pracovního místa: minimální stupeň vzdělání uchazeče ,,Nižší střední
odborné", Toto vyplývá zinformací ovolném pracovním místě vedeném vEVPM pod č. 19283220731,
kteró byly učiněny součástí správního spisu pod č. j. OAM-62379-4lZM-2020.

Kžádosti však v rozporu s § 42h odst. 1 písm, d) zák, č,326/1999 Sb. nebyl doložen žádný dokument
jako doklad prokazující splnění podmínky pro výkon této pozice, kterou dle EVPM požaduje
zaměstnavatel. Učastník řízení kžádosti předložil ,,Osvědčení o základním všeobecném středním
vzdělání KC č. 46914761" vydané dne 19.6.2014, osvědčující ukončení 9 let povinné školní docházky
účastníka řízení v roce 2014 na ,,komunální vzdělávací instituci - Výchovně vzdělávací komplex -

Specializovaná všeobecně vzdělávací instituce l.-lll. úrovně č.26 - instituce předškolního vzdělávání -

Centrum dětí a mládeže Zorecvit Kirovohradské městské rady Kirovohradské oblasti", jehož platnost byla
správním orgánem ověřena ke dni 13,11.2020 prostřednictvím veřejné datové sítě.
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Správní orgán proto v souladu s § 45 odst. 2 zák. č, č, 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějŠÍch

předpisů, uyruár dne 18.11,2020 účastníka řízení k odstranění vad žádosti, tedy k doloŽenÍ dokumentu

bokládajicíňo zaměstnavatelem požadovanou odbornou způsobilost, tj. minimálně vzdělání niŽŠÍ střednÍ

odborné ve formě diplomu či výučního listu, kčemuž mu určil lhŮtu 15 dnŮ od doruČení výzvY, PřiČemŽ

účastník řízení by1 iaone poueen o možnostech, ktenými lze vytýkané vady Žádosti odstranit, jakoŽ

i o důsledcicrr jejich neodstranění. předmětná výzva byla účastníku řízeni doruČena prostřednictvím

zastupitelského úiadu dne 17.12,2O2O, Účastník řízení však v určené lhŮtě doklad prokazujÍcí odbornou

způsobilost, vzdělání(diplom. výuční list) nedoložil a vytýkanou vadu žádostitedy neodstranil,

Z úředního tiskopisu žádosti o zaměstnaneckou kartu byIo nepochybně zjiŠtěno, Že ÚČastnÍk řízenÍ hodlá

být zaměstnán na pracovní pozici vedené v EVPM pod číslem volného Pracovního mÍsta 19283220731,

káe 1e zaměstnavatelem uveden požadavek. aby budoucí zaměstnanec disponoval minimálnÍm stuPněm

dosáženého vzděIání na úrovni nižšího středního odborného vzdělání.

V souvislosti s výše uvedeným je třeba dodat, že ohlášené volné pracovní místo je urČeno

charakteristikami uvedenými v- § 37 zákona o zaměstnanosti, tedy vČetně zaměstna_vatelem PoŽa-dované
odborné způsobiIosti. pouze vólné pracovní místo s těmito charakteristikami, bylo Podrobeno tzv. testu

trhu práce. Výlučně takto vymezené voIné pracovní místo se stalo součástí EVPM PostuPem
předpok|ádaným v § 37a odst. 2zákona o zaměstnanosti. Ve smyslu výše uvedených ustanovení zákona

o zaměstnanosti lsou definičním znakem volného pracovního místa uvedeného v EVPM rovněŽ

požadavky zaměstnavatele,

Dle ust. § 42g odst. 2 písm c) bodu 1 zák. č.32611999 Sb Žádost o vydání zaměstnanecké kaňy je

oprávněri podát cizinec. pokud má odbornou zpusobilost pro výkon poŽadovaného zaměstnání a tato

podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména má

iožadované'vzdě|ání; v odůvodněných případech zejména v případě důvodných pochybnostÍ, zda

cizinec má požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnánÍ, je na 1aO9sj
ministerstva povinen prokázat, že jeho zahraniční vzdě|ání bylo uznáno PřísluŠným orgánem Ceské
republiky.

Z dikce výše uvedených ustanovení vyplývá že zák|adní charakteristika pracovnÍho místa, jehoŽ souČástÍ

jsou konřrétní předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání konkrétního pracovního mÍsta, urČuje

zaměstnavatel. odborná způsobilost ve smyslu ust § 42g odst 2 písm. c) zák. Č.326/1999 Sb. zahrnuje

zejména zaměstnavatelem požadované vzdě|ání, pokud nutnost dosažení urČitého stuPně vzdělání

nevyplývá přímo z charakteru zaměstnání. Odborná zpŮsobilost je tedy definována zaměstnavatelem
neb'o vyplývá přímo zezákona. V případě. že u uvedené pozice evidované v EVPM zaměstnavatel uvedl

pozadávek na minimální stupeň dosaženého vzdělání. je nutné kžádosti o vydání zaměstnanecké kartY

takový doklad o dosažení požadovaného vzdě|ání. v souIadu s ust. § 42h odst. 1 PÍsm. d)v návaznosti na

§ 42g odst. 2 písm. c) zák č.32611999 Sb. doložit,

Dle § 46 odst.6 písm. b) zák. č.326/1999 Sb. ministerstvo zaměstnaneckou kartu nevydá, nesplňuje-li

cizinec podmínku uvedenou v § 42g odst. 2, 3 nebo 4 téhožzákona,

Ve smyslu ust. § 46 odst. 6 písm. a) zák. č.326/1999 Sb ministerstvo zaměstnaneckou kartu nevydá

z oůvoáů uvedeňych v § 56 s výlimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f) téhož zákona. Přesněji

dle § 56 odst. 1 pism. á; zák. č 326/1999 Sb, ministerstvo dIouhodobé vízum neudělÍ (zaměstnaneckou

kartŮ nevydá), jest|iže se cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského Úřadu nedostaví

k pohovoru nebó nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajŮ uvedených v Žádosli

o dlouhodobé vízum nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení PředloŽených dokladŮ

nepodaří tyto údaje ověřit,

Dále pak správní orgán poznamenává, že řízení o žádosti je řízením návrhovým a není ovládáno zásadou

vysetiovaci, je tedy především v zájmu účastníka řízení, aby shromáždil a správnímu orgánu PředloŽil
vlecnny poirenné doklady, zvlaste by|-li k tomu vyzván správním orgánem. NesouČinnost

či nedostatečnou součinnost žadatele o udělení dlouhodobého víza spočívající v nepředložení doklad_ů,

na základě nichž by bylo možno ověřit údaje uvedené v žádosti o toto vízum, zák. č.326i 1999 Sb. v § 56

odst. 1 písm. a) upravuje jako důvod pro neudělení tohoto víza,

Dle § 42g odst. 2 písm. c) zák, č.326i1999 Sb. je Žádost o zaměstnaneckou kartu oprávněn podat

cizinác, pótuo má odbornoŮ způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání a tato Podmínka vYPlývá
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z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména: 1. má požadované vzdělánÍ;

v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda cizinec má požadované
vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, je na žádost ministerstva povinen

prokázat, že jeho zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem Česke republiky; 2. má
požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního právního předpisu vyžadována a; 3. splňuje
podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání,

Výše popsaný skutkový stav věci je tak třeba podřadit pod důvod pro ne.vydání zaměstnanecké karty

dle § 46 odst. 6 ve spojení s § 56 odst. 1 písm. a) zák, č.326/1999 Sb. Učastník řízení totiž na výzvu

a vďstanovené lhůtě nepředložil doklady způsobilé prokázat či spolehlivě ověřit údaje uvedené v Žádosti,
přesněji údaj o tom, že účastník řízení má požadovanó vzdělání.

Z formulace § 56 odst. 1 písm, a) zák, č. 32611999 Sb. totiž vyplývá, že žádost o vydání dlouhodobého
víza a ve smyslu § 46 odst. 6 téhož zákona i žádost o vydání zaměstnanecké karty má prokazovat splnění
podmínek pro vydání tohoto pobytového oprávnění, tedy těch, které jsou v zákoně vymezeny pozitivně
(podmínky pro podání žádosti, náležitosti žádosti), když je důvodem pro zamítnutí žádosti skutečnost,
že se nepociaří ověřit údaje uvedené v žádosti, v daném případě tedy údaj o tom, že cizinec má
zaměstnavatelem požadované vzdělání. Z tohoto ustanovení dále vyplývá i to, že důkazní břemeno,
pokud jde o prokázání splnění podmínek pro vydání výše uvedeného pobytového oprávnění, také spočívá
na straně žadatele o toto pobytové oprávnění. Správní orgán tak konstatuje, že účastník řízení nepředložil
na výzvu doklady, kteró by byly způsobilé prokázat, že má požadované vzdě|ání vsouladu s ust. § 42g
odst. 2 písm. c) zák. ó,326/1999 Sb.

po shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí správní orgán v souladu s § 36 odst. 3 zák. č. 50012004
Sb. vyzval účastníka řízení písemností vedenou pod č. j. OAM-62379-12|ZM-2020 ze dne 19.3.2021,
k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Za tímto účelem stanovil správní orgán
účastníku řízení lhůtu 10 dnů od doručení výzvy. Správníorgán učinil součástí předmětné výzvy i seznam
podkladů, ze ktenich bude při rozhodnutí vycházet, s popisem jejich obsahu. Učastník řízení si však
písemnost nepřevzal, by|o tedy přistoupeno k doručování písemnosti veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 2
zák. č. 50012004 Sb, Výzva byla účastníku řízení doručena dle sdělení zastupitelského úřadu dne
18,6.2021. Účastník řízení však svého práva ve stanovené lhůtě nevyužil, k podkladŮm pro vydání
rozhodnutí se do dnešního dne nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že možnost seznámit se s podklady pro

vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim je právem účastníka řízení a nikoliv jeho povinností přistoupil
správní orgán k vydánítohoto rozhodnutí,

S ohledem na uvedené má správní orgán za to, že v řízení byl náležitě zjištěn a prokázán důvod
pro zamítnutí žádosti a nevydání zaměstnanecké karty dle § 46 odst. 6 písm. a) ve spojení s § 56 odst. 1

písm. a) zák. č,326/1999 Sb., nebot'účastník řízení ve stanovené lhůtě nepředložil doklady, jež jsou
nezbytné pro ověření údajů uvedených v žádosti a správnímu orgánu se tak i přes vyhodnocení
předložených dokladů nepodařilo údaje uvedené v žádosti ověřit.

Vzhledem k zjištěnému správníorgán rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, a to dle

§ 81 odst. 1 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve spojení s § 170b odst. 1 zákona č.32611999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České repub|iky a o změně některých zákonů, v platném znění. Podle § 86
odst. 1 správního řádu se odvolání podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České

ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.republiky,atodle§B3odst.1správnÍho.,ouu"ffiT
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