Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech
Č.j.: UPCR-KV-2022/82643-20140202/1
Poskytnutí informace o vymáhání pohledávky
Žádost:
ze dne: 5.7.2022
Žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Vážený pane,
dne 5.7.2022 obdržel Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen
úřad práce) Vaši žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, formulovanou takto:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím […] Vás
žádám o poskytnutí těchto informací:
1. a to zda stát vymáhá náhradní výživné na nezletilého X.Y., nar. XX, bytem XX,

vypláceného k rukám matky X.Y., nar. XX, bytem XX a to po panu X.Y., nar.
XX, trvale XX – pokud vymáhací řízení bylo zahájeno, zdvořile žádám o
poskytnutí relevantních listin, či příp. sdělení zda s ohledem na neoprávněnost
nároku nezletilého na vyplacení náhradního výživného od státu, bude toto
výživné vymáháno po povinné osobě – matce nezletilého, jež neoprávněně
čerpala ze státního rozpočtu.“
K první části Vašeho dotazu úřad práce sděluje, že v současnosti po panu X.Y., nar.
XX nevymáhá žádnou pohledávku, která by podle § 15 zák. č. 588/2020 Sb., o
náhradním výživném, přešla na stát v souvislosti s poskytnutím náhradního výživného,
resp. po zániku nároku na náhradní výživné. Pro úplnost úřad práce sděluje, že tuto
informaci Vám poskytuje pouze z důvodu, že jste osobou, o které předmětnou
informaci požadujete.
Ve zbývající části Vaší žádosti (sdělení, zda s ohledem na neoprávněnost nároku
nezletilého na vyplacení náhradního výživného od státu, bude toto výživné vymáháno
po povinné osobě – matce nezletilého, jež neoprávněně čerpala ze státního rozpočtu)
Vám nemohl úřad práce vyhovět, neboť se jedná o informace, které Vám úřad práce
na základě § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím není oprávněn
poskytnout. V tomto rozsahu bude rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti.
S úctou

