
Zápis ze zasedání AS ZF JU ze dne 19.5.2005  
 
Přítomni (bez titulů): Kukačka, Suchý, Ondr, Klufová, Rolínek, Hladký,  Růžička, 

Hasman, Baxa 
Nepřítomni: Vaníček (omluven), Holec (omluven), McAvoy, Vořechovská, Hrubý 

(omluven), Kundrát 
Hosté: prof. Hrabánková, CSc., proděkanka Škodová – Parmová, Ing. Květoun 
  
 
 
Program: 
 

1. Diskuse, týkající se schvalování rozpočtu ZF JU 
2. Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích k poskytování stipendií pro studenty, kteří studují v bakalářském 
nebo magisterském studijním programu v akademickém roce 2004/2005  

3. Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích ke stanovení obsahu, formy a bližší specifikaci podmínek konání  
státní závěrečné zkoušky 

4. různé 
 

 
Ad 1) V diskusi o navrhovaném rozpočtu ZF JU na rok 2005 zazněly následující názory 
(účastníci bez titulů): 
Hladký – navrhuje rozdělovat peníze na katedry podle toho,  jakým způsobem je generují, 

omezit společné náklady fakulty a tuto část rozpočtu snížit cca na 20% 
rozpočtu, katedry by si hradily samostatně náklady na provoz a další, což by 
vedlo k ekonomickému chování jednotlivých kateder. 

Suchý – návrh senátora Hladkého má racionální jádro, ale nelze jej asi akceptovat beze 
zbytku 

Kukačka – navrhl komisi pro ekonomiku a zároveň připomněl jedno z historických 
rozhodnutí AS ZF JU, kdy bylo odsouhlaseno nepromítat do rozpočtů kateder 
studentokredity 

Květoun – postrádá na katedrách partnery pro jednání o záležitostech ekonomiky a 
financování kateder 

Baxa – připoměl větší nároky na prostory, způsobené přesunem Katedry cestovního 
ruchu z Tábora do Č. Budějovic 

Ondr -  připravit metodiku rozpočtu pro rok 2006 v dostatečném předstihu 
Paní děkanka – nedoporučuje rozdělit příliš velkou částku peněz na katedry, informovala 

o zamýšlené výměně oken děkanátu, plánované na příští rok. 
Hladký – upozornil na stav, kdy byly některé katedry penalizovány za překročení 

rozpočtu, způsobenému nedostatečnou informovaností, zatímco překročení 
grantů nebylo v některých případech penalizováno. Zároveň navrhl sledovat 
produktivitu práce kateder.  

Suchý – navrhl sestavit komisi pro hodnocení ekonomického chodu kateder (2-3 roky 
zpětně) 

 
Hlasování o rozpočtu ZF JU pro rok 2005 s výjimkou rozpočtu jednotlivých kateder: 
Pro 7 
Proti 1 



 
Ad 2 a 3) Paní proděkanka Škodová Parmová seznámila členy AS ZF JU s navrhovanými 

opatřeními, týkajícími se  poskytování stipendií pro studenty, kteří studují 
v bakalářském nebo magisterském studijním programu v akademickém roce 
2004/2005 a obsahu, formy a bližší specifikaci podmínek konání státní 
závěrečné zkoušky.  

Hlasování – v obou případech jednomyslně pro. 
 
 
Ad 4) Paní děkanka upozornila na směšně nízké honoráře za posudky diplomových a 

bakalářských prací.  
            Senátor Ondr informoval o výsledcích voleb do AS JU.  
 
 
Usnesení: 
AS ZF JU se usnesl na následujících doporučeních, týkajících se vytváření rozpočtu 
fakulty: 

• Rozpočtové věci řešit v souladu s transformací fakulty. 
• Připravit metodiku pro přípravu příštího rozpočtu v duchu návrhu senátora 

Hladkého. 
• AS ZF JU schvaluje rozpočet fakulty pro rok 2005 s výjimkou rozpočtu kateder, 

který bude na žádost některých senátorů přehodnocen. 
 

• Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích k poskytování stipendií pro studenty, kteří studují v bakalářském 
nebo magisterském studijním programu v akademickém roce 2004/2005  bylo 
jednomyslně schváleno. 

• Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích ke stanovení obsahu, formy a bližší specifikaci podmínek konání  
státní závěrečné zkoušky bylo jednomyslně schváleno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Č. Budějovice, 19.5. 2005     zapsala: R. Klufová  
  


