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Vážený pan 

Váš dopis značky Naše značka Vyfizuje/linka V Praze dne: 21.12.2021 

MK 81633/2021 SOM 

Vážený pane inženýre, 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 12. 12. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. K Uvedené žádosti Vám sděluji následující odpovědi, 

přičemž samotné otázky jsou tučně zvýrazněny: 

1. Předložte žádosti obou žadatelů o finanční příspěvky k jejich projektům „Josef Honys 

- malíř a básník (1919-1969)“, „Hory oheň plivající, aneb sopky kraje“, „Ulrika ven 

Levetzow. Anděl v třpytu par“ a všechna vydaná rozhodnutí ministerstva k nim. 

Odpověď: 

Ministerstvo kultury v příloze zasílá požadované dokumenty: 

- žádost Oblastního muzea v Mostě o příspěvek na projekt „Josef Honys — malíř a básník 

(1919 — 1969) 

- rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na uvedený projekt č.j. MK 49869/2019 OM ze dne 

3.7.2021 

- žádost Oblastního muzea v Mostě o příspěvek na projekt „Ulrika von Levetzow. Anděl 

v třpytu par 

- rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na uvedený projekt č.j. MK 49786/2019 OM ze dne 

3.7.2021 

- žádost Muzea Karlovy Vary o příspěvek na projekt „Hory oheň plivající, aneb sopky kraje 

- rozhodnutí o poskytnutí. příspěvku na uvedený projekt č.j. MK 49817/2019 OM ze dne 

3.7.2021



2. Sdělte, zda jsou archivované údaje tabulky projektů správné, a pokud ano, předložte 

dokumenty na základě kterých došlo ke změně žadatele (nová žádost, zrušení žádosti, 

dohoda žadatelů, apod.) a sdělte z čí iniciativy se tak stalo a čím je odůvodněna zásadní 

změna výše příspěvku na výstavu J. Honyse. 

Odpověď: 

Děkujeme za upozornění, došlo k pochybení při interním předávání informací, které vedlo 

k chybě při zveřejnění, která bude bezprostředně odstraněna. Zveřejněné informace se odlišují 

od tabulek interních, které byly prověřeny a jsou adekvátní. 

3. Jakým způsobem bylo prováděno vyúčtování finančních prostředků z programu 

Podpora expozičních a výstavních projektů a jeho kontrola, jakým způsobem postupuje 

ministerstvo při nedodržení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, 

kvalifikovaném jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení $ 44 zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vč. stanovení výše odvodu za porušení 

rozpočtové kázně. 

Odpověď: 

Ministerstvu kultury byly zaslány podklady k vyúčtování daných projektů, a to v souladu 

s body 12. — 14. Podmínek čerpání příspěvku, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o 

poskytnutí příspěvku. V případě, že v zaslaných dokladech zjistí Ministerstvo kultury 

nedostatky, je příjemce příspěvku vyzván k nápravě. Pokud nápravu nezajistí ve stanovené 

lhůtě, je předán podnět na příslušný finanční úřad s žádostí o prověření, zda nedošlo 

k porušení rozpočtové kázně. Příslušný finanční úřad rovněž stanoví výši odvodu za porušení 

rozpočtové kázně. 

4. Zda byla ministerstvu kultury předložena vyúčtování výše uvedených poskytnutých 

finančních příspěvků na projekty OMG Most, zda ministerstvo provedlo v těchto 

případech kontrolu dodržení podmínek vydaných rozhodnutí a s jakým výsledkem, 

případně jaká opatření přijalo. 

Odpověď: 

Ministerstvu kultury byly předány podklady k vyúčtování v souladu s body 12. — 14. 

Podmínek čerpání příspěvku, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. 

V zaslaných podkladech nebyly shledány nedostatky. Kontrolu dalších podmínek uvedených 

rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, je možné pouze kontrolou na místě. Samostatné oddělení 

muzeí každoročně předkládá Odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly žádosti o 

provedení kontroly u některých příjemců příspěvku (dotace). 

U formálních náležitostí nebyly zjištěny žádné nedostatky. Podnět na hloubkovou kontrolu 

jsme dosud neobdrželi a vzhledem k omezeným personálním možnostem nelze kontrolovat 

všechny příjemce dotací a příspěvků na místě. 

U uvedených příjemců příspěvku kontrola na místě provedena nebyla. 

5. Zda a kdy bylo zřizovatelem Ústecký kraj informováno o výsledcích veřejnosprávní 

kontroly hospodaření a přijatých opatřeních. 

Odpověď:



Ministerstvo kultury o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření bylo Ústeckým krajem 

informováno, a to podáním doručeným dne 29. 9. 2021. Toto podání bylo nazváno „předání 

zjištění z provedené kontroly“. Jedná se tedy o dokument, který Ministerstvo kultury 

informoval o kontrolních zjištěních, na základě kterých by Ministerstvo kultury mohlo činit 

opatření k nápravě, aby k těmto nedostatkům již nedocházelo. 

Samostatné oddělení muzeí tedy u dalších dotací a příspěvků, které by mohly být v budoucnu 

Oblastnímu muzeu v Mostě poskytnuty, bude postupovat v souladu s bodem 20. Podmínek 

čerpání příspěvku a vyžádá si vždy dodatečné podklady, aby k těmto pochybením již 

nedocházelo. 

S pozdravem 

Přílohy: 

- žádost Oblastního muzea v Mostě o příspěvek na projekt „Josef Honys — malíř a básník 

(1919 — 1969) 
- rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na uvedený projekt č.j. MK 49869/2019 OM ze dne 

3.7.2021 

- žádost Oblastního muzea v Mostě o příspěvek na projekt „Ulrika von Levetzow. Anděl 

v třpytu par 
- rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na uvedený projekt č.j. MK 49786/2019 OM ze dne 

3.7.2021 

- žádost Muzea Karlovy Vary o příspěvek na projekt „Hory oheň plivající, aneb sopky kraje 

- rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na uvedený projekt č.j. MK 49817/2019 OM ze dne 

3. 7. 2021


