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Rok 2012 

 

27. 12. 2012 

Žadateli byl poskytnut soubor požadovaných informací ve věci pracovních náplní a nákladů za právní služby v roce 

2012, a to: 

 Vyčíslení nákladů za právní služby v roce 2012: 35.160,- Kč. 

 Kopie dokumentů vymezujících pracovní náplň ředitele muzea – zřizovací listina z 1. 10. 2012 a jmenovací 

dekret ze 7. 8. 2009. 

 Kopie 2 pracovních náplní zaměstnance (s výslovným souhlasem dotyčného zaměstnance) 

 

 

Rok 2013 

 

7. 2. 2013 
Žadateli byla poskytnuta informace, že se od roku 2012 v Městském muzeu v Čelákovicích pravidelné pracovní 
porady nekonaly. 
 

14. 3. 2013 

Žadateli byla poskytnuta informace, že poslední žádost o aktualizaci stavu evidenčních čísel obou sbírek Městského 

muzea v Čelákovicích v Centrální evidenci sbírek vedené při Ministerstvu kultury byla vybavena průvodním listem a s 

datem 1. 3. 2012. Dosud nebyla ze strany Ministerstva kultury tato žádost vyřízena, a proto žádná další žádost nebyla 

Ministerstvu kultury dále zasílána. 

 

 

26. 11. 2013 

Žadateli byl poskytnut návrh neaktuální střednědobé koncepce rozvoje muzea z roku 2010, a to včetně informování 

ve smyslu, že k této koncepci nebyl vypracován oponentní posudek. 

 
 
19. 12. 2013  
Žadateli byla poskytnuta informace o aktualizacích CES v letech 2012 (nevyřízena) a 2013 a počtech evidenčních čísel 
(2012: celkem 9785 evidenčních čísel; 2013: celkem 241 evidenčních čísel), a že návrh střednědobé koncepce rozvoje 
muzea nebyl dosud dostatečně prodiskutován a tudíž se nenachází ve finální verzi.  
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Rok 2014 
 
 
24. 3. 2014  
Žadateli byla poskytnuta informace, že elektronický zabezpečovací systém v depozitářích muzea je funkční, že 
povinný subjekt nedisponuje žádnou z faktur od dodavatele zabezpečovacího systému ať již z roku 2013, nebo z roku 
2014, natož aby znal skutečnou výši částek fakturovaných za instalaci tohoto systému. Ve věci výše a zdůvodnění 
odměny, kterou rada města schválila statutárnímu orgánu povinného subjektu, byl žadatel povinným subjektem 
informován, že příslušné informace neexistují v elektronické podobě, a že se zároveň týkají citlivé mzdové oblasti, 
která vyžaduje zvýšenou opatrnost při zacházení. Zároveň byl žadatel povinným subjektem informován, že si kopii 
příslušného rozhodnutí o odměně má vyzvednout přímo v kanceláři povinného subjektu, na adrese Městské muzeum 
v Čelákovicích, Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice, v pondělí až pátek 8.00-12.00 a 13.00-17.00. V souladu s § 8a 
zákona o svobodném přístupu k informacím a s ohledem na charakter poskytnutých informací byl žadatel povinným 
subjektem upozorněn na povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění. Pro případ, že by žadatel požadoval zaslání informací poštou, dostalo se mu 
poučení, aby nejprve uhradil poštovné dle sazebníku České pošty ve výši 47,- Kč (zásilka do 500 g, odeslání 
doporučeně s dodejkou) bezhotovostním převodem na účet Městského muzea v Čelákovicích č. 215935786/0300 
vedený u ČSOB, a.s. Poštovní spořitelny, aby mu bezprostředně poté mohla být kopie příslušného rozhodnutí o 
odměně poslána na uvedenou adresu.  
 
16. 7. 2014 
Žadateli byla poskytnuta informace, že příslušné informace ve věci výše a zdůvodnění odměny, kterou rada města 
schválila statutárnímu orgánu povinného subjektu, neexistují v elektronické podobě, a že se zároveň týkají citlivé 
mzdové oblasti, která vyžaduje zvýšenou opatrnost při zacházení. Zároveň byl žadatel povinným subjektem 
informován, že si kopii příslušného rozhodnutí o odměně společně s žádostí fyzické osoby v zapečetěné obálce má 
vyzvednout v kanceláři statutárního orgánu povinného subjektu, na adrese Městské muzeum v Čelákovicích, Na 
Hrádku 464, 250 88 Čelákovice, v pondělí až pátek 8.00-12.00 a 13.00-16.00. V souladu s § 8a zákona o svobodném 
přístupu k informacím a s ohledem na charakter poskytnutých informací byl žadatel povinným subjektem upozorněn 
na povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v 
platném znění. Pro případ, že by žadatel požadoval zaslání informací poštou, dostalo se mu poučení, aby předem 
uhradil poštovné dle platného sazebníku České pošty bezhotovostním převodem na účet Městského muzea v 
Čelákovicích č. 215935786/0300 vedený u ČSOB, a.s. Poštovní spořitelny, aby mu bezprostředně poté mohla být 
kopie příslušného rozhodnutí o odměně společně s osobní žádostí v zapečetěné obálce poslána na uvedenou adresu.  
 
11. 8. 2014 
Žadateli byla poskytnuta následující informace: 

Materiál v podobě Záznamu z metodické návštěvy v Městském muzeu v Čelákovicích dne 10. května 2012 a 

stanoviska ke zjištěným skutečnostem na úseku evidence sbírkových předmětů, který vytvořil metodik odboru 

ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury dne 14. 5. 2012, byl pouze diskuzním 

materiálem, který vycházel z dobově podmíněných poznatků, a to bez ohledu na okolnost, že se dodatečně 20. 6. 

2012 stal podkladem pro přijatá usnesení rady města. Proto ani nikdy nebyl původcem signován a vydáván za 

oficiální stanovisko, což limituje význam žadatelových dotazů a stejně tak i odpovědí na ně ze strany povinného 

subjektu, pokud jsou svazovány s tímto dokumentem.  Záznam ze 14. 5. 2012 byl kompletně nahrazen zpřesněnými 

poznatky, které vzešly z kontroly Ministerstva kultury zahájené 14. 8. 2012. Protokol o výsledku kontroly z 6. 11. 

2012, č. j.: MK-S10015/2012 OMG, na s. 3 zmiňuje Rozhodnutí ředitele č. 20/2012 ze dne 19. 6. 2012 (o režimu 

autentizace katalogizačních karet systematické evidence), tedy přijaté v období mezi vznikem Záznamu ze dne 14. 5. 

2012 a zahájením kontroly 14. 8. 2014, které bylo členy kontrolní skupiny rovněž posuzováno. Ve smyslu usnesení 

Rady města Čelákovic č. 13/2012/6.1.2. až 13/2012/6.1.5. ze dne 20. června 2012 povinný subjekt 30. 11. 2012 

předložil 1) střednědobou koncepci rozvoje Městského muzea v Čelákovicích na období 2013-2019 s výhledem do 

roku 2023 a 2) režim zacházení se sbírkou (Rozhodnutí ředitele č. 30/2012) a připojil informaci, že sbírková evidence 

je uváděna do souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, a s prováděcí 
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vyhláškou č. 275/2000 Sb. podle výše uvedených dokumentů a Protokolu o výsledku kontrol ze dne 30. 10. 2012. 

Protože povinný subjekt před 30. 11. 2012 nikdy nedisponoval plnohodnotným režimem zacházení se sbírkami, 

popisuje tento režim podrobně mj. postup při evidenci sbírek tak, aby k nedostatkům při správě sbírek nedocházelo. 

Režim zacházení se sbírkou z 30. 11. 2012 rovněž v přechodných ustanoveních obsahuje odkaz na předpisy tímto 

režimem zrušené, mezi nimi i na již zmíněné Rozhodnutí ředitele č. 20/2012 ze dne 19. 6. 2012. Protokol o výsledku 

kontroly ze dne 6. 11. 2012 na s. 15 obsahuje doporučení týkající se mj. nápravy ve věci evidence sbírek. Ve 

střednědobé koncepci ze dne 30. 11. 2012 jsou v obecné rovině popsány problémy s nezbytným usměrněním 

sbírkové akviziční činnosti muzea. Konzultace s Ministerstvem kultury ve věci střednědobé koncepce muzea a 

nápravy nedostatků ve správě sbírek v různých formách bez oficiálních (úředních) výstupů probíhají dlouhodobě od 

25. 4. 2012, a to včetně období, kdy probíhala kontrola Ministerstva kultury. Ani záznam ze 14. 5. 2012 není 

oficiálním úředním výstupem. Konzultace střednědobé koncepce rozvoje muzea z 30. 6. 2012 s Ministerstvem 

kultury proběhly v lednu 2013. Dosud poslední významné konzultace na Ministerstvu kultury 24. 2. 2014 se kromě 

ředitele povinného subjektu osobně zúčastnil statutární představitel zřizovatele. Povinný subjekt předložil 

aktualizovaný návrh střednědobé koncepce rozvoje muzea zřizovateli 6. 3. 2014. Verze návrhů střednědobé 

koncepce z 30. 11. 2012 a 6. 3. 2014 jsou obě k dispozici pro veřejnost od svého vzniku prostřednictvím dálkového 

přenosu. Povinnému subjektu není známo, kdy orgán zřizovatele aktualizovanou verzi návrhu koncepce z 6. 3. 2014 

projedná, nebo že by ji snad již projednal, a ani mu v tento okamžik není známo, že by snad teprve měl jakousi další 

verzi střednědobé koncepce rozvoje muzea v budoucnosti zřizovateli předkládat. Opatření v podobě Rozhodnutí 

ředitele č. 20/2012 (o režimu autentizace katalogizačních karet systematické evidence), ze dne 19. 6. 2012, bylo 

posuzováno členy kontrolní skupiny při zahájení kontroly Ministerstva kultury 14. 8. 2012, zrušeno k 30. 11. 2012, 

protože včleněno do Režimu zacházení se sbírkou z 30. 11. 2012, který povinný subjekt dne 30. 11. 2012 odeslal 

zřizovateli. Za stejných okolností bylo 30. 11. 2012 zrušeno Rozhodnutí ředitele č. 35/2012 (o postupu a formě 

zapisování sbírkových předmětů na karty systematické evidence) ze 17. 8. 2012. Povinnému subjektu není známo, že 

by výše uvedená rozhodnutí byla projednána v Radě Města Čelákovic.  Protokol o výsledku kontroly z 6. 11. 2012, č. 

j.: MK-S10015/2012 OMG, na s. 3 a 4 rozebírá vnitřní normy ke správě sbírek včetně Rozhodnutí ředitele č. 20/2012 a 

u 2 norem vytvořených bývalým ředitelem muzea konstatuje jejich jasný nesoulad se zákonem.   


