
                                                                                                        Komise pro prošetření 
udělených pokut Městskému muzeu 

V Čelákovicích

                                                Strana 1 (celkem 2)                   

ZÁPIS č. 3/2013

Z JEDNÁNÍ 

KOMISE PRO PROŠETŘENÍ UDĚLENÝCH POKUT 

MĚSTSKÉMU MUZEU V ČELÁKOVICÍCH,

konaného dne 16. prosince 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:          Mgr. D. E., J. Š.                                        
Omluveni:   ------------

Jednání bylo zahájeno v 16.00 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 byly členům komise předloženy k nahlédnutí další materiály:
Protokol FÚ v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav o ústním jednání podle § 80 až 84 daňového řádu čj. 
293693/12/057931205416 ze dne 5. 11. 2012,
Kontrolní zpráva společnosti BENE FACTUM, a.s. ze dne 30. 3. 2011.
Oba dokumenty předal Mgr. E. v upravené podobě, po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů 
(odpověď ÚOOÚ na dotaz Mgr. E. ve věci vydání důvěrných dokumentů, ze dne 9. 12. 2013, byla předána 
členům komise v kopii). Dále byla členům komise předána kopie e-mailového dotazu ředitele MMČ na 
ÚOOÚ ze dne 18.11.2013 a kopie přípisu pana Mgr. E. ve věci požadovaných dokumentů z kontrol 
v upravené podobě ze dne 10.12.2013 č.j. 3282/2013 ).

V úvodu předsedkyně komise navrhla program jednání:
1)  Kontrola a schválení zápisu č. 2/2013
2)  Řízený rozhovor s pozvanými hosty 
4)  Závěr

Program byl schválen beze změn:   pro 5, proti 0, zdržel se 0

Jednání dle schváleného programu:

1) Kontrola a schválení zápisu č. 2/2013
Zápis připomínkoval před jednáním komise RNDr. Petřík.

Zápis č. 2/2013 z jednání komise byl schválen v předloženém znění:   pro 4, proti 0, zdržel se 1

2) K dnešnímu jednání byli přizváni:

16.15 hodin    Mgr. D. E.
17.30 hodin    J. Š.

Dotazy členů komise byly kladeny systematicky v oddělených blocích dle jednotlivých kontrol a udělených 
pokut či nedoplatků. 
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Základní dotazy směrované k Mgr. E. byly zformulovány na zasedání komise dne 28. 11. t.r. a předány 
Mgr. E. písemně  před jednáním. 

Jaké kroky byly učiněny ze strany vedení městského muzea po uzavření Protokolu o výsledku kontroly a 
následnému udělení pokuty?
Jaké kroky byly učiněny ze strany vedení městského muzea po obdržení Příkazu o uložení pokuty, zda byl 
podán odpor?

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

Co je archeologický a co je muzejní účet?  

Proč nebyli konkrétní zaměstnanci městského muzea přizváni k příslušným kontrolám?

Mgr. E. zodpověděl dotazy bezezbytku. Při svém vystoupení zdůraznil priority příštího období, tj. 
zabezpečení sbírek a uvedení evidence sbírkových předmětů do souladu s legislativou.

p. Š. předložil před jednáním písemně svá vyjádření k udělené pokutě MK ČR, zápis ze schůze RM č. 
24/2012-bod 6.7, zápis ze schůze ZM č. 18/2012, str. 15, vyjádření ke kontrole FÚ v Brandýse n.L.-Stará 
Boleslav, zápis ze schůze RM č. 24/2012-bod 6.7.2, vyjádření ke kontrole Oblastního inspektorátu práce, 
dopis místopředsedy výkonného výboru KINOS S. H. čj. 169/2012 ze dne 10. 12. 2012, korespondenci ve 
věci kontroly OIP.
V průběhu jednání předložil p. Š. ještě kopie usnesení ZM č.11/2004, kterým je uloženo vedení MěM 
rozdělení účetní jednotky na dvě střediska s účinností zpětně od 1. 1. 2004 a dále kopii usnesení RM č. 
05/2007, kterým se ukládá řediteli MěM zjednodušit strukturu sedmi bankovních účtů na tři fyzické účty 
(muzejní, archeologický, publikační) do 30. 6. 2007.  

Členové komise položili doplňující dotazy, které p. Š. bezezbytku zodpověděl. P. Š. dále přislíbil 
poskytnout písemné doklady o průběhu a závěrech kontroly MK ČR v roce 2004. 

Informace podané Mgr. E. a p. Š. nejsou plně v souladu.

Rozpory se projevily v názoru na evidenci sbírkových předmětů, účast zaměstnanců MěM při 
kontrolách, informování zaměstnanců MěM o provedených kontrolách, postoj k závěrům kontroly 
MK ČR, projednání závěrů kontroly MK ČR v roce 2004, souběh činností některých zaměstnanců 
MěM v letech 2008 a 2010.     

4) Závěr 

Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pondělí  6. 1.. 2014 od 17.00 hodin, v zasedací místnosti 
Radnice,  2. patro.  
Tajemnice komise požádá vedoucího odboru FAP MěÚ o zapůjčení k nahlédnutí Zprávy o provedení
auditu hospodaření MěM v roce 2008 a 2012 včetně zadání zřizovatele.  
Jednání komise bylo ukončeno v 19.15 hodin. 

                                                                                                         Mgr. Lenka  G r y g a r o v á
                                                                                                               předsedkyně komise  

Zapsala dne 16. 12. 2013 Marie Vávrová, tajemnice komise
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