ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 18. 5. 2014
Přítomní členové (bez titulů):
F. Dolák, O. Doskočil, P. Zimmelová, D. Nováková, L. Martinek, R. Švestková, A. Polanová,
K. Albert, Z. Fürst, J. Král, V. Kučera
Omluvení členové (bez titulů):
M. Hrušková
Neomluvení členové (bez titulů):
E. Fintová
Hosté (bez titulů):
V. Tóthová (děkanka), I. Chloubová (proděkanka), J. Bednář (tajemník), M. Šíp (proděkan),
D. Prouza (proděkan), J. Šemberová, J. Vacková (proděkanka)
Předseda zahájil zasedání Akademického senátu ZSF JU a konstatoval, že senát je
usnášeníschopný (senát je v počtu 11 členů). Vyhotovením zápisu byl pověřen senátor Albert.
Hlasování o zapisovateli:
PRO 11, PROTI 0 , ZDRŽELI SE 0
Předseda navrhl skrutátory D. Novákovou a L. Martinka.
Hlasování o skrutátorech
PRO 9, PROTI 0 , ZDRŽELI SE 2
Program:
1. Výroční zpráva o hospodaření Zdravotně sociální fakulty JU za rok 2014.
2. Rozpočet Zdravotně sociální fakulty JU na rok 2015.
3. Různé.
Hlasování o programu:
PRO 11 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 0.
Program byl schválen v předložené podobě.
1. Výroční zpráva o hospodaření Zdravotně sociální fakulty JU za rok 2014
Děkanka fakulty V. Tóthová v krátkosti uvedla výroční zprávu a předala slovo tajemníkovi
fakulty. Tajemník fakulty J. Bednář konstatoval, že rok 2014 znamenal z pohledu rozpočtu
výrazný obrat. Uvedl, že fakulta mohla hospodařit s finančními prostředky o 11 mil. Kč
vyššími než v roce 2013. Podotkl, že za tímto pozitivním výsledkem stojí i úsporná opatření,
která fakulta přijala v roce 2013. Za rok 2014 bylo dosaženo kladného hospodářského
výsledku ve výši 481.153,28 Kč. Dále tajemník fakulty uvedl, že počet zaměstnanců fakulty
byl téměř neměnný ve srovnání s rokem 2013.
Tajemník rovněž uvedl, že úroveň rozpočtu 2014 ve vztahu k předchozím letům umožnila
přijmout rozhodnutí, které přesáhlo svou platností rok 2014, což umožnilo vytvořit zdroj z
příspěvků pro pokrytí nárůstu osobních příplatků v období měsíců leden-květen 2015 (ve výši
3.252 tis). Další podstatnou informací je, že je soustavně navyšována finanční rezerva, která

má v roce 2016 pokrýt pokles finančních zdrojů v souvislosti s předpokládaným poklesem
počtů studentů a potřeby obnovy výpočetní techniky.
Rozprava:
Senátorka Švestková upozornila na gramatické chyby a překlepy, jejichž výčet může zaslat
v elektronické podobě. Dále upozornila, že v závěrečné zprávě jsou částky prezentovány
v celých číslech, ale v prezentaci pana tajemníka byly uváděny v desetinných číslech. Dále se
senátorka ptala na hospodářský výsledek, který byl převeden do provozních prostředků, zda
bude na věci, které nebyly zrealizované v minulém roce nebo na mzdy.
Tajemník: většina toho již odešla na mezi fakultní vyrovnání se Zemědělskou fakultou.
Senátorka Zimmelová vznesla dotaz, zda se problém s mezifakultním vyrovnáním
s pedagogickou fakultou týká předmětů jako jsou tělocviky apod.
Tajemník: jedná se především o proplácení výuky. Děkanka fakulty doplnila, že se jedná
rovněž o problematiku spolupráce na společném studijním programu Speciální pedagogika.
Hlasování o přijetí výroční zprávy ZSF JU za rok 2014:
Hlasování: PRO 11, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
Usnesení: Akademický senát ZSF JU schválil Výroční zprávu o hospodaření ZSF JU za rok
2014.
2. Rozpočet Zdravotně sociální fakulty JU na rok 2015.
Děkanka fakulty V. Tóthová uvedla opět tajemníka fakulty J. Bednáře, který AS ZSF JU
seznámil s rozpočtem pro rok 2015. Tajemník prezentoval finanční obnos příspěvku z
MŠMT. K tomu je nutné přičíst příspěvek RVO, který se oproti loňskému roku snížil. Za
snížení v ukazateli „kvality“ stojí dle jeho slov nízká publikační činnost ZSF. Závěrem
tajemník připomněl, že rok 2015 nebude pro ZSF kritický, ale je třeba se připravit na pokles
finančních prostředků z MŠMT v roce 2016.
Rozprava:
Senátor Martinek upozornil na klesající počet studentů na celé Jihočeské univerzitě v příštích
letech a s tím související pokles finančních prostředků.
Děkanka upozornila na nutnost analýzy struktury fakulty a eventuelně její restrukturalizaci
tak, aby bylo možné vytvořit týmy pracovníků, které budou schopny získat finanční
prostředky v rámci výzkumných projektů. Dále uvedla, že již na minulém senátu jsme
hovořili o analýze jednotlivých oborů a je možné, že obory o které není zájem mohou být
otevřeny jednou za dva roky. Nicméně v současné době je počet přihlášek takový, že nic
nenasvědčuje tomu, že by některé obory nebyly otevřeny. Samozřejmě to ukáže až skutečný
počet studentů, kteří nastoupí do prvního ročníku.
Uvedla rovněž, že ve spolupráci s proděkankou pro studijní a sociální záležitosti byla
provedena revize pracovních úvazku na jednotlivých katedrách a na základě toho bude možné
vyvolat případné změny. Ty by se pak týkaly např. převodů tzv. „malých úvazků“ na DOPČ.
Senátorka Švestková se ptala, zda jsou v částce na mzdové náklady zohledněny případné
změny, které vyplynou z květnového hodnocení akademických a neakademických
pracovníků.
Děkanka: toto je zohledněno hodnotou bodu. Hodnota bodu bude vyšší než v předchozím
roce a záleží na tom, kdo kolik bodů získal.
Senátorka Švestková upozornila na situaci, kdy při objednávání kancelářských potřeb se
několikrát stalo, že materiál nebyl kvalitní (nelepící lepidla apod.)
Tajemník fakulty: na tento stav se zaměříme a musíme kontaktovat dodavatele.

Senátorka Švestková v položce na str. 2 je uvedena částka 250 tis Kč a na straně 6 v textové
části částka 550 tis. Kč. Ve FRIMU je uvedena částka na opravu a údržbu 300 tis. Kč. Jedná
se tedy o součet a výsledná částka je tedy 550 tis. Kč?
Senátorka Zimmelová podotkla, že v případě velmi konkrétních dotazů, v senátu platila
dohoda, kdy je možné je zaslat panu tajemníkovi 3 dny před senátem, aby mohl mít
připravenu přesnou odpověď.
Tajemník: jedná se o rezervu, kdy ideální částka je 250 tis. Kč, ale v případě nutnosti je zde
50 tis. Kč rezerva.
Senátor Martinek upozornil, že i když zůstane stejný počet přihlášek, je otázkou, kolik bude
mít ZSF profinancovaných studentů. Dále se zeptal, zda tedy prvním krokem v úsporných
opatřeních fakulty bude zaměření se na restrukturalizaci fakulty a na úvazky akademických
pracovníků. Dalším krokem je revize volitelných předmětů? Propouštění pracovníků bude
tedy až jako poslední krok?
Děkanka: domnívám se, že při současném stavu propouštění zatím nebude nutné, avšak je
nutné hledat cesty i jinde např. zaměřením se na kurzy celoživotního vzdělávání apod. Na
druhou stranu není vyloučeno, že pokud někteří pracovníci nebudou fakultě nic přinášet, není
vyloučeno, že budou propuštěni. Případná restrukturalizace fakulty by měla vést k tomu, aby
bylo možné získávat aplikované výzkumy.
Senátor Doskočil: v případě vědecké činnosti, ze které je publikováno, jsou získávány RIV
body, což se promítne v koeficientu kvality. Tyto peníze přijdou opět z rozpočtu MŠMT. Jak
nás tedy činí tyto „vědecké“ peníze nezávislými na rozpočtu MŠMT? Kde tyto peníze
pomáhají?
Děkanka fakulty: máme možnost jezdit na konference, nákup kancelářského materiálu a
rovněž pomáhají v oblasti pracovních úvazků. Dále je možné platit publikování v prestižních
časopisech s IF.
Senátor Doskočil: v letošním roce byly radikálně omezeny zahraniční cesty financované
fakultou. Přesto některé zahraniční cesty financované zůstaly. Domníval jsem se, že
z fakultních peněz budou financovány pouze cesty děkanky, proděkanů event. vedoucích
kateder, což se v rozpočtu neobjevilo a jsou tam některé, které jsou fakultou hrazené. Jaké pro
to bylo kritérium? Další otázka se týká situace, kdy nejsou peníze na zahraniční cestu a přesto
chce zaměstnanec na zahraniční cestu vyrazit, sežene si na to vlastní finanční prostředky.
Zároveň si na konferenci musí vzít vlastní dovolenou i když jede reprezentovat fakultu a
vykáže RIV body. O této skutečnosti jsem hovořil s pí. doc. Konečnou.
Děkanka fakulty upozornila, že pí. doc. Konečná vykázala v součtu 43 pracovních dní na
konferencích. Je otázkou, zda byla přímo za fakultu nebo i za neziskové organizace, ve
kterých figuruje. Situace, kdy je pracovník dva měsíce z roku na konferencích je složitá.
Předpisy ukládají, že jakmile je vedením podepsán cestovní příkaz, musí fakulta cestu hradit.
Tajemník: to ukládá i Zákoník práce, kdy se zaměstnanec nesmí zřeknout náhrady na
cestovné.
Senátor Doskočil: není mi však srozumitelné, že na jednu stranu je tedy žádoucí, aby
zaměstnanec něco dělal, přednášel na zahraničních konferencích a na druhou stranu dělá něco,
co dělat nemá.
Tajemník: i přesto, že je pracovník na konference pozván, je nepřítomnost 43 dní
problematická. Zde má svou roli i vedoucí katedry, avšak z pohledu tajemníka mohu posoudit
pouze procesní věci a ty ostatní jsou v kompetenci vedoucího katedry.
Děkanka: paní docentka měla i v letošním roce naplánovány cesty až do velmi vzdálených
zemí. Pak je pochopitelné, že vykáže takový počet dní, jelikož značnou část tvoří cesta na
dané místo. S paní docentkou jsem toto již řešila a je to skutečně problematické z hlediska
předpisů.

Senátor Doskočil: jde tedy o to, že v současné době, kdy peníze na zahraniční cesty nejsou a
objeví se zaměstnanec, který si ji zaplatí, de facto jet nemůže?
Proděkan Prouza upozornil, že se jedná o finanční stránku věci, kdy pracovník má i jiné
povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, za které dostává mzdu a musí je tedy plnit.
Proděkan Šíp sdělil, že v případě pí. docentky Konečné tvořily její požadavky na zahraniční
cesty více jak 50 dní.
Předseda senátu vstoupil do diskuse s tím, že na jednání není přítomna ani pí. doc. Konečná
ani vedoucí katedry a diskusi ukončil.

Hlasování o přijetí rozpočtu ZSF JU pro rok 2015:
Hlasování: PRO – 10, PROTI 0, ZDRŽELI SE 1
Usnesení: Akademický senát ZSF JU schválil rozpočet ZSF JU na rok 2015.
3. Různé
Předseda AS ZSF JU se dotázal, zda všem funguje přihlášení na webové stránky
akademického senátu na internetu.
Studentská část senátu oznámila, že někteří stále mají problémy s přihlášením.
Předseda senátu bude kontaktovat Ing. Danihelku.

Předseda senátu poděkoval přítomným za účast na zasedání AS ZSF JU a zasedání ukončil.
Příští zasedání AS ZSF JU je plánováno na 22. 6. 2015 od 16:00.
V Českých Budějovicích dne 18. 5. 2015
Zapsal: Karel Albert

