ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 29. 5. 2013
Přítomní členové (bez titulů):

S. Bártlová, I. Brabcová, F. Dolák, O. Doskočil, M.
Hrušková, L. Kozlová, D. Nováková, P. Zimmelová, M.
Ekhardtová, L. Heresová, J. Král, L. Martínek, E. Nevaeva

Hosté (bez titulů): V. Tóthová (děkanka), J. Šemberová (proděkanka), I. Chloubová
(proděkanka), D. Prouza (proděkan), J. Bednář (tajemník)
Předseda senátu zahájil zasedání a konstatoval, že je senát usnášeníschopný. Omluvil
senátorku Bártlovou, která se na zasedání dostaví později. Vyhotovením zápisu byl pověřen
senátor Doskočil. Jako skrutátorky byly určeny senátorky Nováková a Heresová.
Program:
1. Výroční zpráva o hospodaření ZSF JU za rok 2012
2. Návrh rozpočtu ZSF JU na rok 2013
3. Různé
Hlasování o programu: PRO 12 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 0.
Program byl schválen v předložené podobě.
1. Výroční zpráva o hospodaření ZSF JU za rok 2012
Tajemník fakulty J. Bednář představil výroční zprávu o hospodaření.
Rozprava:
Doskočil: Z čeho a v jaké výši byly vyplaceny roční odměny, když fond odměn zůstal
nedotčen? Tajemník: Všechny zbývající prostředky, které bylo možné uvolnit, jsme uvolnili
ve formě odměn. Jejich celková výše činila cca 1 100 tis. Nejednalo se o fond odměn.
Doskočil: Z jakých prostředků byla hrazena úprava atria v budově Boreckého, když dle
zprávy tajemníka se prováděla jen havarijní údržba? Tajemník: Jde o investici z rozpočtu r.
2013.
Hlasování: PRO 12 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 1.
Usnesení: Akademický senát ZSF JU schválil výroční zprávu o hospodaření ZSF JU za rok
2012.
2. Návrh rozpočtu ZSF JU na rok 2013
Tajemník fakulty J. Bednář představil návrh rozpočtu ZSF JU v roce 2013.
Rozprava:
Bártlová: Je v návrhu rozpočtu zahrnuta dotace na řešení jejího projektu podpořeného IGA
MZ ČR ve výši 1 755 tis.? Tajemník: V době tvorby rozpočtu nebylo přiznání dotace
potvrzeno. Rozpočet bude o tuto částku navýšen.
Bártlová: Jak zajistit, aby knihy zakoupené z prostředků kateder neskončili v AK JU?
Děkanka: Je třeba při jejich registraci do katalogu AK JU žádat o deponování na katedry či do
studovny Vltava.
Brabcová: Jak byla stanovena částka na knihy a na mimořádné odměny pro jednotlivé
katedry? Tajemník: Prostým přepočtem na počet pracovních úvazků kateder.
Dolák: Lze ze stipendijního fondu vyplácet i prospěchová stipendia? Tajemník: V zásadě
tomu nic nebrání, je však třeba nastavit rozumná kritéria. Podejte návrh a propočítáme, zda je
to možné.

Dolák: Počítá se s investicemi do obnovy počítačové sítě? Většina PC na fakultě dosluhuje či
dosloužila. Tajemník: Jedná se o jedno z nejkrizovějších míst fakulty. Většina PC je z r. 2006,
některé jsou i starší. Z důvodů loňských úsporných opatření byly nové PC hrazeny pouze
z grantů nebo se řešily pouze havarijní stavy. Přesto bylo obměněno cca 40 PC. I letos se
s obměnou počítá, ale jen v případech, kde je situace alarmující. Na preventivní výměny nemá
fakulta prostředky. Některé problémy může též vyřešit napojení PC v učebnách na fakultní
server.
Martínek: Napojení PC na server v učebnách U7 a U8 zcela selhává. Apeluje na zajištění
funkčnější technologie. Tajemník: Bude projednáno s ing. Tržilem.
Dolák: Počítá se s realizací simulační místnosti pro výuku ošetřovatelství v budově U
Výstaviště? Tajemník: V r. 2013 je v rozpočtu pouze částka na projektovou dokumentaci.
Kozlová: Jak je stanovena částka na materiální náklady u jednotlivých kateder? Např. katedra
klinických oborů je výrazně větší než katedra sociální práce a má nižší částku. Tajemník:
Částka byla stanovena na základě loňské spotřeby a odůvodněných požadavků vedoucích
kateder.
Kozlová: Podle čeho byla vyčleněna částka na osobní příplatky THP a administrativních
pracovníků ve srovnání s akademickými pracovníky? Tajemník: Celkový objem byl stanoven
poměrně vůči výši průměrné mzdě v obou skupinách. V rozpočtu je částka zahrnuta mezi
náklady na mzdové prostředky jednotlivých pracovišť.
Doskočil: Z čeho fakulta na základě soudního rozhodnutí uhradila ušlou mzdu doc. Popkova,
s nímž byl rozvázán pracovní poměr? Děkanka: Soud shledal dodatek k pracovní smlouvě,
jímž byl jednostranným aktem zaměstnavatele snížen pracovní úvazek doc. Popkova jako
neplatný. Vzniklý rozdíl ve mzdě mu byl uhrazen z mzdových prostředků. Prouza: Co se týče
druhého soudního rozhodnutí ve věci ukončení pracovního poměru, rozsudek doposud není
pravomocný, tudíž ušlá mzda hrazena nebyla.
Hlasování: PRO 11 – PROTI 0 – ZDRŽELI SE 2.
Usnesení: Akademický senát ZSF JU schválil návrh rozpočtu ZSF JU na rok 2012.
3. Různé
Doskočil: AS ZSF JU má podle zákona schválit i výroční zprávu o činnosti. Doposud nebyla
předložena. Děkanka: Na základě požadavku senátu nezařazovat na pořad jednání další body
vedle výroční zprávy o hospodaření a rozpočtu bude výroční zpráva o činnosti předložena na
nejbližším zasedání AS ZSF JU. Kozlová: Jak je možné, že výroční zpráva již byla vydána
tiskem? Děkanka: O tom nejsem informována, vytištěnou výroční zprávu nemám.
Hrušková: Bude se řešit situace ohledně parkování před budovou v ul. Emy Destinové?
Zaměstnanci fakulty jsou zde pokutováni. Tajemník: Situace je v tuto chvíli neřešitelná.
Pozemek je evidován jako chodník a stanovisko majitele i správce objektu je k parkování
zamítavé.
Kozlová: K obhajobě disertační práce byli připuštěni dva kolegové, kteří neměli řádně splněné
všechny podmínky doktorského studia a čtyři roky po vykonání státní doktorské zkoušky.
Děkanka: Připuštění k obhajobě schválila oborová rada. Termín obhajoby žádný předpis
neupravuje. Studenti měli přerušené studium. K situaci bude předložena písemná zpráva
předsedy oborové rady. Dolák: Akademický senát bere informaci senátorky Kozlové na
vědomí, ale nebude se k situaci vyjadřovat, dokud nebude známo stanovisko předsedy
oborové rady.
Příští zasedání ASZSF JU je plánováno na 24. 6. 2013 od 16 hod.

Zapsal: Ondřej Doskočil

V Českých Budějovicích dne 30. 5. 2013

