
 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS ZF JU  
ZE DNE 6.4.2006 

 
 
 
přítomni: Rolínek, Kukačka, Klufová, Trávníček, Jílek, Volek, Ondr, Veselá, Sedláček 
 
omluveni: Hladký, Suchý, Růžička, Hrubý 
 
nepřítomni: Nováček, Fiala 
 
hosté: Ing. Randýsková, proděkanka Škodová-Parmová, Ing. Květoun 
 
 
Program: 

1. Opatření děkanky ZF JU – přijímací řízení DSP 
2. Návrhy akreditací nových studijních oborů 
3. Rozbor hospodaření ZF JU za rok 2005 
4. Doplněk k rozhodnutí děkanky k restrukturalizaci odborné a pedagogické činnosti ZF - 

změna názvů kateder a sekcí 
5. Informace o činnosti komise pro rozpočet fakulty 

 
 
ad 1) Ing. Randýsková seznámila členy AS ZF JU se skutečností, že fakulta zažádala o zrušení 
omezení akreditace doktorského studijního programu Ekonomika a řízení podniku. Žádosti bylo 
vyhověno a omezení dne 4.2.2006 zrušeno, obor lze tedy zařadit do nadcházejícího přijímacího 
řízení. Propozice k přijímacímu řízení na tento obor budou umístěny na www stránkách fakulty. 
 
V diskusi se senátor Volek dotázal, zda bude přijímací řízení i z anglického jazyka. Senátora 
Jílka zajímalo, zda budou podporována pouze témata prací, vztahujících se k řešenému 
výzkumnému záměru. Ing. Randýsková sdělila, že témata disertačních prací musí být finančně 
kryta. Senátor Trávníček se vyjádřil v tom smyslu, že je nutné finanční krytí témat, ne však 
výhradně v rámci MSM.  
 
Hlasování o opatření: jednomyslně pro  
 
 
ad 2)  Členů AS ZF byly prezentovány dva návrhy nových studijních oborů. Senátorka Klufová 
seznámila se staro-novým návrhem oboru Matematické modelování v ekonomii, jehož návrh 
nebyl akreditační komisí MŠMT přijat. Návrh tedy bude opětovně, s určitými úpravami (o 
kterých byli členové AS spraveni) podán.  
 
V diskusi se senátor Volek zajímal o to, zda bude výuka v rámci tohoto studijního oboru 
zabezpečována ve spolupráci s PF – bude (předměty týkající se informatiky). Senátor Jílek se 
vyjádřil k předmětu SZZ Finance, který je příliš rozsáhlý a doporučil jej zredukovat. Dále se 
vyjádřil opakovaně k problematice kreditů – předměty stejného rozsahu mají různé počty kreditů. 
Senátor Trávníček se zajímal o to, proč mají předměty, nesoucí v názvu slovo Základy 5 
kreditů – toto vysvětlila proděkanka Škodová-Parmová a senátor Jílek. Předměty byly přebírány 
ze systému STAG.   Zástupci studentské komory AS se zajímali o to, zda existuje možnost 



navazujícího studia – na ZF zatím ne, lze navázat na ČZU nebo MZLU.  Senátor Kukačka 
požádal o umístění TV do povinných předmětů, což mu bylo přislíbeno. Senátorka Veselá 
vyjádřila znepokojení nad tím, že jsou jazyky odhodnoceny nízkým počtem kreditů, což 
vysvětlila proděkanka Škodová-Parmová tím, že jazyky jsou pouze doplňkem studijního plánu, 
nikoli profilovými předměty. Senátor Kukačka hovořil o historii rozdělování kreditů na ZF, kdy 
na některé katedry „nezbylo“ a bylo dohodnuto, že tato skutečnost nesmí ovlivnit rozpočty 
kateder – v současné době je situace poněkud odlišná.  
 
Se zcela nově navrhovaným oborem Řízení a ekonomika podniku seznámil přítomné 
místopředseda AS ZF Rolínek. Vysvětlil poslání tohoto oboru – zaměřit se na podniky ze širšího 
úhlu pohledu a zároveň osvětlil jeho specifika (projektové řízení, operační management, důraz na 
týmovou spolupráci – semestrální projekty FIRMA 1,2 a 3). Informace o návrhu doplnila 
proděkanka Škodová-Parmová o skutečnost, že mají v současné době úředníci státní správy a 
samosprávy povinnost získat vysokoškolské vzdělání. Hejtman Jihočeského kraje vyjádřil přání, 
aby JU nabídla možnosti studia. Z tohoto důvodu se bude fakulta snažit nabídnout studium 
zejména v kombinované formě a zároveň probíhá práce na návrhu bakalářského studijního oboru 
SPEU.  Akreditace navrhované Ekonomické fakulty bude projednávána až na červnovém 
zasedání akreditační komise MŠMT. Senátor Jílek upozornil na skutečnost, že v návrhu 
nesouhlasí součet kreditů.  Připomínka byla akceptována.  
 
 
ad 3) Tajemník ZF Květoun seznámil členy AS ZF s rozborem hospodaření za rok 2005. 
Výsledek hospodaření za uplynulý rok byl kladný ve výši 1,5 mil. Kč, přičemž v hlavní činnosti 
byla zaznamenána ztráta ve výši 12 tis. Kč.  Tajemník vyjádřil znepokojení nad skutečností, že 
dlouhodobě klesají náklady na údržbu.  Dále apeloval na katedry, aby se snažily čerpat rozpočty 
včas  a dodržovat stanovené termíny.  
 
V diskusi se vyjádřil senátor Kukačka o příčině problémů s čerpáním rozpočtu – začíná se čerpat 
poměrně pozdě. Tajemník dále hovořil o ztrátě ŠZP, která vznikla již v 90. letech. Senátor Jílek 
vznesl dotaz na možnosti motivace k vyrovnanému hospodaření. Na to tajemník odpověděl, že 
neexistuje téměř žádná motivace ke kompenzaci ztrát, které za ŠZP hradí jednotlivé fakulty JU (v 
roce 2005 úhrada z přebytku ZF). ŠZP funguje jako součást JU, nikoliv ZF, má jiný systém 
účetnictví, který není ze strany rektorátu JU kontrolovatelný. Snahy ZF JU kontrolovat čerpání 
prostředků do ŠZP vložených se minuly účinkem. Je zde tendence poskytovat ŠZP prostředky jen 
na ty činnosti, které si katedry nemohou zabezpečit samy. Ostatní prostředky na činnost v rámci 
ŠZP dostanou přímo katedry.  Senátor Kukačka se dotazoval na problematiku údržby.  Tajemník 
sdělil, že částka na údržbu v rozpočtu na rok 2006  o 10 mil. vyšší, skutečná potřeba však je 
navýšení o 22 mil.  
 
Hlasování: jednomyslně pro  
 
 
ad 4) Proděkanka Škodová-Parmová seznámila přítomné senátory s materiálem (který nebyl 
členům AS ZF poskytnut k prostudování s dostatečným předstihem), týkajícím se rozhodnutí 
děkanky k restrukturalizaci ZF. Konkrétně se jedná o čtyři úpravy v technologické části fakulty, 
které se týkají těchto kateder: 

• Katedra agroekologie – sekce agrotechniky  a výživy rostlin ponese nový název Sekce 
agrochemie a pedologie 

• Katedra biologických disciplín – požaduje rozdělení na dvě sekce: základních 
biologických věd a sekce biologie a ochrany zájmových organismů 

• Katedra chemie – změna názvu na Katedra aplikované chemie a učitelství chemie 
• Terénní stanice Vomáčka – změna názvu na Terénní stanice aplikované a experimentální 

ekologie Vomáčka 
 
 



Senátoři se mohli vyjádřit, zda souhlasí s projednáváním opožděně předložených materiálů.  
V diskusi k tématu se senátor Trávníček zajímal o to, v čí správě bude terénní stanice Vomáčka. 
Tajemník fakulty doplnil, že záměrem je, aby se stanice stala fakultním pracovištěm se 
samostatným fungováním, které bude využívat více kateder. Senátor Ondr upozornil na 
duplicitu – navrhovaná Terénní stanice aplikované a experimentální ekologie Vomáčka má stejné 
číslo jako Katedra Pozemkových úprav. Senátor Jílek vznesl dotaz, zda je v kompetenci AS 
schvalovat sekce. Senátor Kukačka se domníval, že ne, AS schvaluje pouze změny kateder a 
názvů kateder. Zástupce studentské komory Sedláček vznesl dotaz, co všechno obnáší 
přejmenování katedry. Změny se týkají zejména fungování studijního a ekonomického oddělení, 
katedry samotné se příliš nedotknou. Senátor Trávníček upozornil na skutečnost, že AS postupuje 
podle předpisů, které vznikly v době, kdy sekce ještě neexistovaly.  
 
Hlasování: jednomyslně pro 
 
 
ad 5) Senátor Jílek stručně seznámil přítomné o uskutečněné schůzce komise pro rozpočet fakulty 
ze dne 5.4.2006.  Na jednání nebylo učiněno žádné rozhodnutí, z diskuse vyplynul příklon 
přítomným k rozdělování financí podle studentokreditů. Z diskuse o nákladech, které by bylo 
vhodné převést na katedry vyplynulo, že se jedná zejména o mzdy.  
 
Místopředseda AS ZF se v diskusi vyjádřil, že by bylo spíše vhodné evidovat náklady 
technologické a ekonomické části ZF odděleně – vzhledem k budoucímu rozdělení. Senátor 
Kukačka se vyjádřil pro „přibrzdění“ činnosti komise, jež se mu jeví jako neúčelná (rozdělení 
fakulty) a navrhuje vycházet při přípravě rozpočtu z loňského kompromisu. Senátor Jílek hovořil 
o skutečnosti, že jednotlivé katedry se potýkají především z otázkami motivace pracovníků – 
malé osobní příplatky. Senátor Volek vznesl dotaz, zda budou v rozpočtu peníze na vyšší osobní 
příplatky. Tajemník fakulty nastínil možnosti, jak ušetřit mzdové prostředky – přezaměstnanost – 
propouštět. Místopředseda navrhuje snažit se podchytit tyto skutečnosti v tocích peněz. Tajemník 
fakulty apeloval na to, aby nebyly kredity brány na lehkou váhu – hrozí podfinancování 
některých pracovišť. 
 
 
 
 
Usnesení: 

1. AS ZF jednomyslně schválil předložené opatření děkanky ZF k zařazení doktorského 
studijního programu Ekonomika a řízení podniku do připravovaného přijímacího řízení. 

2. AS ZF vzal na vědomí připravované návrhy nových studijních oborů Matematické 
modelování v ekonomii a Řízení a ekonomika podniku.  

3. AS ZF jednomyslně schválil navrhovaný rozbor hospodaření ZF JU za rok 2005.  
4. AS ZF jednomyslně schválil Doplněk k rozhodnutí děkanky k restrukturalizaci odborné a 

pedagogické činnosti ZF.  
 
 
 

Zapsala: R. Klufová 


