2.
Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen
„MPSV“) 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 (dále jen „zákon“), který stanovuje MPSV povinnost
každoročně zveřejnit údaje o této své činnosti v předepsané struktuře, a to vždy
do 1. března následujícího kalendářního roku.
Za rok 2017 se v souvislosti s platností zákona projevil zájem veřejnosti
o písemné informace týkající se působnosti MPSV takto (členěno podle § 18
odst. 1 zákona):
a) počet podaných žádostí o informace
− počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

257
48
17

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
10 A 21/2017
6 A 162/2016
10 A 126/2016
11 A 45/2016

9 A 48/2017
9 A 49/2017
8 A 122/2017
6 A 153/2017
8 A 180/2014
11 A 11/2017

Usnesením Městského soudu v Praze řízení zastaveno,
náhrada nákladů řízení 11 228,- Kč.
Řízení soudem zastaveno, náhrada nákladů řízení 11 200,- Kč.
Zatím soudem nerozhodnuto, navrženo zamítnutí žaloby.
Rozsudkem soudu bylo MPSV zavázáno rozhodnout o žádosti,
náhrada nákladů řízení 8 800,- Kč + další náklady řízení ve výši
19 206,- Kč.
Řízení soudem zastaveno, náhrada nákladů řízení ve výši
11 200,- Kč.
Řízení soudem zastaveno, náhrada nákladů řízení ve výši
11 200,- Kč.
Žaloba vzata navrhovatelem zpět, náhrada nákladů řízení
11 200,- Kč.
Soudem doposud nerozhodnuto.
Soud rozhodnutí MPSV zrušil a vrátil k novému projednání,
náhrada nákladů řízení 11 228,- Kč.
Zatím soudem nerozhodnuto.

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

8

1. Stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informací –
nesouhlas s odložením části žádosti o informace doručené MPSV
dne 17. 6. 2014 v bodech 11, 12 a 13 podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona.
Dne 27. 4. 2017 bylo vydáno rozhodnutí, kterým se stížnost stěžovatele zamítá.
Odvolací orgán potvrdil postup správního orgánu, neboť bylo požadováno poskytnutí
informací, které se nevztahují k působnosti MPSV ve smyslu § 2 odst. 1 zákona.
Body 11, 12 a 13 žádosti cílily na zodpovězení otázek bezprostředně svázaných
se zahraničními orgány veřejné správy.
2. Stížnost na postup povinného subjektu – částečné poskytnutí informací
(nevydání rozhodnutí o odmítnutí části žádosti) + anonymizování („začernění“)
části poskytnutých informací.
Stížnosti bylo vyhověno a dne 26. 5. 2017 byla stěžovateli zaslána kopie
bez anonymizování (začernění).
3. Stížnost proti výši úhrady za vyřízení žádosti.
Dne 12. 4. 2017 bylo odesláno rozhodnutí, kterým se stížnost zamítá. Oznámení
o výši úhrady za poskytnutí informací, včetně výše úhrady, je v souladu s § 17
zákona a Sazebníkem úhrad za poskytování informací MPSV, který byl ke dni podání
žádosti o informace a ke dni odeslání Oznámení o výši úhrady za poskytnutí
informací zveřejněn na internetových stránkách MPSV.
4. Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace −
neposkytnutí informace.
Stížnosti nebylo vyhověno. Dne 23. 5. 2017 MPSV vydalo rozhodnutí o odmítnutí
žádosti, neboť požadovanými informacemi nedisponuje.
5. Stížnost na nečitelnost zaslaných informací a neposkytnutí příloh.
Dopisem ze dne 29. 8. 2017 bylo stěžovateli sděleno, že kontrolou ve spisové službě
MPSV bylo zjištěno, že zaslané informace jsou čitelné a byl odkázán na webové
stránky MPSV, kde jsou poskytnuté informace v souladu s § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejněny. Ve věci
neposkytnutí příloh k žádostem bylo stížnosti vyhověno a byly zaslány přílohy, které
má MPSV k dispozici. V rozsahu sdělení osobních údajů (anonymizace)
požadovaných příloh a odmítnutí neexistujících informací bylo zasláno samostatné
rozhodnutí.
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6. Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace,
nesouhlas s odložením žádosti.
Rozhodnutím ze dne 18. 9. 2017 odvolací orgán potvrdil postup správního orgánu,
neboť MPSV není ve vztahu k požadovaným informacím povinným subjektem dle § 2
odst. 1 zákona.
7. Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace −
nesouhlas s odložením žádosti.
O stížnosti nebylo doposud nadřízeným orgánem rozhodnuto.
8. Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace −
nevydání informace.
Po doručení stížnosti bylo dne 7. 12. 2017 vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace,
čímž bylo stížnosti vyhověno.
Stížnosti postoupené MPSV jako nadřízenému orgánu:
1. Stížnost proti výši úhrady za vyřízení žádosti (ÚP ČR – Krajská pobočka
v Příbrami).
Rozhodnutím ze dne 6. 4. 2017 nadřízený orgán stížnosti nevyhověl a postup
povinného subjektu a výši úhrady potvrdil.
2. Stížnost proti výši úhrady za vyřízení žádosti vyčíslena (ÚP ČR – Krajská
pobočka v Ostravě).
Rozhodnutím ze dne 6. 4. 2017 nadřízený orgán stížnosti nevyhověl a postup
povinného subjektu a výši úhrady potvrdil.
3. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (ÚP ČR – Krajská
pobočka v Brně).
Rozhodnutím ze dne 2. 10. 2017 nadřízený orgán povinnému subjektu přikázal, aby
ve stanovené lhůtě žádost vyřídil.
4. Stížnost proti výši úhrady za vyřízení žádosti vyčíslena (ÚP ČR – Krajská
pobočka v Ostravě).
Rozhodnutím ze dne 22. 11. 2017 nadřízený orgán stížnosti nevyhověl a postup
povinného subjektu a výši úhrady potvrdil.
5. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (ÚP ČR – Krajská
pobočka v Olomouci).
Rozhodnutím ze dne 7. 12. 2017 nadřízený orgán povinnému subjektu přikázal, aby
ve stanovené lhůtě žádost vyřídil.
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f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Podání došlá na MPSV celkem 296

počet podaných žádostí 257
počet podaných odvolání 17
počet podaných stížností 8
počet postoupených podání 14

Žádosti o informace se týkaly zejména:
- kompletní verze Mapy sociálně vyloučených lokalit;
- metodických pokynů a normativních instrukcí týkajících se sociálních služeb;
- veřejných zakázek MPSV a jejich smluvních vztahů;
- statistických údajů z působnosti resortu práce a sociálních věcí;
- platů a odměn zaměstnanců.
K žádostem o informace uplatněným v roce 2017 byla zaslána podle § 17 odst. 1
zákona 9 oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Požadované
peněžní prostředky byly uhrazeny ve třech případech v celkové výši 1 644,- Kč.
Ostatní požadované informace uplatněné podle zákona byly ministerstvem
poskytovány bezplatně.
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Statistika všech došlých žádostí uplatněných podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Počet všech podání
Počet podaných žádostí
Počet vydaných rozhodnutí
o odmítnutí, z toho:
částečné odmítnutí
Počet podaných odvolání
proti rozhodnutí
Počet stížností podaných dle
§ 16a zákona
Vyčíslené náklady za
mimořádné vyhledávání –
počet případů
Suma vyčíslených nákladů
Uhrazené náklady
Počet postoupených podání
MPSV jako nadřízenému
orgánu, z toho:
počet stížností
počet odvolání

296
257
48
27
17
8
9

17 740,- Kč
1 644,- Kč
14
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V souladu s § 5 odst. 3 zákona jsou poskytnuté informace zveřejňovány
na internetových webových stránkách MPSV pod odkazem Vyžádané informace
(http://www.mpsv.cz/cs/3373). Odpovědi jsou řazeny dle jednotlivých měsíců,
ve kterých byla žádost MPSV doručena. Jednotlivé soubory s položeným dotazem
a odpovědí jsou řazeny dle čísla jednacího se stručným názvem, čeho se týkají.
Pokud již byla informace jednou zveřejněna (jedná se o totožný dotaz),
již se podruhé nezveřejňuje.

V Praze dne 19. února 2018

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., v. r.
zastupující ředitelka
odboru koordinace a právní podpory státní služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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