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oddělení dlouhodobých víz
P. O. Box 210,701 00 Ostrava 1
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Počet listů: 3

Pan: HWANG Jungin
Narozen: 06.'1 1.1995
Státní přísluŠnost: Korejská repubIika
Bytem: í, Bogungmun - Ro 30 Ga - Gil, Seongbuk - Gu - Korejská republika

Cestou zÚ Čn: Vídeň

INFORMACE
o DŮVoDEcH NEUoĚleruÍ DLoUHoDoBÉHo vlza

odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (dále jen Ministerstvo vnitra)jako
orgán přísluŠný podle ustanovení s 165 písm. c) zákona č.326/1999 Sb', o pobytu cizinců na Území
České republiky a o změně některých zákonů, v platném zněnÍ (dále jen zák. č,. 32611999 sb') posoudil
Žádost pana HWANG Jungin, nar.06'11'1995' st. přísl. Korejská republika, cestovní doklad číslo:
M1934B127, o udělení vízak pobytu nad 90 dnŮ za Účelem studia, takto:

dlouhodobé vízum se podle ust. $ 56 odst. 1 písm. l) zák. č,.326/1999 sb.'

neuděluje.

odůvodnění:

Dne 19.02'2020 obdrŽelo Ministerstvo vnitra Žádost výše jmenovaného o udělení dlouhodobého víza
za Účelem studia, která byla podána dne 13.o2.202o na Zastupitelském Úřadě České republiky
ve Vídni' Žadost byla doloŽena následujícími náleŽitostmi:

- Žov ě. VlEN2o2oo2130002,
- fotokopie datové stránky cestovního dokladu'
- doklad o účelu pobytu,
- doklad o zajištěnífinančních prostředků,
- doklad o zajištění ubytování,
- doklad o trestní bezÚhonnosti,
- 2 fotografie.

Podle ust. $ 56 odst. 1 písm' l) zák. č. 326/1999 Sb. dlouhodobé vízum ministerstvo cizinci neudělí,
jestliŽe cizinec nesplňuje některou z podmínek pro udělení víza.

Podle ust' S 30 odst. 1 zák. ě.32611999 sb. vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje ministerstvo na Žádost
cizince, ktený hodlá pobývat na ÚzemÍza Účelem vyŽadujícím pobyt na Území delŠí neŽ 3 měsíce.

Správní orgán při posuzování předmětné Žádosti o udělení dlouhodobého víza vycházel zjejího
obsahu, vŠech doloŽených náleŽitostÍ a z výsledků vlastních šetření'

Výše jmenovaný ke své Žádosti předloŽil doklad o účelu pobytu ve formě Potvrzení o přijetí ke studiu
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na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, v letním semestru akademického roku

zórcnozo, na základě interinstitucionální smlouvy mezi Fakultou podnikatelskou Vysokého učení

iechnického v Brně a Kookmin University v Korejské republice' Student má navštěvovat studijní

pióór"* Ekonomika a management. Doba studia je rozvrŽena-na období od 03.02.2020 do 05.06.2020,

brieémz uvítací týden má próninat od 27 'O1 .zOzrj do 31 .o1.2o2o ' Žadost o udělení dlouhodobého víza

byla podána aŽ po řádném termínu začátku studia, a to dne 13.02.2020.

S ohledem na výŠe uvedené správní orgán dne 17 'o4.2o2o kontaktoval příslušnou vzdělávací instituci

s dotazem, zda še Žadatel výše popsané studijní aktivity jiŽ zúČastnil , zda je jeho studium stále aktuálnÍ,

případně zda došlo s ohledem na souČasnou éituaci k nějakým změnám' Dne 21 '04.2020 správní orgán

boo'z"t odpověd' oddělenÍ pro mezinárodní vztahy, Že dotyčný Žadatel ke studiu řádně nastoupil

dne27.O1.2o2o, nicméně na konci března 2020 se vrátil do své domovské země' Ve studiu nyní

pokračuje dálkově, nicméně je stále povaŽován za aktivnÍho studenta Vysokého učení technického.

Letni sémestr akademickéhó roku 2O19t2020 má být podle upraveného časového plánu Fakulty

|odnikatelské Vysokého uČení technického prodlouŽen do 05'07.2020, o čemŽ však nebyla ze strany

žadatele pro potřeby předmětného řízení doloŽena Žádná dokumentace.

Správní orgán dodává, Že v souvislosti s pandemiÍ covlD-19_vláda České republiky dne 12.a3'20Z0

uýnta.ita ňouzov1i stav, který by| ukončen dne 17 'o5.2o2o. Činnost zastupitelských úřadů

jé po skonČení nouzového stavú poštupne obnovována, a to s ohledem na epidemiologickou situac!

áňi'tni podmínky. Dne 11.o5.2o2o bylo pro veřejnost opět otevřeno konzulárnÍ a vízové oddělení

Velvyslanectví ve Vídni, kde dotyČný cizinec svou Žádost o udělenÍ dlouhodobého víza podal. Provoz

uy.o'toy"n Škol je v současné dobé stále omezen, kdy je umoŽněna osobní přÍtomnost studentŮ

zá ueásti nejvýše 15 osob ve skupině. Ministerstvo zdravotnictví dne 1B'05.2020 nařÍdilo k ochraně

ořed zavlečením onemocněnÍ covlD-19 ochranné opatření' dle něhoŽ byl nařízen zákaz vstupu

;;;'._;l' č".r.j *p'oliky pro vŠechny cizince' kteří' neměli ke dni 12.o3.2o2o na území České
rápubliky přechodný pobyi ňad 90 dnů, nebo trvalý pobyt, s výjimkami popsanými v č. l ochranného

opatřeni š ohledem ha úyse uvedené skuteČnosti nemohlo být ve věci předmětné Žádosti o udělení

víza rozhodnuto.

Správní orgán tak dospěl k závěru, Že předmětná Žádost nesplňuje některou z podmínek pro udělenÍ

dlouhodoběho víza, konkrétně, že žadatel nemůŽe v plánovaném termínu, v souladu s nímŽ jsou

doloŽeny veŠkeré doklady, plnit deklarovaný účel pobytu, respektive' Že termÍn pro plnění

deklaroíaného Účelu pobytů jiŽ uplynul, ěímŽ nebude naplněna podmínka ustanovení Š 30 odst. 1 zďk

č' 326/1999 Sb. V návazňosti na tuto skutečnost uŽ nelze Žadateli dlouhodobé vízum za účelem studia

udělit.

Ministerstvo vnitra proto v souladu s ust. S 56 odst' 1 písm. t) zák. č. 326/1999 Sb. rozhodlo vízum

neudělit.

Poučení:

Podle ustanovení $ 56 odst. 5 ve spojení s ustanovenÍm $ 1B0e odst. 2 zák. č' 326/1999 Sb. lze
ve lhůtě do 15 dn-ů ode dne doručeni informace o neudělení dlouhodobého víza poŽádat o nové

pósáuzáni důvodů neudělení dlouhodobého víza. Ve smyslu ustanovení S 1BOe zák. č.32611999
šb. podává cizinec Žádost o- nové posouzení důvodů vedoucích k neudělení dlouhodobého víza

písemně u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové a migrační politiky, Česká republika.

Lhůta pro podání Žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouho-dobého víza je zachována, pokud

i" po'r"á'ir den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra České republiky, odboru azylové

á migrační politiky, náoo 1u-Íl v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která

obsaňuje podání,'předáná drŽiteli poŠtovni licence nebo zvláštní poštovní licence nebo osobě, která

ma obbobné postavení v jiném štate. zastupitelský úřad České .republiky není orgánem věcně

příslušným pro podání Žádósti, resp. podání Žádosti na Zastupitelském úřailr České.republikyN!T?
vliv na žachování lhůty pro podání Žádosti aŽ do okamŽiku doručení Žádosti Ministerstvu vnitra Ceské
republiky.
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Žadost o nové posouzení důvodů musí obsahovat Údaje o tom, kdo ji podává a v čem je spatřován

rozpor s právními předpisy. Důvodem Žádosti nemohou
neuvedl v Žádosti o udělení dlouhodobého víza.

být skutečnosti,.krqé cizinec nedoloŽil nebo

ministerský rada


