Výroční zpráva za rok 2011
o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva za rok 2011 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 2011 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 a nebyly vyřizovány v režimu
zákona.
Za rok 2011 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

42
5

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

4

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

9

1. Žadatel podal stížnost podle zákona č. 106/1999 Sb., § 16a odst. 1 písm. b)
z důvodu uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
Dne 20. dubna 2011 vydal ředitel odboru sociálního pojištění rozhodnutí, kterým
byly požadované informace poskytnuty.
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2. Žadatelka podala stížnost na postup MPSV při vyřizování žádosti o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu neúplné odpovědi na 20 dotazů (na 2 dotazy
bylo odpovězeno nedostatečně).
Dne 6.5.2011 vydal ministr práce a sociálních věcí „Rozhodnutí o stížnosti na
postup při vyřizování žádosti o informace“. V něm přikázal povinnému subjektu
zodpovědět dotazy tyto podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
3. Žadatelka podala stížnost na postup povinného subjektu (ČSSZ) při vyřizování
podané žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu neúplné
odpovědi na 18 dotazů (na 2 dotazy bylo odpovězeno nedostatečně).
Dne 16.5.2011 vydal ředitel odboru kabinet ministra MPSV „Rozhodnutí
o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace“. V něm přikázal
povinnému subjektu (ČSSZ) zodpovědět tyto dotazy podle § 16a odst. 6) písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb.
4. Právní zástupce žadatele podal stížnost na postup při vyřizování žádosti
o informace z důvodu, že povinný subjekt požadované informace neposkytl, ani
nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žadatel s tímto postupem povinného
nesouhlasil a měl za to, že jsou dány důvody pro přezkoumání postupu
povinného subjektu.
Dne 29. července 2011 vydal ministr práce a sociálních věcí „Rozhodnutí“,
ve kterém přikázal povinnému subjektu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí žádost vyřídil. Na základě tohoto rozhodnutí vydal povinný
subjekt své „Rozhodnutí“, ve kterém rozhodl, že požadované informace nebudou
poskytnuty a žádost se odmítá.
5. Žadatel se ve svém podání domáhá přešetření postupu ČSSZ při vyřizování jeho
žádosti o poskytnutí informací.
Dne 19. května 2011 vydal ředitel odboru sociálního pojištění MPSV
„Rozhodnutí“, ve kterém přikazuje České správě sociálního zabezpečení, aby
požadované informace poskytla v rozsahu odpovídajícím ustanovením zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
6. Žadatel podal stížnost, ve které rekapituluje postup povinného subjektu a namítá,
že mu nebyla po uplynutí zákonné lhůty poskytnuta informace a ani nebylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Dne 8. 6. 2011 vydal vedoucí oddělení správních činností MPSV „Rozhodnutí
o stížnosti“, ve kterém přikazuje povinnému subjektu (ÚP ČR – krajská pobočka
v Ostravě), aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí žádost stěžovatele
vyřídil.
7. Žadatelka podala stížnost proti výši úhrady Státnímu úřadu inspekce práce za
mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací.
Dne 25. 7. 2011 vydal ředitel odboru služeb trhu práce MPSV „Rozhodnutí“, ve
kterém potvrzuje postup povinného subjektu.
8. Žadatelka podala stížnost na postup SÚIP, pokud jde o nepředání její žádosti
příslušným OIP prostřednictvím elektronické podatelny SÚIP.
Dne 25. 7. 2011 vydal ředitel odboru služeb trhu práce MPSV „Rozhodnutí“, ve
kterém potvrzuje postup povinného subjektu.
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9. Žadatel podal stížnost na porušení zákona č. 106/1999 Sb., Ministerstvem práce
a sociálních věcí, které ve své činnosti k žadateli nenaplnilo zákonnou povinnost
vyplývající z § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., neboť ve lhůtě 15 dnů nezaslalo
žadateli požadované informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb.
Stížnost byla vyřízena tím, že bylo ve lhůtě vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí zprávy expertního týmu v případu týraného chlapce z Brna.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona :
Informace občanům byly ministerstvem poskytovány bezplatně.
V roce 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo 42 písemných podání
podle zákona.

Členění podání dle způsobu doručení :

Žádosti o informace se týkaly zejména :
- práv dětí
- platů a odměn zaměstnanců
- podpory v nezaměstnanosti
- dávek státní sociální podpory.

Souhrnné údaje obsahuje následující tabulka :
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Souhrnná evidence podání podle zákona
Útvar, který
žádost obdržel

Problematika

oddělení správního
řízení

Úmluva o ochraně lidských práv
a svobod
Závěrečná zpráva expertního
týmu ministra práce a sociálních věcí ve věci týraného
chlapce
Závěrečná zpráva expertního
týmu ministra práce a sociálních věcí ve věci týraného
chlapce
Platy a odměny vedoucích
zaměstnanců
Promíjení penále správami
sociálního zabezpečení
Informace o platech a odměnách jednotlivých zaměstnanců
Periodické
tituly
vydávané
MPSV a podřízenými organizacemi
Promíjení penále

odbor rodiny a
dávkových systémů

odbor rodiny a
dávkových systémů

odbor personální
odbor
sociálního
pojištění
oddělení tiskové
oddělení tiskové

odbor
sociálního
pojištění
odbor
sociálního
pojištění
odbor posudkové
služby
oddělení vládní a
parlam. agendy
oddělení správních
činností
odbor služeb trhu
práce
odbor služeb trhu
práce
odbor EU a mezinárodní spolupráce
odbor politiky zaměstnanosti
odbor politiky zaměstnanosti
odbor
realizace
služeb zaměstnanosti
odbor personální
oddělení statistické
metodiky a rozborů
odbor personální
oddělení financí a
rozpočtu
oddělení tiskové
odbor personální
oddělení statistické
metodiky a rozborů
odbor personální

Příprava důchodové reformy –
jmenný seznam osob podílejících se na přípravě
Chronický únavový syndrom

Informace
poskytnuta

Odložené
žádosti

Odvolání
proti
rozhodnutí

Stížnosti
(§ 16a
proti
MPSV)

Odmítnuté

1
1

1

1

1

1

1

1
částečně

1*

1*

1

1

1
částečně
1

1

1

1

1

Chronický únavový syndrom

1*

Přiznání podpory v nezaměstnanosti
Výše úhrady za poskytnuté
informace
Pokuty za správní delikty

1**
1***
1***

Úmluva MOP č. 45

1

Nelegální práce

1

Výše podpory v nezaměstnanosti
Pojištění agentur práce

1

Zaměstnávání osob zdravotně
znevýhodněných na MPSV
Statistika dávek stání sociální
podpory
Stupnice platových tarifů ve
zdravotnictví
Finanční
toky
k nestátním
neziskovým organizacím
Úmluvy Mezinárodní organizace práce
Ochrana před diskriminací
Statistické informace z oblasti
trhu práce
Zvláštní určení platového tarifu

1

1

1
1
1
1
1
1
1
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Útvar, který
žádost obdržel

Problematika

NM pro trh práce

Statistické
údaje
z oblasti
nezaměstnanosti
Elektronický právní informační
systém MPSV

1

Účast ČČK Zlín v projektech
ESF

1

Průměrný plat zaměstnance
MPSV
Čerpání prostředků dotací ČČK
Předpis upravující používání
datových schránek na MPSV

1

Složení výběrové komise výzvy
č. 30 OPLZZ
Příspěvek na výcvik asistenčních psů
Programové dokumenty JPD 3

1

Mzdy vedoucích zaměstnanců
MPSV v roce 2010
Náklady na zajištění provozu
ÚP GŘ
Zastupování nezletilých dětí u
soudu
Návrat – program pro uchazeče
k návrhu na trh práce

1

Spisový a skartační řád MPSV
Statistika úkonů OSPOD

1
1

Informace o OPLZZ

1

Souběh mateřské dovolené a
osobní péče o jinou osobu
Počet vyplacených dávek –
rodičovský příspěvek
Neoprávněné vyplácení dávek
Age management na MPSV
Stupnice platových tarifů

1

odbor
informačních a komunikačních technologií
oddělení koordinace a svodných
agend ESF
odbor personální
odbor ekonomický
Odbor
informačních a komunikačních technologií
Odbor implementace fondů EU
odbor rodiny a
dávkových systémů
odbor řízení pomoci z ESF
oddělení tiskové
odbor
koncepcí
trhu práce
odbor rodiny a
dávkových systém
NM pro politiku
zaměstnanosti a trh
práce
oddělení tiskové
odbor rodiny a
dávkových systémů
odbor řízení pomoci z ESF
odbor personální
odbor rodiny a
dávkových systémů
oddělení tiskové
odbor personální
odbor personální

Celkem

Informace
poskytnuta

Odložené
žádosti

Odvolání
proti
rozhodnutí

Stížnosti
(§ 16a
proti
MPSV)

Odmítnuté

2

4

9

5

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
36

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

1* Odvolání proti rozhodnutí ČSSZ nebo stížnost na informace poskytnuté ČSSZ
1** Stížnost na informace poskytnuté ÚP
1*** Stížnost na informace poskytnuté SÚIP
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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 23. února 2012

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