Výroční zpráva za rok 2010
o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva za rok 2010 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
v oblasti poskytování informací (dále jen „Výroční zpráva“) 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 2010 vyřizovány jednotlivými útvary
ministerstva podle zákona. V tomto roce 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 2010 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

33
3

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
1) Žadatelka podala stížnost na postup při vyřizování podané
žádosti o informace, kdy nebyla dodržena zákonem stanovená
lhůta pro poskytnutí informací povinným subjektem a
požadované informace nebyly poskytnuty.
Žadatelce bylo zčásti vyhověno a na část žádosti bylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu, že MPSV nemá
požadované údaje k dispozici.
1

3

2) Žadatel podal stížnost na postup při vyřizování žádosti
o poskytnutí informací, kdy požadované informace nebyly
poskytnuty.
MPSV vydalo rozhodnutí, ve kterém se žádost o informace
zamítá; poskytnutím požadované informace by MPSV
porušilo zásadu správního řádu.
3) Stížnost Kraje Vysočina na poskytnutí pouze částečné
informace k novelizaci právního předpisu.
Ministr práce a sociálních věcí vydal rozhodnutí, kterým
bylo konstatováno, že poskytnuté informace považuje
za dostatečné.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona :
Informace občanům byly ministerstvem poskytovány bezplatně.
V roce 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo 33 písemných podání
podle zákona.
Členění podání dle způsobu doručení :
35

33

30
25

25
20
15
10

8

Listinná forma
Elektronická
forma
Celkem

5
0

Žádosti o informace se týkaly zejména :
-

převodu kompetencí LPS z úřadů práce na ČSSZ
státní sociální podpory
politiky zaměstnanosti
sociálního zabezpečení
platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě
sociálních služeb a sociální péče.
Souhrnné údaje obsahuje následující tabulka :

2

Souhrnná evidence podání podle zákona
Útvar, který
žádost obdržel

Problematika

odbor
posudkové
služby
odbor
posudkové
služby
odbor
posudkové
služby
odbor
ekonomický

Převod
kompetencí
z úřadů práce na ČSSZ

odbor
posudkové
služby
odbor
sociálního
pojištění
odbor
legislativní
odbor
implementace
programů ESF
odbor rodiny a
dávkových
systémů
odbor politiky
zaměstnanosti
odbor analýz a
statistik
odd.bezpečnos
-ti, krizového
řízení a řízení
rizik
odbor politiky
zaměstnanosti
odbor
ekonomický
odbor rodiny a
dávkových
systémů
odd. vzdělávání
a podpory
výzkumu
odbor rodiny a
dávkových
systémů
odbor analýz a
statistik

Realizace
metodika

převodu

Vyřízené
žádosti

Odložené
žádosti

Odvolání
proti
rozhodnutí

Stížnosti

Odmítnuté

LPS
1
LPS

–
1

Obnovení jednotné lékařské
posudkové služby v roce 2009

1

Veřejné finanční prostředky
vynaložené ÚP v Olomouci za
právní služby v roce 2007,2008
a 2009
Obnovení LPS v rámci struktury
ČSSZ
Rozbor pojistného na sociální
zabezpečení placeného OSVČ

1

1
1

Aplikace ustanovení § 21 odst.
1 zákona č. 181/2007 Sb.
Projekt „Vzdělávejte se“

1
1

Kolizní opatrovníci v soudních
řízeních
Vydávání a prodlužování
povolení k zaměstnávání
cizinců
Statistická ročenka MPSV trhu
práce v ČR za rok 2008
Vedení registru oznámení podle
zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů
Výdaje na aktivní politiku
zaměstnanosti
Výdaje na politiku zaměstnanosti v ČR v Plzeňském a
Jihočeském kraji za rok 2099
v členění PZ na APZ a PPZ
Zkrácené řízení pro přiznání
příspěvku na provoz motorového vozidla
Jazykové vzdělávání zaměstnanců MPSV
Poskytnutí statistických údajů
v souvislosti s institutem
veřejné služby
Počty absolventů SŠ a VŠ
nastupujících do prac. poměru
za roky 1999-2009

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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Útvar, který
žádost obdržel

Problematika

odbor
sociálního
pojištění
odbor
sociálního
pojištění
odbor
sociálního
pojištění
odbor rodiny a
dávkových
systému
odbor
sociálního
pojištění
odbor
sociálního
pojištění

Rozbor odvodu živnostníků do
sociálního systému

odbor sociálních služeb a
sociálního začleňování
odbor sociálních služeb a
sociálního začleňování
odbor politiky
zaměstnanosti
dbor
pracovněprávních
vztahů
odbor EU a
mezinárodní
spolupráce
odbor
personální
odbor pracovněprávních
vztahů
odbor
sociálního
pojištění
odbor
sociálních
služeb
Celkem

Vyřízené
žádosti

Odložené
žádosti

Odvolání
proti
rozhodnutí

1

Běh lhůt pro řízení o odstranění
tvrdosti zákona

1

Statistické údaje k výkonu
sociálně právní ochrany dětí

1

Sociální dávka – příspěvek na
péči – lhůta pro vyjádření
Migrační
politika
České
republiky
Návrh nařízení vlády, kterým se
mění
nařízení
vlády
č. 564/2006 Sb.
Barcelonský proces a Lisabonská smlouva
Věková struktura zaměstnanců
MPSV-rozvázání pracovního
poměru v roce 2008 a 2009
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě
Dohoda mezi ČSR a SSSR
o sociálním zabezpečení
č. 116/1960 Sb.
Společenské náklady alkoholu,
tabáku a nelegálních drog
v ČR na rok 2007

Odmítnuté

1

Výše pojistného na sociální
zabezpečení placeného OSVČ

Problematika pozůstalostního
důchodu po zemřelém registrovaném partnerovi
Vznik nemocenského pojištění
zaměstnanců zahraniční společnosti - zřízena v ČR
organizační složka
Sociální služby a azylové
bydlení

Stížnosti

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
25

1

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

4

1

3

3

Informace o zjištěném korupčním nebo obdobném chování
Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor interního auditu a kontroly –
provozuje protikorupční e-mailovou adresu korupce@mpsv.cz. Přijatá podání
neobsahovala 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. Šetřením podání nebyla
zjištěna korupce, ani žádné jiné obdobné chování.

V Praze dne 25. února 2011

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