TISKOVÁ ZPRÁVA

Ministr kultury Antonín Staněk dnes odvolal z funkce ředitele Národní Galerie
Praha a ředitele Muzea umění Olomouc
18. 4. 2019, Praha – Ministr kultury Antonín Staněk dnes ráno odvolal z funkce ředitele dvou
příspěvkových organizací, pana Jiřího Fajta, generálního ředitele Národní Galerie Praha a pana
Michala Soukupa, ředitele Muzea umění Olomouc a to na základě PRÁVNÍHO ROZBORU aktuálních
výsledků kontrolní činnost vykonávann v obou organizacích Ministerstvem kultury. „Po seznámení
s výsledky veřejnosprávních kontrol a právního rozboru výsledků, oba ředitelé, ztratli deenitvni
mou důviru,“ řekl ministr Antonín Staněk. „Je mou zákonnou povinnost konat a uložit právnímu
odboru ministerstva podání trestního oznámení na základi závažného podezření ze skutečnost
nasvidčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Obi trestní oznámení dnes budou zaslány
Mistskému zastupitelství v Praze.“
Oba ředitelé byli odvoláni k 18. dubnu 2019 a to s okamžitou účinnost. Konttoloři dle výsledků jejich
činnost opakovaně ptokáaali nedostatky potušován povinnosti plnit utčené úkoly
nejhospodátnějš m apůsobem, potušován fnančn ch vatahů se ařiaovatelem, potušován aákona
o aadáván veřejných aakáaek, podeařen a potušen aákona o střetu aájmů, potušován aákon ku
ptáce a řadu dalš ch aákonných pochyben . V př padě sthán otgány činnými v ttestn m ř aen jim u
těchto deliktů htoa postih a ttest odnět svobody od 5 do 12 let.
V př padě ředitele Fajta se jedná o aávažné podeařen ae spáchán několika ttestných činů na úseků
hospodařen a střetu aájmu, zejmnna pak závěrů z předběžnnho šetření vnitřní kontroly MK.
Vešketé skutečnosti a okolnosti mus nyn ptošetřit otgány činné v ttestn m ř aen .
V př padě pana ředitele Soukupa se jedná aejména o selhán při př ptavě a ř aen ptojektu SEFO a v té
souvislosti ptotiptávn ho jednán , jehož se měl dopustit tm, že ignoroval výtky a zjištění našich
kontrolních orgánů a aktvně nezjednal jakoukoliv nápravu ve věci ukončení smlouvy
s architektonickým studiem DI5, stejně tak jako, že zamlčel předražený nákup jednotlivých parcel
pozemků budoucího SEFA.
„Doufal jsem, že k tomuto krajnímu řešení nebudu muset přistoupit. Bohužel, výsledky
veřejnosprávních kontrol našich kontrolorů byly jednoznačné: opakované porušování zákona a
finanční kázn.. Záárove s odvoláním jsem si nechal sestavit seznam možných osob dočasn.
pov.řených řízením a z nich vybral dva, kteří mají zkušenost s manažerským a ekonomickými řízením,
morální bezúhonnost a disponují aktuáln. volnou časovou kapacitou.“
Na m sto pověřeného ředitele Nátodn Galetie Ptaha byl k dnešn mu datu jmenován pan Ing. Ivan
Motávek, MBA, ktetý má akušenosti jak a ptivátn , tak i státn sféty a je specialistou na ktiaový
management. V minulosti mimo jiné vykonával úspěšně funkci náměstka sekce pto Ekonomiku a
ptovoa v Nátodn knihovně (2016 - 2018).
Na m sto ředitele Muaea uměn Olomouc byl k dnešn mu datu ustanoven Mgt. Ondtej Zatloukal
(aástupce ředitele MUO), jako osoba pověřená ř aen m instituce.

Základn m úkolem obou pověřených ředitelů bude aajistit kontnuitu chodu organizace, stabilizovat
insttuce, a to zejmnna po stránce ekonomickn, právní a personální, zrušit protprávní a nevýhodnn
smlouvy a nastavit funkční rámec budoucích aktvit v Národní Galerii i v Muzeu umění Olomouc.
Oba řediteln zaručí kontnuitu výstavních plánů a programů, stejně jako přípravu a průběh
klíčových projektů jako např. projekt CGP ( Pompidou) či výstavba SEFO.
Ministetstvo kultuty vyp še v nejbližš možné době řádná výbětová ř aen na poaice nových ředitelů
obou instituc .

