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ZÁPIS č. 2/2013 

Z JEDNÁNÍ  

KOMISE PRO PROŠETŘENÍ UDĚLENÝCH POKUT  

MĚSTSKÉMU MUZEU V ČELÁKOVICÍCH, 

konaného dne 28. 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 8.00 hodin v zasedací místnosti Radnice, náměstí 5. května 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Zasedání řídila předsedkyně komise, která přivítala přítomné členy, konstatovala, že se komise sešla 
v plném počtu pěti členů a je tedy usnášení schopná. 
V úvodu předložila Mgr. Grygarová členům doplňující podklady (právní výklad) :  
- Škoda způsobená územnímu samosprávnímu celku a problematika spojená s jejím vymáháním 
- Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů z hlediska škodní události. 
 
Dále předsedkyně komise navrhla program jednání: 
1)  Kontrola a schválení zápisu č. 1/2013 
2)  Kontrola doplnění požadovaných listinných dokumentů   
3)  Projednání podkladů a dosavadních zjištění 
4)  Závěr 
 
Program byl schválen beze změn:   pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Jednání dle schváleného programu: 
 
1) Kontrola a schválení zápisu č. 1/2013 
Připomínky člena komise RNDr. Petříka k zápisu z jednání dne 7. 11. 2013 byly projednány ústně, 
nebudou zaneseny do zápisu z dnešního jednání.   
 
Zápis č. 1/2013 z jednání komise byl schválen v předloženém znění:   pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 
2)  Kontrola doplnění požadovaných listinných dokumentů   
Pro dnešní jednání byly vyžádány níže uvedené dokumenty:  
►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 
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Prozatím nebyly členům komise předloženy tyto podklady: 
►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 
►Kontrolní zpráva společnosti BENE FACTUM, a.s. ze dne 30.3.2011 
►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 
 
Kontrolní zprávu společnosti BENE FACTUM  a Zprávu o daňové kontrole FÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav 
prozatím ředitel Městského muzea v Čelákovicích Mgr. David Eisner komisi nepředal s tím, že dne 
18.11.2013 vznesl v dané věci dotaz k Úřadu pro ochranu osobních údajů.   
 
Dále byly všem členům komise dne 25.11.2013 předány další podklady, a to konkrétně stanoviska ke 
kontrolám a uděleným pokutám  městskému muzeu pana zastupitele Jaroslava Špačka a Doplnění 
k podkladu č. 6.1. na jednání RM č. 6/2013 na den 8.4.2013 (předkladatel p.Janák). O doplnění 
uvedených listin požádal pan Špaček předsedkyni komise Mgr. Lenku Grygarovou dne 22.11.2013 e-
mailem.  
 
3)  Projednání podkladů a dosavadních zjištění   

Členové komise se jednotlivě vyjádřili k podkladovým materiálům a shrnuli svá dosavadní zjištění; 

 

- pan Petr Špička shrnul projednávanou problematiku do časové osy, z čehož vyplynuly na pana ředitele mimo jiné 
níže uvedené doplňující dotazy: 

- k uložené pokutě MK ČR - Jaké kroky byly učiněny ze strany vedení městského muzea po uzavření Protokolu 
o výsledku kontroly a následnému udělení pokuty? 

- k uložené pokutě OIP -  Jaké kroky byly učiněny ze strany vedení městského muzea po obdržení Příkazu o 
uložení pokuty, zda byl podán odpor?  

- Ing. Jiří Kořínek navrhl přizvat k jednání nejen Mgr. Eisnera, ale také pana zastupitele Špačka, a vznesl požadavek 
na předložení upravené verze kontrolních zpráv (spol. BENE FACTUM a FÚ) na příštím jednání.  

- RNDr. Petr Petřík vyslovil souhlas s předchozími požadavky a žádá o zodpovězení uvedených dotazů: 

    - Proč nebyli zaměstnanci městského muzea seznámeni se závěry kontroly OIP?     

    - Co je archeologický a co je muzejní účet ?   

    - Proč nebyli konkrétní zaměstnanci městského muzea  přizváni k příslušným kontrolám? 

 

Z jednání komise vyplynuly následující body:  

- komise bude jednotlivé udělené pokuty a nedoplatky posuzovat samostatně a odděleně (MK, OIP, 
FÚ); 

- členové komise se dohodli, že na příští jednání komise budou přizváni k osobnímu vyjádření pan 
ředitel MěM Mgr. David Eisner a pan zastupitel Jaroslav Špaček;  

- komise požaduje předložení kontrolních zpráv (spol. BENE FACTUM a FÚ) na příštím jednání v 
upravené verzi dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

     

4) Závěr  
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pondělí  16. 12. 2013 od 16.00 hodin, v zasedací 
místnosti Radnice,  2. patro. Prostřednictvím tajemnice komise paní Vávrová budou přizváni na toto 
jednání jako hosté – Mgr. Eisner (v 16.15 hod.) a pan Špaček (v 17.30 hod.).  
 
Jednání komise bylo ukončeno v 9.15 hodin.  
 
 
                                                                                                         Mgr. Lenka  G r y g a r o v á 
                                                                                                               předsedkyně komise   
 
 
Zapsala dne 28. 11. 2013 Marie Vávrová, tajemnice komise 


