
Úplné znění 

§ 30 

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 

 (1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů 

o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže 

a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů 

o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2 

písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2, 

b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů 

1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3, nebo 

2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí krajské pobočce Úřadu práce osobně 

nebo písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku 

Úřadu práce ve stanoveném termínu, 

c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti 

s krajskou pobočkou Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání, 

d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo 

e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci. 

 (2) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů 

o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu 

a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (§ 20), 

b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§ 109), neúčastní se rekvalifikačního kurzu 

ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové 

povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se 

nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o 

zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 

měsíců, odmítne nabídku krajské pobočky Úřadu práce na rekvalifikaci, 

c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo 

vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené (§ 33 odst. 2), 

e) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (§ 21 odst. 2), nebo 

psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo 

f) maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 31). 

 (3) Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala 

některá ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2. Rozhodnutí o vyřazení nelze vydat po 

uplynutí 3 let ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci uchazečů o 

zaměstnání podle odstavce 1 písm. a), nebo kdy uchazeč o zaměstnání nesplnil povinnost 

vyplývající z odstavce 1 písm. b). 

 (4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z 

některého z důvodů uvedených 

a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné žádosti do evidence 

uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne 

vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, pokud tento zákon nestanoví jinak, 
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b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové písemné žádosti do evidence 

uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne 

vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. 

§ 31 

Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce, jestliže 

 

a) je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce, a 

přesto je neplní, 

b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce, 

c) se nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů 

[§ 5 písm. c)], 

d) se nepodrobí zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

e) je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

df) neplní povinnosti stanovené v § 21, nebo 

eg) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání. 
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