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UsNEsENí

Ministe.stvo Vnitra České republiky, odbor azylové a migrační politiky jako spráVni orgán přIslušný podle
ustanovení § 165 písm. n) zákona č, 326/1999 sb., o pobytu cizinců na území Óeské republiky a o změně
některých zákonů, Ve znění účinném do a1.08-2o21 (dále jen zák. č, 326/1999 sb.) ve správním řizení
o žádo§ti o vydání zaměstnanecké karty, kterou dne 06.01.2020 podal pan GUPTA Prashant, nar,
22.05.1983, st. příslušnost lndická republika (dálé jen 

'účastník řízeni") rozhodlo takto:

spíáVni řízeni vedené pod sp.zn. oAM-6463lzM-2o20 s e zastavuje dle ust, § 169r od§t. í písm.
i) zák, č. 326/í999 sb., neboť ltčastník řízeni nepřicésioval na území v době platnosti víza k pobytu

nad 90 dnú podle § 30 odst,4 téhož zákona.

odúvodnění:

Dne 06-01.2o2o podal úča§tník řízení u zastupitelského úřadu ČR V Dilli žádost o Vydání zaměstnanecké
karty dle Llst, § 42g zák, č. 326/,1999 sb,

spráVní orgán V řízení o této žádosti zkoumal, zda úcastník řízení splňujé podmínky, které zákon stanoví
pío Vydání tohoto pobytového oprávnění, shledal, že podmlnky pro Vydání iohoto povolenIjsou splněny
a zaměstnanecká karta může být pň splněnl dalšich podmínek uvedených V předkládací zprávě
ze dfle 14.1o.2o2o Vydána, současně správnl orgán Výšé uvedenému zastupitelskému úřadu Vydal
pokyn k udělení dlouhodobého Víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty dle § 30 odst,2 zák,
č,326/1999 sb,

spráVní orgán zvízového infolmačního sysiému žjistil, že cizinci bylo zastupitelským úřadem dne
o4,11,2o2o uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu dle

§ 30 odst,2 zák, č, 326/1999 sb. Vízum bylo udéleno s platnost| na,dobu od 15.01.2021 do 13.07.2021
a opravňovalo účastníka řízení kpobytu na území podobu60dnů, lJčastník řlzeni se Však do skončení
phtňosti tohoto ýíza lj. do 13.07.2021, ke správnlmu orgánu nedostavil za úč€lem pořizení údajů
nezbytných pro výrobu průkaa] o povolení k pobytu, V době platnosti tohoto dlouhodobého víza nebylo
ani spráVnímu o€ánu ze strany Llčastníka řízení 6děIeno, žé mu bránív přicestování na území důvody na
jeho VůIi nezávislé,
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Dle ust, § í69r odst, í písm, i) zák, č. 326/1999 sb. se u§nesenlm zastavl také řizení o žádosti, je§tliže
cizinecl kter,ý_ podal žádost o Vydání povolení k_dlouhodobemu nebo trvalému pobyiu n" .astup,t"lskérn
il"_d_l; ]^d9!!,l3,]ť|v]za k pobytu nad 90 onť] podle § 30 odst, 4 zát, c, ezo| ss'g so,, nepticistuje na
!.9T] ii y9e]em,ip,acovéní údajú nezbytných plo Vydánl průkazu o povolení k pobytu, a poda1-|ižádost
o povoleni k trvalému pobytu též ža účelem_píevžeti rozhodnuti o vydáni povoléňi k trvalému pobytu,
pokud v době platnostivíza nesdělí, že mu V přícestovánl bránídůVody;ajehó Vůli nezávislé,

Na základě,Věec} popsaných skutečnosť je tleba mít za to, že V případě účastnika řízení je beze zbytku
naplněné dispozjce § 169I odst, j písm, i) zák,č, 326/1999 sb,,; to tím, žé účastník řízéní, ačkoli;mu
!ll9]yláj,9.V]ium k pobytu nad 90dnů s platností do í3,07,2o21, se V této době nedostavil ke spráVnimu
9.,9?iY ai ,!če|:T ..pl"cováni údajů nezbytných pro lydání průkazu o povolení k dlouhooobémi poby.tu,

:_"9?: |Fl11"jil9l9t" Viza spíáVnímu orgánu nesdělil, že by mu v přicestování na území bránily bůVÓdy
na leno vull nezávlslé

9píyl 9|9i" ^á, 
,3 :2, au..jsou naplněny důVody pro zastaveni řízení o žádosti o povolení

k olouhodobému pobytu účastníka řizení uvedené V § 169r odst, 1 písm, i) zák- č, gzoltgsg su,, a proto
rozhodlzpŮsobem uvedeným Ve \.ýroku tohoto usnesení.

Poučení:

proti tomuto_ u§nes€ní lze podat odvolání ke komisi pro rozhodování ve vécech pobytu ciz'nců, a to dle
ustanovenl § 8í odst. 1 zákona č. 500/2004 sb,, spráVni iád (dálé jen zákon č, 5Óoi2'oo4 sb.) Ve §pojení
§ § í7Ob odst, 1 zák, č. 326/1999 sb, Podle ustanovení § B6 ódst, i zákona č, soo/2ooa so., ie oavo]anipodává u odboru azylové a mig€ční politiky l\4 in isterstva vn itra Óeské íepubliky, a to dle usúnovení § 83
odst, 1 zákona č, 500/2004 sb,, Ve lhůté do 15 dnů ode dne oznámeni toi.loto uineseni, Podle ustanovení
§ 76 odst, 5 zákona č- 500/2004 sb, nemá odvolání proti tomuto u§nesení odkladný účinek,

Mgř. lvlartin Bařtoň
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