Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 8. 6. 2022 byl požadavek na sdělení následujících
informací:
1) Základní profesní údaje o Mgr. Hana Kiliánová, vedoucí oddělení přestupkového
Odboru majetkového, právních a správních činností Krajského úřadu
Olomouckého kraje, tzn., jak dlouho pracuje na tomto odboru, dosažené
vzdělání, kvalifikační předpoklady pro přezkoumávání odvolání podle § 89 odst.
2 správního řádu, osobní kvalifikace, odborná způsobilost (kompetence), délka
praxe a celkovou výši finančních odměn, které obdržela po dobu svého působení
na uvedeném odboru.
2) Kolik celkem přezkoumávala odvolání k dnešnímu dni výše uvedená vedoucí jako
(ne)oprávněná úřední osoba na uvedeném odboru a kolik přezkoumaných
odvolání o uložení pokuty potvrdila a v jaké celkové finanční výši, kolik
přezkoumaných odvolání této reference pravomocně zrušil Krajský úřad Ostrava
- pobočka Olomouc, kolik účastníků řízení na ni podalo námitku podjatosti a
kolika námitek podjatosti bylo pravomocně vyhověno, kolik účastníků řízení na ni
podalo stížnost a kolik stížností bylo shledáno jako důvodných nebo částečně
důvodných.
Rozhodnutím odvolacího orgánu bylo Olomouckému kraji jako povinnému subjektu
přikázáno vyřídit žádost o informace v rozsahu jejího bodu 1).
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno:
1. Na Odboru majetkovém, právním a správních činností Krajského úřadu
Olomouckého kraje (OMPSČ) pracuje od 1. 4. 2016.
2. Dosažené vzdělání: vysokoškolské
3. Kvalifikační předpoklady pro přezkoumávání odvolání podle § 89 odst. 2 zákona
500/2004 Sb., správní řád:
V uvedeném ustanovení správního řádu nejsou vysloveny požadavky pro
přezkoumávání odvolání ve správním řízení. V obecné rovině sdělujeme, že
vedoucí oddělení přestupkového splňuje požadavky na úřední osobu dosaženým
vzděláním a odbornou způsobilostí.
4. Odborná způsobilost (kompetence):
Vedoucí oddělení přestupkového OMPSČ splňuje zákonné požadavky pro výkon
správních činností dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků. V souladu s § 33 odst. 1 uvedeného zákona nemá
povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost podle § 21 úředník, který získal
vzdělání v magisterském studijním programu stanoveném v prováděcím

předpisu. Tuto zákonnou podmínku vedoucí oddělení přestupkového OMPSČ
splňuje. Zvláštní odborná způsobilost jí byla uznána na základě absolvování
magisterského studijního programu, a to v souladu s vyhláškou č. 304/2012 Sb.,
o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků.
Zbývající část bodu 1) žádosti, tj. požadavek na poskytnutí informací týkajících se
„osobní kvalifikace“, „délky praxe“ a „celkové výše finančních odměn za dobu svého
působení na uvedeném odboru“, je vyřízena vydáním rozhodnutí o odmítnutí této části
žádosti podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím
z důvodu neupřesnění požadovaných informací po výzvě povinného subjektu, resp.
podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím z důvodu ochrany osobnosti a
osobních údajů dotčené osoby po provedení testu proporcionality.
Informaci zpracoval:
Dne 16. 8. 2022, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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