
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 
KONANÉHO DNE 6.2.2006 

 
 
Přítomni (bez titulů): Jílek, Rolínek, Fiala, Nováček, Hladký, Trávníček, Sedláček, Růžička, 

Suchý, Kukačka, Klufová, Hrubý, Volek 
Omluveni: Ondr 
Nepřítomni: Veselá 
Hosté: paní děkanka 
 
Program: 

1. diskuse o transformaci fakulty – hlasování o navrhované struktuře nově přípravovaných 
fakult 

2. volba místopředsedy AS ZF z řad členů studentské komory 
3. práce komise pro rozpočet fakulty 

 
ad 1) Paní děkanka informovala nejprve členy AS ZF JU o úspěšném akreditačním řízení 
doktorandského studia  ve studijním programu Ekonomika a management.  Dále informovala o 
uskutečněných diskusích, týkajících se struktury nově navrhovaných fakult, zejména budoucí 
fakulty Zemědělské  (stávající technologická část – katedry genetiky a fyziologie). Od října bude 
navrhovaná Zemědělská fakulta připravována ve struktuře větších celků (ústavy).  Paní děkanka 
upozornila na skutečnost, že po požádání kateder o vyjádření stanoviska ke Cross-compliance se 
nedočkala žádných reakcí.  
 
hlasování o návrhu struktur nově navrhovaných fakult: AS ZF JU jednomyslně pro  
 
ad 2)  Za studentskou komoru byl místopředsedou AS ZF JU jednomyslně zvolen pan Růžička. 
 
hlasování: AS ZF JU jednomyslně pro 
 
ad 3) Předseda AS ZF vznesl dotaz, zda pracuje komise pro rozpočet fakulty, která byla ustavena 
na jednání AS dne 13.5.2005 a následně mírně upraveno její složení (bez titulů): děkanka, 
Rolínek, Suchý, Ondr, Krutina, Hladký, Klufová, Jílek, Sedláček (za studentskou komoru). 
Senátorka Klufová dodá předsedovi komise Ing. Hladkému kontakty na jednotlivé členy.  
 
Usnesení: 

1. AS ZF JU v Českých Budějovicích po rozsáhlém projednání a diskusi schvaluje 
organizační strukturu předloženou vedením fakulty. Předložený návrh dává předpoklady 
pro další rozvoj Ekonomické a Zemědělské fakulty v souladu s dlouhodobým záměrem a 
požadavky praxe.   

2. Na základě nesouhlasu AS ZF JU, na rozdíl od vedení fakulty a děkana, bude přerušeno 
jednání o struktuře kateder v oblasti živočišné výroby (tato věta vložena na žádost paní 
děkanky).   

 
 
zapsala: R. Klufová 
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