Výroční zpráva za rok 2008
o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008 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 2008 vyřizovány jednotlivými útvary
ministerstva podle zákona. V roce 2008 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 poskytovaných informací pouze velmi malou část.
Za rok 2008 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

21
0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

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

1

Žadatel se obrátil na MPSV se žádostí o poskytnutí
informací, které se týkaly ostrahy objektu MPSV. Po
obdržení odpovědi zaslal žadatel doplňující žádost
o informace v této záležitosti. Doplňující informace
byly žadateli bezprostředně zaslány elektronickou
1

poštou. Následně zaslal na MPSV žadatel stížnost
na postup při vyřizování žádosti o informace z důvodu
neobdržení odpovědi.
Stížnost byla vyřízena ve smyslu § 16a, odst. 5 zákona
o svobodném přístupu k informacím tím, že byla znovu
žadateli zaslána v příloze dopisem pana ministra z důvodu pravděpodobné nedoručitelnosti elektronickou
poštou.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona :
Informace občanům byly ministerstvem poskytovány bezplatně.
V roce 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo 22 písemných podání
(včetně e-mailů) podle zákona.
Členění podání dle způsobu doručení :
25

22

20
15
10

Listinná forma
13
9

Elektronická
forma
Celkem

5
0

Žádosti o informace se týkaly :
- valorizace důchodů
- značení vozidel pro OZP
- zaměstnávání OZP
- činnosti resortu práce a sociálních věcí
- odškodnění nemoci z povolání
- nahlížení do spisové dokumentace
- dlužného pojistného na sociální zabezpečení
- náhrady platu za dobu nemoci
- vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
- podpory v nezaměstnanosti
- činnosti agentur práce
- poskytování sociálních dávek
- seniorů
- rovných příležitostí pro ženy a muže
Souhrnné údaje obsahuje níže uvedená tabulka :
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Souhrnná evidence podání podle zákona
Útvar, který
žádost obdržel

Problematika

oddělení styků
s veřejností
oddělení styků
s veřejností
oddělení parlamentní,
vládní a tripartitní
agendy
oddělení podpor
zaměstnanosti

Valorizace důchodů

odbor politiky
zaměstnanosti
odbor trhu práce
oddělení autoprovozu
odbor financování a
správy majetku
oddělení styků
s veřejností
oddělení styků
s veřejností
oddělení styků
s veřejností
odbor realizace
služeb zaměstnanosti
oddělení parlamentní,
vládní a tripartitní
agendy
odbor pracovněprávní legislativy a kolektivního vyjednávání
odbor informatiky
odbor soc.služeb a
soc.začleňování
odbor rodinné politiky
oddělení nemocenského a úrazového
pojištění
oddělení nemocenského a úrazového
pojištění + oddělení
zprostředkování
odbor lidských zdrojů
a odborných agend
Odbor správy majetku, investic a veřejných zakázek
oddělení zprostředkování
Celkem

Vyřízené
žádosti

Stížnost na postup při vyřizování
žádosti o informace
Eurokomisař pro soc.záležitosti,
doručovací adresa a úřední řeč
LIF a.s. Liberec - dotace pro novou
pobočku bilingvní jazykové školy
Funkčnost odkazu na internetových
stránkách MPSV
odškodnění

Odvolání proti
rozhodnutí

Stížnosti

1

Značení vozidel pro OZP (O 1) a
(O 2)
Systém utajování informací a
poskytování informací dle zákona o
svobodném přístupu k informacím
Podmínky
pro
zřizování
a
obsazování veřejně prospěšných
prací
Zaměstnávání OZP (tzv. povinný
podíl)
Příspěvky (dotace) firmám KAMPI
OFFICE, výr.dr.,SGR-papír s.r.o.,
Svěráková s.r.o., Svěráková Marie
Aktuální stav vozového parku
MPSV
Zadávání zakázek malého rozsahu
ve smyslu zákona o veřejných
zakázkách
Výkon ostrahy objektu MPSV

Návrh na
z povolání

Odložené
žádosti

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

nemoci
1

Elektronický právní systém na
MPSV
Situace obyvatel býv. penzionu pro
důchodce v Praze-Bohnicích
Nahlížení do spisové dokumentace
Om vedené o dětech
Dlužné
pojistné
na
sociální
zabezpečení
Náhrada platu za dobu nemoci a
vedení
v evidenci
uchazečů
o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti a poskytování soc.dávek
Prosazování rovných příležitostí pro
ženy a muže
Stop násilí na seniorech

1
1
1
1

1
1
1

Přehled činnosti agentur práce

1
19

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

3

2

1

Informace o zjištěném korupčním nebo obdobném chování
Ministerstvo práce a sociálních věcí provozuje protikorupční telefonní linku
a e -mailovou adresu. Přijaté telefonáty a elektronická podání neobsahovaly žádné
konkrétní důkazy o korupci, ani žádné jiné konkrétní poznatky na podporu domnělé
korupce. Téma korupce se v textu podání prakticky vůbec neobjevuje, pokud
výjimečně ano, potom pouze obecně.
Pracovnice oddělení podpor zaměstnanosti dne 27. 5. 2008 při manipulaci
s došlou poštou nalezly zalepenou obálku s 20.000,- Kč, která zřejmě vypadla z jiné
větší obálky. Od kterého z odesilatelů obálka došla, se nepodařilo zjistit. Vzniklo
podezření na možný pokus o korupci v souvislosti s přidělováním dotací firmám.
Finanční částka byla předána Policii ČR a sděleny adresy firem, od kterých v daném
dni korespondence došla. Policie majitele finanční částky šetřením nezjistila
a předala ji ÚMČ Praha 2 jako nález. Pokus o korupci nebyl prokázán.

V Praze dne 13. února 2009

Ing. Tomáš K r o u t i l
vedoucí oddělení
parlamentní, vládní a tripartitní agendy
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