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ZÁPIS č. 1/2013 

Z JEDNÁNÍ  

KOMISE PRO PROŠETŘENÍ UDĚLENÝCH POKUT  

MĚSTSKÉMU MUZEU V ČELÁKOVICÍCH, 

konaného dne 07. listopadu 2013 

 
Přítomni:    Mgr. Lenka Grygarová – předsedkyně komise 
                   Ing. Jiří Kořínek, RNDr. Petr Petřík, PhD., Ing. Jaroslav Ryneš, Petr Špička – členové komise 
Tajemnice:  Marie Vávrová 
Hosté:          ------------                                          
Omluveni:    ------------  
 
Jednání bylo zahájeno v 13.00 hodin v síni Jana Zacha Městského muzea v Čelákovicích.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 
Zasedání řídila předsedkyně komise, která přivítala přítomné členy, konstatovala, že se komise sešla v plném 
počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. 
 
V úvodu byla zrekapitulována daná fakta:  
 
- Speciální komise byla zřízena Radou města Čelákovic (dále RM) usnesením č. 18/2013/6.2.2 ze dne 23. 9. 
2013 k prošetření udělených pokut a vyměřeného doplatku Finančním úřadem Městskému muzeu v Čelákovicích 
(dále MěM) v letech 2012 -2013. Konkrétně se jedná o: 
 
        a) pokutu 60.000,- Kč + 1.000,- Kč za náklady řízení uloženou MěM na základě Příkazu Oblastního 
inspektorátu práce pro Středočeský kraj, č. j. 5463/4.30/4.50/12/14.3., ze dne 16. 5. 2012. Pokuta vyplynula 
z výsledku kontroly provedené Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj ve dnech 12.4. a 24.4.2012 
(viz. Protokol o výsledku kontroly č. j. 1057/4.50/12/15.2, ze dne 24. 4. 2012).  

        b) doplatek daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 25.785,- Kč a 
penále 5.157,- Kč předepsaný MěM na základě Platebního výměru Finančního úřadu v Brandýse nad Labem – 
Staré Boleslavi, č. j. 300775/12/057911200614, ze dne 14. 11. 2012. 

        c) pokutu 42.000,- Kč, která byla uložena MěM na základě Rozhodnutí ministra kultury, č. j. MK 34581/2013 
OLP, ze dne 5. 8. 2013. 
 
Všichni členové komise obdrželi prostřednictvím paní tajemnice – Marie Vávrové jmenování RM (viz. usnesení 
RM č. 18/2013/6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.4/6.2.6 ze dne 23. 9. 2013) včetně informace o termínu konání prvního 
zasedání komise (viz. přípis pana místostarosty I ze dne 14.10.2013).  
 
Následně po podepsání prohlášení o mlčenlivosti byly předány všem členům komise níže uvedené podkladové 
dokumenty:   
►Vyjádření  ředitele MěM Mgr. Eisnera ze dne 18. 10. 2013 
►Protokol Ministerstva kultury (dále MK) ČR o výsledku kontroly  ze dne 30. 10. 2012 
►Rozhodnutí ministra kultury ČR Mgr. Balvína ve věci udělené pokuty ze dne 5. 8. 2013 
►Stanovisko ředitele MěM Mgr. Eisnera k pokutě udělené MK ČR ze dne 29. 3. 2013 
►Protokol Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj ze dne 24. 4. 2012 
►Příkaz Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj ze dne 16. 5. 2012 
►Platební výměr na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků FÚ v Brandýse nad 
Labem-Stará Boleslav ze dne 14. 11. 2012 
 
Členové komise se shodli na tom, že podkladové materiály, rozeslané členům komise panem zastupitelem 
Jaroslavem Špačkem dne 5.11.2013, nelze považovat za řádně předložené podkladové materiály a nebude tudíž 
na ně při projednávání brán zřetel. Podklady k jednání komise jsou předávány výhradně tajemnicí nebo 
předsedkyní komise.  
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1) Schválení programu 
 
Předsedkyně navrhla program jednání. Před hlasováním o programu udělila Mgr. Grygarová slovo jednotlivým 
členům, kteří se vyjádřili k navrženým bodům, postupu projednávání předložených dokumentů i účasti 
případných hostů.   
Komise se dohodla, že na dnešní jednání nebude přizván Mgr. Eisner, jak bylo navrhováno v předloženém 
programu, a ani nebude projednáváno jeho vyjádření ve věci udělených pokut MěM, včetně doložených příloh.  
Program jednání byl tedy schválen pouze s jediným bodem.  
 
Program jednání: 1/  Seznámení se s předloženými podkladovými materiály  
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
 
 
Členové komise se seznámili s předloženými materiály a požádali o doplnění těchto dokumentů: 
 
►Námitky ředitele MěM k protokolu o výsledku kontroly MK ČR provedené ve dnech 14. – 15. 8. 2012, ve 
smyslu § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
►Protokol o kontrole MK ČR čj. 5369/2004 ze dne 24. 3. 2004   
►Kontrolní zpráva společnosti BENE FACTUM, a.s. ze dne 30.3.2011 
►Stanovisko ředitele MěM čj. 2105/2013 ze dne 8. 8. 2013 k pokutě MK ČR 
►Text „Základní zjištěné nedostatky a připomínky k vedení MěM“ ze dne 17. 8. 2011, zpracovaný zastupiteli 
T.Janákem, M.L.Iglem a M.Tichým   
►Oznámení ředitele MěM zřizovateli, o nesrovnalostech ve vyplácení odměn za dohody o provedení práce 
v MěM, ze dne 21. 2. 2011 
►Stížnost zastupitele Jaroslava Špačka členům RM ze dne 3. 2. 2011 ve věci neoprávněného použití finančních 
prostředků z archeologického účtu MěM 
►Zpráva o daňové kontrole FÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav čj. 198829/12/057931205416 a její projednání 
Protokolem  čj. 293693/12/057931205416 ze dne 13. 11. 2011 
 
Dále členové komise požadují vznést dotaz na ředitele MěM, zda jsou k dispozici další informace ve věci pokuty 
uložené Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj (mimo předloženého Protokolu o výsledku kontroly 
a Příkazu k úhradě pokuty a nákladů řízení).   
 
Jednotlivé výše uvedené podklady k jednání komise budou předávány postupně dle dohodnutých podmínek a to 
vždy výhradně tajemnicí nebo předsedkyní komise.  
Požadované dokumenty obdrží členové komise do 22. 11. 2013.   
 
Termín příštího zasedání komise byl po dohodě všech přítomných členů stanoven na čtvrtek 28.11.2013 
v 8.00 hodin, v zasedací místnosti Radnice MěÚ Čelákovice, 2. patro. Současně bylo dohodnuto, že na 
toto jednání nebudou přizváni žádní hosté.  
 
Jednání komise ukončila předsedkyně ve 13.50 hodin. 
 
 
                                                                                                         Mgr. Lenka  G r y g a r o v á 
                                                                                                               předsedkyně komise   
 
 
 
 
 
Zapsala dne 8. 11. 2013 Marie Vávrová, tajemnice komise 
 

 


