Výroční zpráva za rok 2007
o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007 je zpracována na základě
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dálen jen „zákon“), který stanovuje Ministerstvu práce
a sociálních věcí povinnost každoročně zveřejnit údaje o této své činnosti
v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.
Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence písemných podání fyzických
a právnických osob, které byly v roce 2007 vyřizovány jednotlivými útvary
ministerstva podle zákona. V roce 2007 vyřizovalo Ministerstvo práce a sociálních
věcí značné množství žádostí občanů, které se převážně týkaly jejich zákonných
nároků nebo vyřizování jejich konkrétních případů. Podání podle zákona proto
představovala z celkového objemu poskytnutých informací pouze velmi malou část.
Za rok 2007 se v souvislosti s platností zákona projevil zájem veřejnosti
o písemné informace týkající se působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
takto (členěno podle § 18 odst. 1 zákona) :
a) počet podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

18
0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

1

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich vyřízení

2

1) Žadateli nebyla MPSV po uplynutí zákonné lhůty
poskytnuta informace o projektu KVALITA I., a proto
podal stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Stížnost byla vyřízena zasláním informace o zprostředkujícím subjektu, který požadované informace poskytuje
a tomuto byla žádost postoupena.

1

2) Úřad práce v Přerově obdržel žádost o informace ve věci
rekvalifikací. S přihlédnutím k rozsahu požadovaných
informací a způsobu jejich vyhledání stanovil úřad práce
výši úhrady za poskytnutí informací v celkové částce
2.336,- Kč, tuto výši sdělil úřad práce žadateli.
Žadatel podal proti výši úhrady stížnost, kterou úřad práce
přezkoumal a předložil nadřízenému orgánu (MPSV).
MPSV, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 16a
odst. 4, vydal rozhodnutí o stížnosti, ve kterém výši úhrady
potvrdil. Rozhodnutí bylo doručeno všem zúčastněným.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona :
Informace občanům byly ministerstvem poskytovány bezplatně.
V roce 2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo 21 písemných podání
(včetně e-mailů) podle zákona.
Členění podání dle způsobu doručení :
25
21
20
15
10

Listinná forma
Elektronická forma
Celkem

12
9

5
0

Žádosti o informace se týkaly :
- životního minima
- dotačních řízení pro poskytovatele sociálních služeb
- dotací nestátním neziskovým organizacím
- poskytování sociálních služeb
- neratifikované úmluvy MOP
- míry nezaměstnanosti
- státní sociální podpory
- vyhlášky MPSV
- zaměstnávání a nábor cizinců
- pracovněprávních vztahů
- programu CIP EGUAL
- porovnání platů politiků se zeměmi EU
- důchodového pojištění.
Souhrnné údaje obsahuje níže uvedená tabulka :
2

Souhrnná evidence podání podle zákona
Útvar, který
žádost obdržel

Problematika

odbor příjmové
politiky
oddělení styků
s veřejností
odbor sociálních
služeb
odbor sociálních
služeb
odbor sociálních
služeb

Institut životního minima

odbor sociálních
služeb
odbor řízení
pomoci z ESF
odd. mezinárodní spolupráce
odd. styků s veřejností
odd. styků s veřejností
odd. styků s veřejností
odd. styků s veřejností
odbor pracovněpráv.legislativy a
kol.vyjednávání
odd. styků s veřejností
odbor řízení
pomoci z ESF
odbor EU a mezinár.spolupráce
odd. styků s veřejností
odd. správního
řízení
odbor sociálního
pojištění
odd. styků s veřejností
odd. styků s veřejností
Celkem

Vyřízené
žádosti

Odložené
žádosti

Odvolání proti
rozhodnutí

Stížnosti

1

Počet dětských domovů
v Moravskoslezském kraji
Hodnocení žádosti o dotaci pro rok
2007
Dotační řízení pro poskytovatele
sociálních služeb pro rok 2007
Poskytování
dotací
ze
státního
rozpočtu poskytovatelům sociálních
služeb v roce 2007
Poskytování sociálních služeb cílové
skupině osob bez přístřeší
Stížnost - Projekt Kvalita I.
Neratifikované úmluvy MOP

1
1
1
1
1
1
1

Míra nezaměstnanosti

1

Státní sociální podpora v ČR pro
rok 2006/2007
Vyhláška MPSV č. 284/1995 Sb.,
příloha č. 2
Postup ve věci zaměstnávání a
náboru cizinců
Podmínky pro uzavírání dohod mezi
zaměstnavatelem a odborovou
organizací
Přidělení dotace obchodní společnosti
LIF, a.s. Liberec
Program CIP EQUAL
Porovnání platů politiků se zeměmi EU
Zvyšování důchodů, označení vozidel
přepravujících OZP
Stížnost na úřad práce - výše úhrady
za poskytnutí informací
Poskytnutí statutu a organizačního
řádu České správy sociálního
zabezpečení
Daně z příjmů

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rozhodování o svěření dětí do péče

1
15

3

1

pozn.: Žádosti uvedené ve sloupci „Odložené žádosti“ nenáležely do působnosti MPSV.

V Praze dne 29. února 2008
Ing. Tomáš K r o u t i l
vedoucí oddělení
parlamentní a vládní agendy
3

2

