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Návratná finanční výpomoc 

 

ANOTACE: 
 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škole Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města doporučuje ZM schválit v rámci rozpočtového opatření poskytnutí návratné finanční 
výpomoci Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do výše 2 mil. Kč na pokrytí výdajů 
vyplývajících z pracovněprávního sporu.    
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Popis 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 vede soudní řízení ve věci pracovněprávního sporu 
s Ing. Hanou Humpolíkovou. Soudní jednání jsou vedena již od roku 2007, kdy soud zamítl žalobu 
na určení trvání pracovního poměru s tím, že pracovní poměr skončil dne 30.6.2007. Všechna 
rozhodnutí vycházela z toho, že pracovní poměr mezi účastníky skončil. Ústavní soud pak Nálezem 
ze dne 22.9.2016 ústavní stížnosti žalobkyně vyhověl a všechna uvedená rozhodnutí zrušil. 
Z uvedeného vyplynulo, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Tento fakticky obnovený 
pracovní poměr byl ukončen výpovědí k 31.1.2017 a období od 23.9.2016 do 31.1.2017 bylo 
vypořádáno včetně 3 měsíčního odstupného. Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou rozhodl dne 
18.2.2020 o výši náhrady mzdy v důsledku překážek v práci na straně zaměstnavatele za dobu 
1.7.2007 do 30.9.2016 pracovního poměru, a to včetně zákonných úroků dne 18.2.2020. Z tohoto 
důvodu je příspěvková organizace povinna uhradit Ing. Humpolíkové částku, která vysoce převyšuje 
dostupné prostředky školy. 
 
  
 
Dopad do rozpočtu města 
Tato informace má dopad do rozpočtu města. 
 
 
 
Geneze případu 

 RM 67, č. 1092/2017/MST, dne 22.5.2017 – Vyžádání informací od Základní školy Žďár 

nad Sázavou, Švermova 4 

 ZM 10, dne 6.2.2020 - Informace o průběhu soudního sporu PO Základní škola Žďár n. S., 

Švermova 4 

 RM 36, č. 569/2020/4.ZŠ, dne 24.2.2020 – Sdělení informace o stavu soudního jednání 

Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

 

 
 
Návrh řešení 
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou poskytne Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
návratnou finanční výpomoc v rámci rozpočtového opatření na úhradu částky za stanovenou 
náhradu mzdy v důsledku překážek v práci na straně zaměstnavatele do výše 2 mil. Kč. 
 
 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme Radě města a ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole 
Žďár nad Sázavou, Švermova 4.  

 
 
Stanoviska  
Situace byla s místostarostou, vedoucí finančního odboru, vedoucí oddělení finanční kontroly a 
interního auditu a vedoucím odboru školství, kultury, sportu a marketingu projednána.  
 
 


