ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 30. 10. 2017
Přítomní členové (bez titulů):
F. Dolák, A. Hudáčková, D. Nováková, A. Polanová, J. Maňhalová, D. Kimmer, S. Bártlová,
R. Baxa, S. Berková, L. Třísková, V. Mazák
Omluvení členové (bez titulů):
L. Šedová,
Neomluvení členové (bez titulů):
K. Albert
Hosté (bez titulů):
V. Tóthová, J, Bednář, I. Chloubová, M. Šíp, R. Prokešová, V. Hájek
Omluvení hosté (bez titulů):
O. Doskočil

Předseda AS ZSF JU F. Dolák zahájil zasedání AS ZSF JU a konstatoval, že senát je
usnášeníschopný.
Vyhotovením zápisu byl pověřen R. Baxa.
HLASOVÁNÍ O ZAPISTOVATELI:
PRO: 9
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Jako skrutátoři byli navrženi: J. Maňhalová, D. Nováková.
HLASOVÁNÍ O SKRUTÁTORECH:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2

Program:
1. Informace o rozsudku soudu ve věci výpovědi pracovníka ZSF JU.
2. Nominace zástupce ZSF JU do Rady vysokých škol
3. Různé
HLASOVÁNÍ O PROGRAMU:
PRO: 10
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1.

Informace o rozsudku soudu ve věci výpovědi pracovníka ZSF JU.

Děkanka fakulty V. Tóthová doplnila informace k předloženému dopisu. Jedná se o propuštění
docenta Popkova pro nadbytečnost. Na ZSF JU vyučoval obor Chemie (jeho aprobace), a dále
informatiku. Vzhledem k tomu, že pro výuku chemie bylo nutné vybudování laboratoří, což
nebylo ve finančních možnostech fakulty, bylo nutné, pro zajištění vysoké kvality výuky,
přesunout výuku na ZF JU, která zajišťuje výuku i pro další fakulty JU. Obor informatika, na
který neměl doc. Popkov specializaci převzali odborně způsobilí zaměstnanci fakulty. Doc.
Popkov podal celou věc k soudu, který v několika stupních rozhodl ve prospěch doc.
Popkova. Paní děkanka dále představuje JUDr. Vlastimila Hájka, právního zástupce fakulty a
předává slovo p. tajemníku Bednářovi.
16:10 dorazil senátor V. Mazák
Tajemník fakulty J. Bednář uvádí, že v rozpočtu na rok 2017 nejsou prostředky na úhradu
částky 1 540 091 Kč, tudíž je nutné provést změnu rozpočtu fakulty. Dle rozsudku soudu
musela být částka uhrazena do 3. dnů, proto nebyla jiná možnost, než částku uhradit
z provozního rozpočtu fakulty. Žádáme AS ZSF JU o zvýšení rozpočtu na rok 2017 a
zmíněnou částku pokrýt z Fondu provozních prostředků.
Senátorka S. Bártlová uvedla, že finanční částka na úhradu je velká a vznesla dotaz, zda tato a
ostatní kauzy ZSF jsou dobře právně ošetřené.
JUDr. V. Hájek vysvětluje, že doc. Popkov měl velikou snahu setrvat na fakultě jako
zaměstnanec a propuštění bral velmi osobně, přičemž výpověď byla projednána s odborovými
organizacemi fakulty a prošla kladně. Zaměstnavatel se se zaměstnancem vždy těžce rozchází
vlivem právních obstrukcí. K otázce dodává, že vždy bylo postupováno v souladu s právem a
vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec jsou právně v pořádku. Těžko vysvětlit, proč se nejvyšší
soud přiklonil nekriticky k výkladu práva doc. Popkova a zabýval se i iracionálními
námitkami. Finanční náhrada je vysoká z důvodu délky trvání 34 měsíců. Ke kauze s doc.
Kozlovou dodává, že nebyl přímo přítomen soudním jednáním, nicméně doplňuje, že paní
docentka uspěla jen v části podané žaloby, nicméně právě o té veřejnost hovoří.
Předseda AS ZSF JU F. Dolák – je pan docent tedy zaměstnancem fakulty dále?
JUDr. V. Hájek udává, že existují dvě výpovědi. Prvá ze dne 23.4.2012, kterou soud uznal
jako neplatnou a druhá ze dne 14.5.2015, která dle rozhodnutí Okresního soudu platná je.
Tuto skutečnost potvrdil i odvolací Krajský soud a dovolání Nejvyšší soud odmítl. Doc.
Popkov tedy není ke dni 14.5.2015 zaměstnancem fakulty, respektive po uplynutí výpovědní
lhůty ke konci července téhož roku. Možnost, že tento rozsudek půjde doc. Popkovem zvrátit,
je již čistě teoretická.
Předseda AS ZSF JU F. Dolák upřesňuje prostřednictvím p. tajemníka Bednáře navýšení
rozpočtu o částku ve výši 1 540 091 Kč.
JUDr. V. Hájek dále vysvětluje, proč bylo zapotřebí uhradit soudem uloženou částku bez
souhlasu AS ZSF JU. Soud určil na uhrazení částky 3 dny po nabytí právní moci rozsudku.
Dle jeho názoru nebylo přípustné posečkat s uhrazením, neboť hrozilo ze strany doc. Popkova
riziko podání exekučního návrhu na fakultu. Proto se po domluvě s p. tajemníkem Bednářem

rozhodli uhradit částku bez schválení senátem fakulty. Navíc je částka zhruba třetinová oproti
původním požadavkům doc. Popkova.
Místopředsedkyně AS ZSF JU A. Hudáčková vznesla dotaz na p. tajemníka Bednáře, zda bude
mít daná částka vliv na provoz fakulty.
Tajemník fakulty J. Bednář - pokud senát schválí čerpání z fondu, provozu se to nedotkne.
Fond je myšlen jako rezerva ZSF JU pro případ mimořádných událostí, jakou je i tato věc.
Senátorka J.Maňhalová – jde dopředu udělat nějaké právní kroky, aby se předešlo těmto
krokům?
JUDr. V. Hájek odpovídá, že nelze, prevence možná není.
Předseda AS ZSF JU F. Dolák přistupuje k hlasování: AS ZSF JU souhlasí se zvýšením
rozpočtu fakulty z Fondu provozních prostředků na rok 2017 o částku 1 540 091 Kč na
pokrytí nároku doc. Pokova.
HLASOVÁNÍ O ZVÝŠENÍ ROZPOČTU ZSF JU NA ROK 2017:
PRO: 10
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 0

2. Nominace zástupce ZSF JU do Rady vysokých škol
Předseda AS ZSF JU F. Dolák sděluje, že byli vyzvání předsedkyní AS JU, aby každá fakulta
měla svého zástupce v Radě vysokých škol, výjimku má pouze PřF JU. Do teď jím byl p.
tajemník Bednář. Návrh zástupce musí být sdělen do 20.11.2017. Musí jím být akademik.
Místopředsedkyně AS ZSF JU A. Hudáčková nominuje dr. Doláka.
Předseda AS ZSF JU F. Dolák s nominací souhlasí. Inklinuje k sekci legislativní. Představu o
fungování rady má.
Protinávrh nepadl
TAJNÉ HLASOVÁNÍ K NAVRŽENÍ ZÁSTUPCE ZSF JU DO RADY VYSOKÝCH
ŠKOL:
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

3. Různé
Předseda AS ZSF JU F. Dolák vzhledem k začátku Akademického roku 2017/2018 prosí o
informace o stavech studentů a novinkách v oborech.
Proděkanka I. Chloubová uvádí, že všechny obory jsou otevřené. Zaznamenán je pouze
pokles studentů v kombinované formě bakalářského oboru – Rehabilitační a psychosociální
péče o postižené děti, dospělé a seniory, kam nastoupilo 10 studentů. Z toho důvodu na
příštím zasedání AS ZSF JU budeme předkládat návrh o neotevření kombi programu. Fakulta
má naplněnou kapacitu ve stejné míře dle předpokladu, nemá velké výkyvy.

Senátorka J. Maňhalová vznáší otázku, zda se plánuje do budoucna nákup nové výpočetní
techniky pro zaměstnance fakulty.
Tajemník fakulty J. Bednář konstatuje, že výpočetní technika je problém - rychle zastarává,
životnost je 3-4 roky. Situace je nejhorší u stolních počítačů, ale dochází k postupné výměně.
V učebnách už výměna proběhla. Fakulta pravděpodobně získá grant na nákup majetku,
mimo jiné i výpočetní techniky. Proběhne výměna v učebnách a ty z učeben přejdou
k zaměstnancům. Z vlastních zdrojů prozatím fakulta nemá dostatek prostředků.
Proděkanka I. Chloubová informuje akademický senát, že od 1.11. 2017 je opět zajištěn
dovoz obědů na budovu H.
Děkanka fakulty V. Tóthová dodává, že opět dojedná večeře na K5, neočekávala, že musí opět
žádat ředitele Kolejí a menz JU.
Tajemník fakulty J. Bednář oznamuje opětovné vydávání parkovacích karet pro parkování
před budovou fakulty. Karty mají ředitelé ústavů. Pro studenty není parkování z kapacitních
důvodů možné. Zdůvodňuje potřebu zajištění parkovacích míst zvláště pro externí vyučující.
Dodává, že bude využit k parkování i dvůr fakulty.

Předseda senátu poděkoval přítomným za účast na zasedání AS ZSF a zasedání ukončil.
Příští zasedání AS ZSF JU je plánována na 27. 11. 2017
V Českých Budějovicích dne 30. 10. 2017
Zapsal: Radim Baxa

