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UsNEsENi
Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylovéa 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 něktených
zákonů, ve znění do 30.7,2019 (dále jen,,zák. ě.326/1999 Sb."), ve správním řízení ožádosti ovydání
zaměstnanecké karty, kterou podal dne 28.1.2019 pan SOHAG MD, nar. 18.2.1992, státní příslušnost
Bangladéš, bytem Sirajdikhan 316, 1542 Munshiganj, Kushompur, Bangladéš (dále jen ,,úěastník řizení"),
rozhodlo takto:

správní řízenivedené pod sp. zn. OAM-10226IZM,2019 se z a s t a v u j e
dle § 169r odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., neboť účastník řízení nepřicestovaI
na území v době platnosti vízak pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 4téhožzákona.

odůvodnění:

Dne 28.,1.2019 podal účastník řízení na Velvyslanectví České republiky v Dillí žádost ovydání
zaměstnanecké karty podle §'42g odst. 2 zák. é.326/1999 Sb, Zádost byla podána za úěelem zaměstnání
u společnosti MPO montage s.r.o., lÓ: ú6 47 O48, se sídlem Nádražní í105, 539 01 Hlinsko. Volné
pracovní místo na pozici ,,seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů" bylo nabízeno v Evidencivolných
pracovních míst obsaditátnycn džiteli zaměstnanecké karty pod č, 13137 21O 715. Žadost účastníka
řízení pak byla v této evidencizaregistrována pod ě. 1 184152 333.

Při posuzování žádosti správní orgán postupoval dle znění zák. č. 326/1999 Sb. úóinného do
30.7.2o1g. čini tat< v souladu s čl. ll. odst. 1 zák. é- 17612019 Sb., kteným se mění zákon ě. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšísouvisejícízákony, neboť se řízení podle zákona ě. 326/1999 Sb., zahájené přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona (do 30. 7,2019) a do tohoto dne neskoněené, dokončí a práva a povinnosti

s nim související se posuzují podle zákona č,32611999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona. Toto je případ žádosti úóastníka řízení, kterou je tedy ve smyslu výše uvedeného
ustanovení třeba posuzovat dle znění zák. č.32611999 Sb., účinného do 30. 7.2019.

Dle § 30 odst. 2 zák, č,326/,1999 Sb. se vízum k pobytu nad 90 dnů dále uděluje cizinci za ÚČelem

převzetí příslušného oprávněník pobytu na území.

Dle § 30 odst.4 zák. ě.326/1999 Sb. vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí přísluŠného

oprářnění k pobytu na území opravňuje cizince k pobytu na území po dobu 60 dnŮ. Vízum k pobytu nad

90 dnů za účelóm podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu vydávaného Ministerstvem
zahraniěních věcí opravňuje k pobytu po dobu 30 pracovních dnů. V případě, že převzetí oprávnění
k pobytu podle věty první ňebo podání žádosti podle věty druhé brání důvody na vŮli cizince nezávislé,
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považuje se doba pobytu po vstupu cizince na území za prodlouženou až do doby, než tyto dŮvody
pominou, Cizinec je povinen po zániku důvodů podle věty třetí tyto důvody neprodleně oznámit
ministerstvu, jde-li o vízum udělené za účelem převzetí příslušného oprávnění k pobytu na území, nebo
Ministeťstvu zahraničních věcí, jde-li o vízum udělené za účelem podání žádosti o povolení
k dlouhodobému pobytu vydávaného tímto ministerstvem.

Správníorgán v řízení o této žádosti zkoumal, zda účastník řízenísplňuje podmínky, které zákon stanoví
pro vydání zaměstnanecké karty, a shledal, že podmínky pro vydání zaměstnanecké karty jsou splněny
a zaměstnanecká karta může být při splnění dalších podmínek uvedených v předkládací zprávě ze dne
24.4.2aÉ vydána, ve spise vedeno pod č. j. OAM-10226-16lZM-2019, a to v souladu s předloženou
pracovní smlouvou s platností ode dne pořízení biometrických údajů na dobu dvou let. Současně správní
orgán výše uvedenému zastupitelskému úřadu vydalv souladu s § 165a odst, 1 písm. f) zák. ó.326/1999
Sb. pokyn k udělenídlouhodobéhovíza za účelem převzetí povolení k pobytu -zaměstnanecké karty dle

§ 30 odst. 2zák. č.32611999 Sb.

Správní orgán z vízového informaěního systému zjistil, že účastníkovi řízení bylo zastupitelským úřadem
dne 3.5.2019 uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetípovoleník pobytu -zaměstnanecké
kaňy dle § 30 odst. 4zák. ě. 326/1999 Sb. Vízum bylo uděleno s půlroční platností aopravňovalo
účaŠtnita řízení k pobytu na území po dobu 60 dnů. Účastník řízení se však do skončení platnosti tohoto
vízake správnímu orgánu nedostavilza účelem pořízeníúdajů nezbytných pro výrobu průkazu o povolení
k pobytu. V době platnosti tohoto dlouhodobého víza nebylo ani správnímu orgánu ze strany účastníka
řízení sděleno, že mu brání v přicestování na území důvody na vůli nezávislé.

Dle § 169r odst. ,1 písm. i) zák. č,326/1999 Sb. se usnesením zastaví také řízení o žádosti, jestliže
cizinec, ktený podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na zastupitelském
úřadu, vdobě platnosti vízak pobytu nad 90 dnů podle § 30 odst. 4zák. č. 326/1999 Sb. nepřicestuje na
území za úěelem zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a poda|-|i žádost
o povolení k trvalému pobytu, též za účelem převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu,
pokud v době platnosti víza nesdělí, že mu v přicestování brání důvody na jeho vůli nezávislé.

Na základě všech popsaných skutečnostíje třeba mítza to, že v případě účastníka řizení je beze zbytku
naplněna dispozice § 169r odst. 1 písm. i) zák, č. 32611999 Sb., a to tím, že účastník řizení, ačkoliv mu
bylo dne 3.5.2019 vydáno vízum k pobytu nad 90 dnů s půlroční platností, se v této době nedostavil ke
správnímu orgánu za účelem zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu -
zaměstnanecké karty. V době platnosti tohoto víza správnímu orgánu nesdělil, že by mu v přicestování na
území bránily důvody na vůli nezávislé,

Správníorgán má zato,žeje naplněn důvod pro zastavení řízeni o žádosti o vydánízaměstnanecké karty
účastníka řízení uvedený v § 169r odst, 1 písm. i) zák. č. 326/1999 Sb., a proto rozhodl zpŮsobem
uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

'' 
'ouěení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, a to dle
§ 81 odst. 1 zákona ě. 500120.04 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 170b odst.
1 zák. ě. 326/1999 Sb. Podle § 86 odst. 1 zákpna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, se odvolání podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky,
ato dle§ 83 odst. 1zákona ě.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15
dnů ode dne oznámenítohoto usnesení. Podle § 76 odst. 5 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný úěinek.
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