Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Plzni
Č.j.: UPCR-PM-2022/143954-20190202
Žádost o informace – vyřazení uchazečů o zaměstnání pro porušení § 31 písm.
b) z č. 435/2004 Sb.
Žádost ze dne 25. 07. 2022
Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel – fyzická osoba ve smyslu výše uvedeného zákona žádá o poskytnutí
informace o počtu vyřazených uchazečů o zaměstnání pro porušení § 31 písm. b)
z.č. 435/2004 Sb. po jednotlivých letech za dobu od roku 2005 dosud.
Odpověď krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni:
Na Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Plzni, jakožto povinný subjekt
příslušný k rozhodování v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
byla doručena Vaše žádost, ve které požadujete informaci, kolik zájemců o
zaměstnání bylo za dobu existence uvedeného paragrafu za jednotlivé kalendářní
roky vyřazeno osloveným Úřadem práce z evidence zájemců o zaměstnání, pro
porušení § 31 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a dále citujete
uvedené ustanovení týkající se vyřazení pro neprojednání doporučeného zaměstnání
ve lhůtě. Tato žádost byla následně na základě výzvy úřadu práce upřesněna, že jde
o uchazeče o zaměstnání a že je požadován údaj za dobu od roku 2005 po
jednotlivých letech.
Úřad práce je povinným subjektem dle ustanovení § 2 zákona.
Ve věci podle zákona je v rámci krajské pobočky příslušný k rozhodování
Odbor kontrolně právní, Oddělení právní Krajské pobočky v Plzni.
Na základě vyžádání Oddělení právního zpracoval Odbor zaměstnanosti a EU
Krajské pobočky v Plzni následující tabulku, kde jsou data z informačního systému
v oblasti zaměstnanosti, a to za celou Krajskou pobočku v Plzni, na jejíž údaje se
žadatel ptá, v příslušných kalendářních letech.
Dále se podotýká, že Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky právně existují až
od 1.4.2011, tedy údaje do tohoto data jsou za již právně neexistující subjekty,
původně samostatné úřady práce, v rámci kraje, byť je systém eviduje.
Za roky 2012 a 2013 docházelo z důvodu změny informačního systému
k migracím dat, kde krajská pobočka nemůže prověřit, zda uvedené údaje jsou zcela
relevantní, nicméně takto je poskytl informační systém.

Počet UoZ vyřazených z
evidence ÚP ČR z
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rok

2005

124

2006

154

2007

115

2008

158

2009

124

2010

116

2011

112

2012

24

2013

41

2014

138

2015

180

2016

250

2017

322

2018

247

2019

199

2020

111

2021

101
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76

