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Kauza, která se dostala do 
skript právnické fakulty. To je 
dlouholetý soudní spor mezi 
Základní školou Švermova 4 
a bývalou učitelkou Hanou 
Humpolíkovou o náhradu 
mzdy. Nyní okresní soud roz-
hodl ve prospěch žalobkyně, 
která vysoudí na škole sumu 
v řádu miliónů korun.
� Lenka Kopčáková

Rozhodnutí Okresního soudu ve 
Žďáře n. S. z 18. února začne být pra-
vomocné po 15 dnech. Námi oslo-
vený ředitel Jaroslav Ptáček, který 
je i zastupitelem za ODS, v pondě-
lí 24. února pro ŽN uvedl, že ještě 
neobdržel rozsudek okresního sou-
du. „Teprve nyní nám bylo ale jasně 
řečeno, že úhradu mzdy máme platit 
za dobu devíti let, dvou měsíců a 22 
dní, kdy jsme se řídili rozhodnutími 
obecních soudů. Je to suma v objemu 
1,981.110 Kč plus úroky,“ informuje 
ředitel a dodává, že 8. 3. bude s práv-
ním zástupcem navrhovat radním 
další postup.

Vážná situace byla tématem širo-
ké diskuze v zastupitelstvu města 6. 
února, kdy sice nebylo jisté, jak soud 
rozhodne, ale zastupitelé pověřili 
vedení města přípravou řešení. 

Jak ředitel Ptáček vysvětlil, s Hanou 
Humpolíkovou uzavřel pracovně 
právní vztah na dobu určitou. Po 
jeho ukončení jí oznámil, že smlouva 
končí 30. 6. 2007, ona prý požado-
vala pokračování. Spor rozhodl soud 
v listopadu 2007 ve prospěch školy. 
Za devět let prošel všemi soudními 
instancemi, od okresního, krajského 
a nejvyššího soudu až k soudu Ústav-
nímu. Zatímco obecné soudy potvr-
dily správnost postupu ZŠ, tedy, že 
škola pokládala pracovní poměr za 
ukončený a tak nevyplácela mzdu, 
Ústavní soud (ÚS) v roce 2016 zru-
šil usnesení obecných soudů a vrátil 
věc zpět k novému projednání soudu 
okresnímu. Na ten došlo až letos 18. 
února.

Do únorového zastupitelstva prosa-
dil tento bod mimořádně Jan Havlík 
(Změna 2018), byť se to některým 
kolegům zdálo ještě před soudním 
procesem zbytečné.

Havlík se však zajímal, zda má 

škola po těch letech sporu vytvoře-
ný nějaký fond, nebo zda je pojiště-
ná. Také se ptal, kde město vezme 
peníze. V důsledku je totiž zodpo-
vědné za závazky své příspěvkové 
organizace. „Už několik let nám proti-
strana poskytuje různé informace, kte-
rým můžeme a nemusíme věřit. Chtěl 
jsem znát údaje i z opačné strany,“ říká 
Havlík. 

Klíčovým bodem problému je pod-
le něho to, že po rozhodnutí ÚS v r. 
2016, že Hana Humpolíková je stá-
le zaměstnancem školy, ji ředitel na 
základě tohoto propouštěl. Přitom 
dle Havlíka neinformoval zastupitel-
stvo, že jí škola dluží mzdy od roku 
2007. „Dle protistrany jde o čísla nad 
5 mil. Kč. Ale okresnímu soudu bylo 
doporučeno, z čeho a jakým způsobem 
se má částka dopočítat. Takže uvidí-
me,“ očekává Havlík.

Jaroslav Ptáček odpověděl, že orga-
nizace má povinnost dle pravidel 
tvořit fondy, ale žádnou „vatu“ škola 
coby příspěvková organizace nemá a 
nesmí mít. „Ale nečekáme se zavřený-
ma očima, až uhodí. V roce 2016 jsem 
okamžitě informoval zřizovatele, že 
ÚS zrušil všechna rozhodnutí a vrací 
to zpět na okresní soud, který rozhodl 
už jednou v roce 2007 v náš prospěch, 
a s naším právním zástupcem situaci 

průběžně řešíme,“ odpověděl Ptáček.
Zdeněk Navrátil (Žďár – Živé měs-

to) uvedl, že jako předchozí starosta 
města případ sledoval a i pro něho 
bylo překvapením rozhodnutí ÚS, 
který popřel jednání soudů nižší 
instance. „V případě, že bude 
škoda vyměřena, byl bych 
rád, aby se tajemnice 
s příslušnými odbory 
MěÚ věnovala mož-
nosti, jak násled-
ně takovou škodu 
požadovat po stá-
tu a zda se můžeme 
v tomto případě 
zahojit,“ navrhuje 
Navrátil. „Škola se celé 
roky chovala přesně pod-
le rozhodnutí soudů. Když 
ty nyní obrátily, městu může vznik-
nout jednáním státu škoda,“ dodal. 

Romana Bělohlávková (KDU-
ČSL) konstatovala, že rozhodnutí 
ÚS bylo překvapující nejen pro lai-
ky, ale i pro většinu právníků. „Tato 
opravdu neobvyklá kauza se dostala až 
do skript právnické fakulty. Je to prece-
dens, který děsí mnohé. Ale vyčkejme 
definitivního rozsudku a s ním potom 
pracujme,“ navrhuje Bělohlávková. 

Ostatní zastupitelé souhlasili. 
Vyslechli si dlouholetého předsedu 
odborové organizace ZŠ Švermova 
Miroslava Suka. „Paní Humpolíko-
vá k nám nastoupila v roce 2004, pro-
tože jsme měli krizi. Zastoupila paní 
učitelku s vážnou zdravotní příhodou 
a poté zastupovala za paní učitelku, 
co náhle odešla na mateřskou dovole-
nou. Od začátku věděla, že zastupuje,“ 

informuje Miroslav Suk. „Když v roce 
2007 skončila její pracovní smlouva a 
já se dozvěděl, že nás žaluje, sám jsem 
se pokoušel o smír. Ale marně,“ vzpo-
míná odborář. 

Možnost smíru byla i otázkou zastu-
pitelů na ředitele školy. Jaroslav 

Ptáček uvedl, že na začátku 
každého soudního jed-

nání, které probíhalo 
od roku 2007, soud-
ce nabízel smírné 
mimosoudní vyře-
šení sporu. Žalující 
strana tuto nabídku 
nepřijímá. 
Jaromír Brychta 

(Změna 2018) připo-
menul, že někdy kolem 

roku 2013 zazněl v radě města 
návrh, kdy paní Humpolíková byla 

ochotná k vyrovnání v objemu 900 
tisíc korun. „Tehdy Dagmar Zvěřino-
vá, coby starostka navrhovala, že město 
dá 500 tis. Kč a škola doplatí 400 tisíc 
Kč. Ředitel ale této možnosti nevyužil,“ 
připomíná Brychta s tím, že soudní 
náklady a penále od té doby závratně 
vzrostly. 

Dle předsedy kontrolního výboru 
ZM Vladimíra Novotného (ČSSD) 
výbor kauzu podrobně sleduje. Ředite-
li Ptáčkovi radí, aby ihned po obdržení 
soudního rozhodnutí s vyčíslením 
zamířil do rady města. „Doporučujeme 
připravit postup a způsob řešení případ-
ných dopadů na příspěvkovou organiza-
ci, včetně těch finančních. Pokud to bude 
nad síly organizace, je jasné, že rada musí 
navrhnout rozpočtové opatření do zastu-
pitelstva,“ uvádí Novotný. 

Učitelka vysoudila na škole milióny
Ústavní soud zrušil

po devíti letech
usnesení obecných soudů 
a vrátil věc k projednání

Bývalá učitelka ZŠ Švermova Hana Humpolíková 
odpovídá na otázky ŽN. 

Škola je přesvědčena, že pracovně právní vztah uza-
vřený mezi vámi a ZŠ Švermova byl deklarován jako 
zástup na dobu určitou.

Takové přesvědčení školy je v rozporu s obsahem pra-
covní smlouvy, kterou se mnou ředitel Ptáček uzavřel. 
Je nutno se řídit smlouvou a nikoliv přesvědčením. Ško-
la nemohla opakovaně prodlužovat dobu trvání pracov-
ního poměru na delší období než připouští zákon. Pro-
to soud již v roce 2011 závazně konstatoval překlopení 
mého pracovního poměru na dobu neurčitou, k čemuž 
došlo již v červnu 2007. Škola i její zřizovatel však dál 
dělali mrtvého brouka.

Co říkáte rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáře n. 
S. z 18. 2. 2020? Skončil tímto pro vás letitý spor?

S rozsudkem jsem spokojená. Byly mi přiznány náhra-
dy platů za dobu 10 let z důvodu překážek v práci na 
straně zaměstnavatele. V takovém případě výši náhra-
dy stanoví zákon a ani soud nemá oprávnění částky krá-
tit. Bylo tedy věcí mzdové účtárny žalované školy část-
ky určit a včas mi je uhradit. Pokud zjistím, že soudem 
přiznaná výše neodpovídá mému zákonnému nároku, 
nezbude než v nepřiznaném zbytku se odvolat. Předpo-
kládám však, že bude již v zájmu školy i jejího zřizova-
tele dát věci do pořádku a nenavyšovat svůj závazek o 
další úroky z prodlení, které za tu dobu jsou již vyšší než 
samotná dlužná částka. -lko-

Hana Humpolíková: S rozsudkem jsem spokojená

Dotaci v objemu 400 tis. Kč na 
restaurování barokních varhan 
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
poskytne město zámecké farnosti. 

Příspěvek z dotačního programu 
na obnovu architektonicky cenných 
staveb schválili zastupitelé města 
při svém únorovém zasedání. Ten-
to dotační program město vypisuje 
již čtvrtým rokem a tentokrát měst-
ské peníze pomohou k zrestaurová-
ní píšťalových řad, vzduchovodů, 
manuálových klaviatur a levé stra-
ny varhaní skříně. Vzácný barok-
ní nástroj pochází asi z dílny Jana 
Davida Siebera, který pracoval dle 

architektonického konceptu Jana 
Blažeje Santiniho-Aichla. Je mimo-
řádným dílem varhanářského umě-
ní ve střední Evropě.

Jak na církevním webu oceňuje 
restaurátor a varhanář Dalibor Mi-
chek, na nástroji je unikátní jeho 
výtvarné řešení a umístění. Restau-
rátoři při obnově varhan postupují 
tak, aby zůstaly co nejdéle funkč-
ní. „Práci jsme začali restaurová-
ním měchové soustavy, kterou v sou-
časnosti nahrazuje měch provizorní 
a varhany lze používat k doprovodu 
liturgie,“ dodává restaurátor.

Oprava varhan od roku 2017 pro-

bíhá s přispěním města i kraje.
Ze stejného dotačního programu 

radnice podpoří i majitele byto-

vých domů na Stalingradě, kte-
ří chtějí zachránit fasády z 50. let. 
Jsou cenným pozůstatkem tzv. soci-
alistického realismu. 

Jde zejména o zdobené ati-
ky, rozety, balustrády či sgrafita. 
Původních fasád již na Stalingra-
dě mnoho nezbylo. Při zateplová-
ní bytových domů před asi 20 lety 
často tyto architektonické prv-
ky mizely. Tehdejší technologie 
totiž neuměly vyřešit tepelné mos-
ty (ztráty tepla) mezi moderním 
obložením a zdobnými prvky. Stát-
ní dotace tyto komplikace nepři-
pouštěly.  (Pokračování na str. 3)

VZÁCNÉ varhany ze žďárské baziliky 
prochází obnovou. 
 Foto: www.zdarskefarnosti.cz

Dotace směřují do obnovy památek

Foto: pixabay


