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ZE DNE 6.5.2004 

 
 
účast (bez titutulů):  Papež, Hladký, Růžička, Ondr, Hasman, Rolínek, Hrubý, Baxa, Suchý, 

Klufová, Vaníček, Kundrát, McAvoy 
hosté (bez titutulů):  Hrabánková, Květoun, Frelich 
  
Předseda AS ZF JUDr. Hrubý zahájil zasedání AS ZF a na úvod přivítal hosty – děkanku doc. 
Hrabánkovou, tajemníka fakulty ing. Květouna, proděkana fakulty prof. Frelicha.  
 

I. 
Děkanka ZF předložila AS výroční zprávu za minulé období roku 2003 (vycházející 

z dlouhodobých záměrů a cílů přijatých dříve pro ZF) ke schválení. K výroční zprávě podal 
komentář proděkan prof. Frelich, zejména o tom, že loňský rok byl po finanční stránce pro ZF 
úspěšný. Dále bylo dosaženo úspěchů při akreditaci oboru UFŘP (magisterský stupeň) a byly 
stanoveny záměry akreditovat Obchodně podnikatelský a Rybářský obor. Tajemník ZF ing. 
Květoun seznámil senát s hospodářskými výsledky za rok 2003, vývojem investic, vývojem 
nákladů a výnosů, odpisů. Zmínil také pohledávky jejichž velká část je delší dobu po lhůtě 
splatnosti.  Po úvodním komentáři byla zahájena rozprava členů AS ZF. Doc. Vaníček se 
dotazoval návrh grantu děkanky zabývající se novým způsobem vytápění prostor ZF pro 
výraznou úsporu energie. Dále bylo dojednáno, že v případě výrazného výkyvu v investičních 
nákladech bude nutné toto projednat a změnit rozpočet ZF. JUDr. Hrubý vyzval tajemníka 
ZF, aby poskytl bližší komentář k pohledávkám ZF, které jsou po lhůtě splatnosti (jejich 
zajištění, promlčení). Zároveň členové AS vyzvali tajemníka ZF, aby na některé z příštích 
zasedání AS ZF předložil podrobnou analýzu pohledávek tak, aby bylo možné stanovit kdo je 
za ně odpovědný. 
 

Hlasování o schválení Výroční zprávy ZF s tímto výsledkem: 
 

pro 13, proti 0, zdržel se 0 
 
 

II. 
 

Dále byl projednán rozpočet ZF na rok 2004. Úvodního slova se ujala děkanka ZF – 
došlo k navýšení tarifů mezd, aby toto mohlo být provedeno, se snížila částka osobního 
hodnocení v průměru z 10 % na 8%. Dále vyjádřila snahu ZF o získání dalších grantů. 
Tajemník ZF předložil rozpočet, komentoval zejména dotace, rozpočty na jednotlivé katedry, 
rezervy, ostatní investiční prostředky, plánované získané dotace z MŠMT ve výši 110 mil. Kč. 
Dále upřesnil financování katedry jazyků, která poskytuje výuku pro 3 fakulty JU. 
Předpokládaný rozpočet pro rok 2004 činí 165 mil. Kč a je plánován jako vyrovnaný, 
z celkové částky je určeno 96 mil. Kč na mzdové náklady, 14 mil. Kč na odpisy, 9 mil. Kč 
tvoří náklady katedry jazyků, 6,5 mil. Kč stipendia doktorandů, 2 mil. pro jednotlivé katedry.  
Na to proběhla rozprava o rozpočtu ZF na rok 2004. Doc. Vaníček vznesl požadavek, aby 
v příštím rozpočtu byly přiloženy vysvětlivky všech použitých zkratek. Hladký vznesl 
námitku, že v rozpočtu jsou upřednostněny při výpočtu studentohodin katedry zemědělského 



zaměření před katedrami ekonomickými. Tajemník ZF toto následně vysvětlil tím, že do 
přepočítávacího koeficientu je zahrnuta náročnost výuky. Klufová vznesla otázku, proč došlo 
k navýšení financí u katedry jazyků a katedry tělesné výchovy Tábor – vysvětleno zvýšeným 
nájemného za sportoviště. Hrubý ocenil, že rozpočet je v maximální míře zaměřen na mzdové 
prostředky. Dále vznesl otázku, ve kterých oblastech hrozí nebezpečí nedodržení rozpočtu – 
tajemník ZF uvedl, že zejména v investiční oblasti hrozí porucha parovodu, dále ZF čeká 
zateplení střech, revize elektrorozvodů a opravy vodovodů.  
Dále proběhla diskuse ve které zaznělo, že rozpočet 2 mil. Kč pro všechny katedry na jejich 
základní provozní činnost je velmi nízký.  V této souvislosti členové senátu požádaly o 
přehodnocení systému plateb za údržbu, která je nyní hrazena z rozpočtu kateder a přesunutí 
části finančních prostředků přímo na katedry. Tajemník ZF byl požádán, aby návrhy změny 
financování údržby a zvýšení rozpočtu kateder přednesl na nejbližším zasedání AS ZF, které 
se bude konat v červnu t.r. 
 
Hlasování o schválení rozpočtu ZF na rok 2004 proběhlo s těmito výsledky: 
 

pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 
 
 
Hlasování o schválení dodatečného člena Vědecké rady ZF – rozšíření o odborníka z oblasti 
účetnictví: Doc. Ing. Štěpánka Novotná – s těmito výsledky: 
 

pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Přemysl Papež 


