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ZÁPIS č. 1/4 /2014

Z JEDNÁNÍ 

KOMISE PRO PROŠETŘENÍ UDĚLENÝCH POKUT 

MĚSTSKÉMU MUZEU V ČELÁKOVICÍCH,

konaného dne 14. ledna 2014

Přítomni:      Mgr. Lenka Grygarová – předsedkyně komise
                     Ing. Jiří Kořínek, RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Ing. Jaroslav Ryneš, Petr Špička – členové 
                     komise
Tajemnice: Marie Vávrová
Hosté:            ----------                                       
Omluveni:   ------------

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin na MěÚ Čelákovice, 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 dokumenty, požadované na minulém jednání, 
konkrétně:
      -     Zpráva o ověření hospodaření a prověrce účetní závěrky p.o. Městské muzeum v Čelákovicích za   

rok 2007,
- Zpráva o ověření hospodaření a prověrce účetní závěrky p.o. Městské muzeum v Čelákovicích za 

             rok 2009.

Předsedkyně komise dále navrhla program dnešního jednání:
1)  Kontrola a schválení zápisu č. 3/2013 z minulého jednání komise
2)  Projednání závěrečné zprávy komise pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu 
     v Čelákovicích

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

Jednání dle schváleného programu:

1) Kontrola a schválení zápisu č. 3/2013 z minulého jednání komise
Zápis připomínkoval před jednáním komise RNDr. Petřík, Ph.D.. 

Zápis č. 3/2013 byl schválen v předloženém znění:   pro 4, proti 0, zdržel se 1 (RNDr. P. Petřík, Ph.D.)

2) Projednání závěrečné zprávy komise pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu 
    v Čelákovicích:  
Členové komise jednotlivě vystoupili se svými závěry a navrženými stanovisky k projednávané materii
udělených pokut a nedoplatků. Bylo konstatováno, že pokuty jsou vyměřeny s ohledem na možné 
maximální výše daných sankcí dle zákona vždy v minimální výši. Dále bylo komisí konstatováno, že 
vzhledem k skutkovým zjištěním u jednotlivých sankcí či nedoplatků, personálním změnám ve vedení p.o. 
MěM Čelákovice, kontrolním zjištěním auditorů i přijatým usnesením zřizovatele nelze jednoznačně určit 
konkrétní zodpovědnou osobu. Z prověřování jednotlivých sankcí také vyplynulo, že mnohé nedostatky 
jsou dlouhodobého charakteru. 
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Z jednání komise byla navržena následující usnesení včetně doporučení a závěru : 

1. K pokutě Oblastního inspektorátu práce Středočeského kraje

Shrnutí: 

Ředitel MěM Mgr. Eisner potvrdil 24. 4. 2012 bez výhrad Protokol z kontroly OIP proběhlé 12. a 24. 
4. 2012. K tomuto jako statutární orgán, nevyužil možnosti podle § 41, odst. 1 zákona č. 251/2005 
Sb., o inspekci práce, písemně požádat o přezkoumání protokolu. Dále byl MěM Čelákovice
doručen příkaz k úhradě pokuty a nákladů řízení ze dne 16. 5. 2012, kde nebylo v zákonné lhůtě 
využito možnosti podání odporu. 

Doporučení:

Komise doporučuje Radě města, aby uložila řediteli MěM, Mgr. Eisnerovi s ohledem na závažnost 
kontrolních zjištění, zabezpečit důsledné dodržování všech legislativních požadavků při  uzavírání 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

2. K doplatku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a penále na 
základě Platebního výměru Finančního úřadu v Brandýse n.L. – Stará Boleslav

Shrnutí: 

Na základě Zprávy o daňové kontrole ze dne 13. 11. 2012 (v odůvodnění FÚ použité chybné datum 
13. 11. 2011) nevyužil statutární orgán MěM práva pro odvolání.

3. K pokutě uložené na základě Rozhodnutí ministra kultury  ČR

Shrnutí: 

K uložené pokutě nevyužil ředitel MěM Mgr. Eisner možnosti v zákonné lhůtě podat námitky proti 
protokolu o kontrole ze dne 30. 10. 2012. Následně podaný rozklad MěM Čelákovice ze dne 9. 4.
2013 byl Ministerstvem kultury zamítnut.

Závěr:

Komise doporučuje Radě města  zavést v organizaci systém řízení kvality a procesního řízení dle 
normy ČSN EN  ISO 9001:2009 – Management kvality. Tím bude umožněno důsledně provádět  a 
kontrolovat preventivní a nápravná opatření v rámci dané organizace. Záznamy z interních auditů 
doporučuje komise průběžně předkládat Radě města k informaci. Tímto bude do budoucna 
definována adresná zodpovědnost za jednotlivé procesy v organizaci, což v současné době nebylo 
možné komisí vyhodnotit.

O všech výše navržených usneseních bylo hlasováno společně. 
Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0

Přijatá usnesení jsou obsahem závěrečné zprávy, která je přílohou k tomuto zápisu.  

Závěrem jednání předsedkyně poděkovala všem členům komise za aktivní spolupráci a ukončila jednání 
komise v 19.20 hodin. 

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

Zapsala dne 14. 1. 2014 Marie Vávrová, tajemnice komise
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