
Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu Zemědělské fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

dne 24. 5. 2018  

 

Přítomni (bez titulů):  

Ondr Pavel, Koupilová Monika, Jabůrek Roman, Kadlec Jaromír, Coufal Marek, Kala Robert, 

Skořepa Ladislav, Havelka Zbyněk, Tejml Petr, Trávníček Jan 

 

 

Omluveni (bez titulů): 

Bárta Jan, Smetana Pavel, Zábranský Luboš 

 

Hosté (bez titulů): 

Marušák Michal 

 

Program zasedání AS ZF: 

 

1. Výroční zpráva hospodářské činnosti ZF JU za rok 2017  

2. ROZPOČET ZF JU ROKU 2018 

3. Různé 

  

1. Výroční zprávu hospodářské činnosti ZF JU za rok 2017 přednesl tajemník ZF. 

 

Hospodaření v roce 2017 je obdobné roku 2016. Výsledek hospodaření ZF v roce 2017 je 270 tis. 

Kč (výsledek hospodaření bude využit pro tvorbu FRIM). 

V roce 2017 bylo dosaženo celkových nákladů z hlavní činnosti ve výši 155 907 tis. Kč. 

Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený byl za rok 2017 celkem 142, to je o 4 méně než 

v roce 2016. Průměrná mzda akademických pracovníků byla 36 514 Kč, průměrná mzda vědeckých 

pracovníků byla 25 883 Kč, průměrná mzda nepedagogických pracovníků byla 25 918 Kč.   



Celkem tvorba FRIM - 7 032 tis. Kč, celkový stav fondů je 48 353 tis. Kč (lze využít na investiční 

rozvoj a navýšení mezd ve špatných časech).  

 

 

DISKUSE: 

Trávníček vznesl dotaz na mezifakultní vyrovnání. 

Marušák: ZF platí za výuku – PF a PřF, nám hradí za výuku – ZSF a FROV, u EU dochází 

k vzájemné výuce, kdy ZF platí za výuku více než EF. Pro rok 2018 je v rámci mezifakultního vyrovnání 

předpokládaný výnos 1.150.000,-Kč a náklady 2.400.000,-Kč. 

 

Hlasování:  PRO 10   PROTI 0  ZDRŽELO SE 0 

Výroční zpráva hospodářské činnosti ZF JU za rok 2017 byla schválena všemi přítomnými 

senátory. 

 

2. ROZPOČET ZF JU ROKU 2018 

Tajemník ZF podal senátorům AS ZF JU  vysvětlení k rozpočtu ZF na rok 2018.  

Příspěvek na vzdělávací činnost oproti loňskému roku narostl, zato jsme zaznamenali pokles v 

podpoře RVO – všeobecně na ZF dochází k poklesu v oblasti vědy.  

Oproti loňskému roku přispíváme na provoz rektorátu JU o 770.662,-Kč více. 

Celkový rozpočet neinvestičních prostředků na rok 2018 se zvýšil o 3.800 tisíc než v roce 2017.  

V roce 2018 dojde rozhodnutím vedení ZF JU k nárůstu mzdových tarifů o 10 % proti roku 2017 

(navýšení mezd bude znamenat využití fondu provozních prostředků v částce 3,5 – 4 mil. 

Minipivovar dotován nebude.  

DISKUSE: 

V rámci diskuse byl položen dotaz na prodej majetku ZF (Trávníček).  

Dotaz zodpověděl Marušák – jde o prodej pozemků, v současné době dochází k prodeji 

„zbytkových“ pozemků. Prodej větších pozemků a pozemků v areálu JU byl zastaven. ZF má ve správě 

cca 450 pozemků, byla vypracována analýza pozemků a předpokládaný prodej se předkládá rektorátu a 

schvaluje ho Správní rada JU. 



Předseda AS ZF JU v rámci diskuse podotkl, že je v přípravě nová metodika Ministerstva 

školství a nová metodiky přerozdělování peněz JU, které mohou jít proti sobě a dodnes se neví, jak 

budou obě metodiky vypadat.  

 

Hlasování:  PRO 10   PROTI 0  ZDRŽELO SE 0 

ROZPOČET ZF JU ROKU 2018 byl schválen všemi přítomnými senátory. 

 

3. Různé 

V bodu různé nezazněl žádný dotaz. 

 

 

Zapsala: Koupilová 

 

Kontroloval: Ondr 


