Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Českých Budějovicích,
Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice
Č.j. UPCR-CB-2022/138237-20110303
Informace k zaslanému elektronickému souboru ve věci informační povinnosti
zaměstnavatele o nástupu cizinců do zaměstnání
Žádost
ze dne 19.7.2022
Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o
sdělení informací k zaslanému elektronickému souboru z 10.5.2022 na emailovou
adresu podatelny vašeho úřadu, přijat 11.5.2022 v 8.00 hod. Jedná se o jeden el.
soubor ve verzi PDF zaslaný vám dle Informační povinnosti zaměstnavatele o
nástupu cizinců do zaměstnání.
Dotazuji se
- Jak bylo nakládáno s tímto elektronickým souborem ve formátu PDF
byl-li
. přeposlán na jaké oddělení, nejvyšší dosažené vzdělání, funkce a zařazení
dotyčného úředníka a pro jaké účely?
. vytištěn, nejvyšší dosažené vzdělání, funkce a zařazení dotyčného úředníka
a pro jaké účely, jak bylo naloženo s listinnou podobou dokumentu?
. ručně přepsán do databáze ÚP, nejvyšší dosažené vzdělání, funkce a
zařazení dotyčného úředníka?
- Kolik lidí, kdy a z jakého oddělení vyhledávalo a nahlíželo na výše uvedený
elektronický soubor z pozice svého pracovního zařazení a kolik lidí nahlíželo
na tento elektronický soubor mimo pozici svého pracovního zařazení
z počítačů vašeho úřadu pod svým přihlašovacím logem?
- Vyhotovil váš úřad seznam osob (zasláno v příloze), jehož podkladem byl
výše uvedený elektronický soubor a předal jej IP České Budějovice jako
podklad ke kontrole?
jestliže ano:
. co bylo podnětem k vypracování seznamu?
. byla-li chyba v tomto seznamu či v jeho obsahu a došlo tím k porušení
některého zákona, sdělte o jaké chyby či o jaké porušení předpisu a jakého,
došlo splněním této informační povinnosti zaměstnavatele
- Je znám úředník, jež tento seznam vypracoval a předal IP České Budějovice?
jestliže ano:
. jaká funkce, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zařazení a doba
odsloužených let tohoto úředníka na vašem úřadu?
. jednalo se o muže či ženu?
- Přísluší tomuto úředníku nakládat s předmětným souborem – seznamem a
informacemi v něm uvedených v rámci své pracovní činnosti?
jestliže ano:
. jaká byla jeho konkrétní pracovní činnost s tímto dokumentem?
jestliže ne:

-

. jakým způsobem se dostal k předmětnému elektronickému souboru?
Kdy, jakou cestou a jakému oddělení IP České Budějovice byl tento seznam
předán (elektronicky, poštou, osobně)?
Byl předán oficiálně?
Existuje o předání záznam?
Existuje kopie tohoto dokumentu nebo byl odeslán, předán prvopisem?
Byl tento seznam předán samostatně nebo byl přílohou hlavního dokumentu?
Provedli vaši úředníci ručně psanou poznámku do záhlaví tohoto dokumentu a
to název firmy?
jestliže ano:
. funkce, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zařazení a doba odsloužených
let tohoto úředníka na vašem úřadu

Zodpovězení těchto otázek je podstatné pro rozhodnutí dalšího postupu ve věci.
V příloze zasílám seznam osob z předmětného el. souboru.
Informace žádám poskytnout v písemné formě a zaslat do e-mailu v zákonné lhůtě.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.
Odpověď Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích
Vážený pane,
dne 19.7.2022 jste podal za firmu, kterou na základě plné moci zastupujete,
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o sdělení informací k zaslanému
elektronickému souboru z 10.5.2022 na e-mailovou adresu podatelny našeho úřadu.
Jedná se o jeden elektronický soubor ve verzi PDF zaslaný našemu úřadu dle
Informační povinnosti zaměstnavatele o nástupu cizinců do zaměstnání
K Vašemu prvnímu dotazu „Jak bylo nakládáno s tímto elektronickým
souborem ve formátu PDF?“ sdělujeme:
Výše uvedený elektronický soubor byl administrativním a spisovým
pracovníkem (středoškolské vzdělání) zaregistrován ve spisové službě ARSYS.X dne
11.5.2022 v 7.54 hod. pod č.j. UPCR-CB-2022/93680 a přeposlán oddělení trhu
práce (vedoucímu odd. trhu práce – vysokoškolské vzdělání) a dále elektronicky
přemanipulován v datové službě ARSYS.X k převzetí a zpracování odborným
pracovníkem trhu práce (středoškolské vzdělání). Uvedený dokument byl
zaregistrován ve spisové službě ARSYS.X a vytištěn dne 11.5.2022
administrativním a spisovým pracovníkem (středoškolské vzdělání) a v listinné i
elektronické podobě předán odbornému pracovníkovi trhu práce (středoškolské
vzdělání). Výše uvedený dokument byl zpracován v systému OK práce, v modulu
cizinci odborným pracovníkem trhu práce (středoškolské vzdělání).
K Vašemu druhému dotazu „Kolik lidí, kdy a z jakého oddělení vyhledávalo
a nahlíželo na výše uvedený elektronický soubor z pozice svého pracovního
zařazení a kolik lidí nahlíželo na tento elektronický soubor mimo pozici svého
pracovního zařazení z počítačů vašeho úřadu pod svým přihlašovacím
logem?“, sdělujeme:
S uvedeným elektronickým souborem pracovali v rámci svých pozic pouze
příslušní pracovníci – administrativní a spisový pracovník, vedoucí trhu práce a
odborný pracovník trhu práce.

K dalšímu dotazu „Vyhotovil váš úřad seznam osob (zasláno v příloze),
jehož podkladem byl výše uvedený elektronický soubor a předal jej IP České
Budějovice jako podklad ke kontrole?“, uvádíme:
Podle výše uvedeného elektronického souboru nebyl vyhotoven seznam
osob, které uvádíte, a uvedený elektronický soubor nebyl podkladem ke
kontrole. Do tohoto souboru a z něj tištěných dokumentů nebylo nijak
zasahováno. Soubor byl standardně zpracován. Žádost o prošetření podala na
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
v Českých Budějovicích kompetentní osoba Úřadu práce ČR-krajské pobočky
v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Písek na základě Žádostí cizince o
povolení k zaměstnání doručených dne 4.5.2022. Vzhledem k tomu, že podkladem
podání na Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj
a Vysočinu nebyl elektronický soubor, ke kterému směřuje vaše žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, nejsou další dotazy zodpovězeny. Tyto dotazy směřují
výhradně k výše uvedenému elektronickému souboru.

S pozdravem

C

