
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Osnova plánu investičních aktivit UJEP pro rok 2020 
příloha č. 1 k Plánu realizace Strategického záměru UJEP na léta 2016–2020 pro rok 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

1. Shrnutí investičních aktivit pro rok 2020 
 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si pro rok 2020 stanovila priority, které jsou v souladu se strategickými dokumenty univerzity, 

s jednotlivými oblastmi Dlouhodobého záměru UJEP a každoročním plánem jeho realizace. Mezi základní priority patří rozvoj univerzity ve vztahu k potřebám 

vzdělávacím, tvůrčím a dalším, což koresponduje s dobudováním Kampusu UJEP a infrastrukturou univerzity jako celku. Realizace plánovaných investičních 

aktivit povede k naplňování těchto priorit, v kontextu toho bude univerzita v roce 2020 pokračovat v realizaci a nově realizovat plánované investiční akce. 

S tím souvisí rozvoj studijních programů vzhledem k závazkům vyplývajícím z projektů podporovaných z OP VVV.  

Celkový objem výdajů pro plánované investiční akce stavebního charakteru v roce 2020: 543 509 072,- Kč 
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Rektorát a společné aktivity 
 

Investiční akce č.: 1 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované  
pro rok 2020 

Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Název akce Budova CPTO - spoluúčast  

Popis aktuálního stavu řešení investiční 
akce 

Aktuálně probíhá realizace stavby CPTO, stavba je 
v počátcích. Dokončení se předpokládá do konce roku 
2019. 

Stručný popis akce 
Výstavba nové budovy Centra přírodovědných a technických 
oborů UJEP, Akce je financována MŠMT ISPROFIN, UJEP 
financuje spoluúčast. 

Celkové náklady akce 713 000 000,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 
Pozastávka financování na dokončení vad a nedodělků 
nebránících užívání stavby do poloviny roku 2020. 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

Realizace díla během let 2018 a 2019. Předpokládá se 
pozastávka na dokončení vad a nedodělků nebránících 
užívání stavby do poloviny roku 2020. 

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RSZ 

Návaznost na bod 7.1 plánu realizace Strategického záměru: 
Realizace stavby – Centrum přírodovědných a technických 
oborů (CPTO). 
 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a 
zdrojů jejich pokrytí 

20 000 000,- Kč (FRIM UJEP) 

 

Investiční akce č.: 2 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované  
pro rok 2020 

Aktuální stav investiční akce (realizační fáze) a postup prací v roce 2020 

Název akce Budova CEMMTECH  

Popis aktuálního stavu řešení investiční 
akce 

Registrovaná akce: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 

v rámci Výzvy č. 02_18_059 ERDF výzva pro VŠ ve 
strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP. 
 
V současnosti je dopracována PD ve stupni DPS, 
zpracovává se zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce, předpoklad zahájení stavby 08/2019. 
Vyhlášena VZ na TDI, BOZP.  
Právní poradenství  - MT Legal, s.r.o. 
PD není financována z dotace OPVVV. 
 

Stručný popis akce 

Dostavba výukových prostor Fakulty strojního inženýrství 
UJEP v areálu kampusu (CEMMTECH – Centrum materiálů, 
mechaniky a technologií)  

a) projektová dokumentace 
b) realizace stavby a jejího vybavení 

Celkové náklady akce 
a) 6 989 000,- Kč  
b) 252 985 000,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 
a) Realizace stavby 
b) TDI, BOZP, právní poradenství Termíny přípravy a 

realizace akce 

Projektová dokumentace realizační do konce ledna 2019, 
zahájení stavby 08/2019, následná realizace stavby a jejího 
vybavení do 2021. Termíny se mohou posunout v návaznosti 
na průběh VŘ. 

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RSZ 

Návaznost na bod 7.2 plánu realizace Strategického záměru: 
Dokončit projektovou dokumentaci ve všech stupních 
provedení a získat stavební povolení pro výstavbu nové 
budovy fakulty strojního inženýrství UJEP v areálu kampusu 
(CEMMTECH). Zajistit financování stavby z výzvy pro vysoké 
školy - Strukturálně postižené regiony a realizovat výběrové 
řízení na dodavatele stavby. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a 
zdrojů jejich pokrytí 

Zdroj krytí: 95% dotace, 5% spoluúčast UJEP: 
a) 158 332 000,- Kč (dotace: 150 415 400,- Kč, 

FRIM: 7 916.600,- Kč) 
b) 3 873 229,- Kč (dotace: 3 679 567,- Kč, FRIM: 

193 662,- Kč) 
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Investiční akce č.: 3 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované  
pro rok 2020 

Aktuální stav investiční akce (realizační fáze) a postup prací v roce 2020 

Název akce Výstavba výukových prostor FZS 

Popis aktuálního stavu řešení investiční 
akce 

Registrovaná akce: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 

v rámci Výzvy č. 02_18_059 ERDF výzva pro VŠ ve 
strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP. 
 
V současnosti je zpracovávána PD ve stupni DPS, 
souběžně se zpracovává zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce, předpoklad zahájení stavby 10/2019. 
Vyhlášena VZ na TDI, BOZP.  
Právní poradenství  - MT Legal, s.r.o. 
PD není financována z dotace OPVVV. 

Stručný popis akce 

Výstavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií  
a) projektová dokumentace 

b) realizace stavby a jejího vybavení 

Celkové náklady akce 
a) 15 592 000,- Kč 

b) 415 393 991,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 
a) Realizace stavby 
b) TDI, BOZP, právní poradenství 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

Projektová dokumentace realizační do konce července 2019, 
zahájení stavby 10/2019, následná realizace stavby a jejího 
vybavení do 2021. Termíny se mohou posunout v návaznosti 
na průběh VŘ. 

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RSZ 

Návaznost na bod 7.3 plánu realizace Strategického záměru: 
Dokončit projektovou dokumentaci ve všech stupních 
provedení pro výstavbu nové budovy fakulty zdravotnických 
studií UJEP v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem a získat stavební povolení. Zajistit financování stavby 
z výzvy pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony a 
realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby. 
 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a 
zdrojů jejich pokrytí 

Zdroj krytí: 95% dotace, 5% spoluúčast UJEP: 
a) 266 410 800,- Kč (dotace: 253 090 260,- Kč, 

FRIM: 13 320 540,- Kč) 
b) 4 561 629,- Kč (dotace: 4 333 548,- Kč, FRIM: 

228 081,- Kč) 

 

Investiční akce č.: 4 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované  
pro rok 2020 

Aktuální stav investiční akce (realizační fáze) a postup prací v roce 2020 

Název akce DŮM UMĚNÍ  

Popis aktuálního stavu řešení investiční 
akce 

Registrovaná akce: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010210 

v rámci Výzvy č. 02_18_059 ERDF výzva pro VŠ ve 
strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP. 
 
V současnosti je zpracována PD ve stupni DPS, 
zpracována zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
(probíhá kontrola na MŠMT), předpoklad zahájení 
stavby 08/2019. Vyhlášena VZ na TDI, BOZP.  
PD není financována z dotace OPVVV. 

Stručný popis akce 

Adaptace a rekonstrukce prostor bývalé menzy pro účely 
Domu umění Ústí nad Labem.  

a) projektová dokumentace 

b) realizace stavby a jejího vybavení 

Celkové náklady akce 
a) 598 800,- Kč  

b) 41 252 855,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 
a) Realizace stavby  
b) TDI, BOZP 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

Projektová dokumentace realizační do konce ledna 2019, 
zahájení stavby 08/2019, následná realizace stavby a jejího 
vybavení do 2021. Termíny se mohou posunout v návaznosti 
na průběh VŘ. 

Zdůvodnění akce vč. Návaznost na bod 7.5 plánu realizace Strategického záměru: Předpoklad nákladů v roce 2020 a Zdroj krytí: 95% dotace, 5% spoluúčast UJEP: 
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vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RSZ 

Pokračovat v postupné adaptaci budovy bývalé menzy pro 
účely DUÚL, zajistit financování stavby z výzvy pro vysoké 
školy - Strukturálně postižené regiony. 

zdrojů jejich pokrytí a) 24 094 000,- Kč (dotace: 22 889 300,- Kč, 
FRIM: 1 204 700,- Kč) 

b) 2 049 904,- Kč (dotace: 1 947 409,- Kč, FRIM: 
102 492,- Kč) 

 

Investiční akce č.: 5 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované  
pro rok 2020 

Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Název akce 
Rozvoj infrastruktury UJEP 
 

Popis aktuálního stavu řešení investiční 
akce 

Aktuálně probíhá příprava projektových dokumentací a 
zajištění inženýrské činnosti při získávání potřených 
povolení. Realizace akcí je plánována do konce roku 
2020. 

Stručný popis akce 

Terénní úpravy západního sektoru Kampusu UJEP. Realizace 
zpřístupnění prostor pro studenty se specifickými vzdělávacími 
potřebami. Úpravy veřejných ploch, v Kampusu UJEP a jeho 
rozšířeném prostoru objektů v areálu České Mládeže, pro 
vzdělávací, tvůrčí, výzkumné a volnočasové aktivity. 
Rekonstrukce dílčích výukových prostor v objektech UJEP. 

Celkové náklady akce 10 000 000,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 Realizace stavebních a terénních úprav. Termíny přípravy a 
realizace akce 

Realizace drobných akcí v rámci krátkodobé investiční 
strategie v průběhu roku 2020. 
 

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RSZ 

Návaznost na bod 7.9 Rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
hlediska potřeb vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových a 
sportovních. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

10 000 000,- Kč  (FRIM UJEP) 

 

Fakulta sociálně ekonomická 
 

Investiční akce č.: 6 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované  
pro rok 2020 

Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Název akce 
Ostatní investiční aktivity 
 

Popis aktuálního stavu řešení investiční 
akce 

a), b) V přípravě 
c) zpracována projektová dokumentace 

Stručný popis akce 

a) Dislokace studijního oddělení FSE UJEP  

Přemístění a úprava kanceláří studijního oddělení tak, aby 
vzniklo ucelené pracoviště a změna užívání prostor 
zasedací místnosti ve vilce Kampus. 

 
b) Úprava prostor objektu Vilka Kampus 

Změna užívání prostor zasedací místnosti ve vilce Kampus.   
 

c) Laboratoř Biofeedbacku a Matematicko-statistická 
laboratoř – stavební úpravy 2. NP VIKS 

Změna užívání prostor zasedací místnosti ve vilce Kampus.   

Celkové náklady akce 2 900 000 Kč 

Plán prací pro rok 2020 
a), b) Realizace aktivity 
c) 3. a 4.Q/2019 – VZ, případně i zahájení prací 
1. a 2 Q/2020 – realizace akce 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

a), b) Příprava dokumentace a výběrové řízení - začátek roku 
2020. 



 

6 

c) 3.Q/2019-2.Q/2020 
 

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RSZ 

a) Zkvalitnění studijního prostředí, viz bod 2.8 Plánu RSZ pro 
rok 2019. 
  

b) Aktivita má podpořit zapojení akademických pracovníků ze 
zahraničních VŠ,  viz bod 3.6 Plánu RSZ FSE UJEP pro rok 
2019, navýšením ubytovacích kapacit v objektu Vilka 
Kampus. 

 
c) realizaci všech cílů projektu OP VVV REGBE, Návaznost 

na bod 7.9 Rozvíjet infrastrukturu univerzity z hlediska 
potřeb vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových a 
sportovních. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

FRIM FSE UJEP 
a) 800 000,- Kč 
b) 1 000 000,- Kč 

Projekt REGBE 
c) 1 100 000,- Kč 

 

Pedagogická fakulta 
 

Investiční akce č.: 7 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Název akce Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP  
Popis aktuálního stavu řešení investiční 
akce 

Finalizace PD, příprava podkladů pro vyhlášení VZ  
Stručný popis akce 

Stavební úpravy a modernizace vnitřních prostor PF UJEP 
včetně výkonu TDI. 

Celkové náklady akce 18 387 510,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 
Vypsání a realizace  VZ, předpoklad ukončení VZ v roce 
2020 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

Vypsání veřejné zakázky 12/2019 

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RZS 

Vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci 
programů a realizaci všech cílů projektu U21-KI. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

18 387 510,- Kč zdroj OP VVV 

 

Přírodovědecká fakulta 
 

Investiční akce č.: 8 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované  
pro rok 2020 

Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Název akce 
Ostatní investiční aktivity 
 

Popis aktuálního stavu řešení investiční 
akce 

Objekt CPTO by měl být dokončen do 15. 12. 2019, 
následně uveden do zkušebního provozu. 

Stručný popis akce 

Dovybavení objektu CPTO  

Aktivity související se zabezpečením zkušebního provozu 
budovy, instalacemi a zprovozněním.  

Celkové náklady akce 3 000 000 Kč 

Plán prací pro rok 2020 Realizace aktivit Termíny přípravy a 
realizace akce 

Příprava aktivit dle postupu prací na výstavbě a procesu 
předávání v rámci zkušebního provozu budovy CPTO. 

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 

Návaznost na bod 7.3.3. DZ UJEP - Připravit a realizovat 
stavební části projektu Centra přírodovědných a technických 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

FRIM PřF UJEP 
3 000 000,- Kč 
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Dlouhodobého záměru a 
plánu RSZ 

oborů (CPTO) a jeho vybavení. 

 

 

3. Pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2020 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem bude v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení v souladu s prioritami a časovými harmonogramy získaných 

projektů OP VVV, které jsou realizovány jako komplementární k projektům zaměřeným na rozvoj univerzity v oblasti kvalitního vzdělávání s kvalitními absolventy, 

internacionalizace, otevřenosti a nastavení systémů kvality a strategického řízení.  

Projekty jsou zaměřeny na dobudování infrastruktury pro praktickou výuku bakalářských a magisterských studijních programů zohledňujících potřeby trhu práce a 

zaměřených na praxi několika fakult UJEP, na zajištění nezbytných podmínek pro akreditace nových a akreditace návazných inovovaných studijních programů, 

na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojený s výukou, na podporu škol doktorských studií, na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci 

stávajících a tvorbu nových studijních doktorských programů. Jedná se o projekty OP VVV: 

a) U21 - Kvalitní infrastruktura, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 

b) Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678 

c) Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_017/0002689 

 
Celkový plánovaný objem výdajů pro pořizování strojního a přístrojového vybavení: 98 577 500,- Kč 

z toho PřF   33 112 000,- Kč 
 FŽP   18 179 000,- Kč 
 PřF a FŽP společné 13 025 000,- Kč 
 FSI   17 094 000,- Kč 
 FF        200 000,- Kč 
 FSE     7 467 500,- Kč 

REK     9 500 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
Nejvýznamnější položky v oblasti pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2020 

 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 Aktuální stav přípravy akce a postup v roce 2020 

Název akce Pořízení přístrojů a vybavení laboratoří PřF Popis aktuálního stavu řešení akce Probíhá průzkum trhu.  
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Stručný popis akce 

Vybavení laboratoří biotechnologií, mikrotechnologií a 
biomateriálů, molekulární biolůogie a genetiky v rámci 
modernizace infrastruktury pro výzkum spojený s výukou na 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí N/L. v rámci komplementárního 
projektu U21  - přístrojové vybavení z projektu U21-KI. 

Celkové náklady akce 11 112 000,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 Pořízení vybavení 10/2020 Termíny přípravy a 
realizace akce 

Předpokládané zahájení VZ 1/2020  

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RZS 

Vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci 
programů a realizaci všech cílů projektu U21-KI. Vztah 
k oblastem DZ – Kvalitní vzdělávání, Kvalitní tvůrčí činnost, 
Data a efektivní financování. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

11 112 000,- Kč (zdroj OP VVV)   

 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 Aktuální stav přípravy akce a postup v roce 2020 

Název akce TEM mikroskop PřF 

Popis aktuálního stavu řešení akce Probíhá průzkum trhu  
Stručný popis akce 

Modernizace infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí N/L. v rámci komplementárního 
projektu STUVIN  - přístrojové vybavení  z projektu INVUST 

Celkové náklady akce 22 000 000,-  

Plán prací pro rok 2020 Pořízení přístroje 2/2020 Termíny přípravy a 
realizace akce 

Předpokládané zahájení VZ 8/2019  

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RZS 

Vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci 
programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN. Vztah 
k oblastem DZ – Kvalitní vzdělávání, Kvalitní tvůrčí činnost, 
Data a efektivní financování. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

22 000 000,- Kč   (zdroj OP VVV)   

 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 Aktuální stav přípravy akce a postup v roce 2020 

Název akce Vybavení laboratoře Ekotoxikologie – GMO (FŽP) 

Popis aktuálního stavu řešení akce Probíhá průzkum trhu.  
Stručný popis akce 

Vybavení laboratoře Ekotoxikologie v rámci modernizace 
infrastruktury pro výzkum spojený s výukou na Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí N/L. v rámci komplementárního projektu U21  - 
přístrojové vybavení z projektu KI. 

Celkové náklady akce 10 160 000,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 Pořízení vybavení 11/2020 Termíny přípravy a 
realizace akce 

Předpokládané zahájení VZ 12/2019  

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RZS 

Vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci 
programů a realizaci všech cílů projektu U21-KI. Vztah 
k oblastem DZ – Kvalitní vzdělávání, Kvalitní tvůrčí činnost, 
Data a efektivní financování. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

10 160 000,- Kč (zdroj OP VVV)   

 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 Aktuální stav přípravy akce a postup v roce 2020 

Název akce 
Pořízení přístrojů a vybavení laboratoří FŽP – odpady a 
aplikovaná ekologie 

Popis aktuálního stavu řešení akce Probíhá průzkum trhu.  

Stručný popis akce 
Pořízení přístrojů a vybavení laboratoří FŽP pro oblasti odpadů 
a aplikované ekologie v rámci modernizace infrastruktury pro 
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výzkum spojené s výukou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí 
N/L. v rámci komplementárního projektu U21  - přístrojové 
vybavení z projektu U21-KI. 

Celkové náklady akce 31 204 000,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 Pořízení vybavení 11/2020 Termíny přípravy a 
realizace akce 

Předpokládané zahájení VZ 11/2019 

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RZS 

Vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci 
programů a realizaci všech cílů projektu U21-KI. Vztah 
k oblastem DZ – Kvalitní vzdělávání, Kvalitní tvůrčí činnost, 
Data a efektivní financování. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

8 019 000,- Kč (zdroj OP VVV)   

 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 Aktuální stav přípravy akce a postup v roce 2020 

Název akce 
Vybavení laboratoře sanačních postupů a společné 
mikrobiologické laboratoře PřF a FŽP 

Popis aktuálního stavu řešení akce Probíhá průzkum trhu.  

Stručný popis akce 

Vybavení laboratoře sanačních postupů a společné 
mikrobiologické laboratoře PřF a FŽP v rámci modernizace 
infrastruktury pro výzkum spojený s výukou na Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí N/L. v rámci komplementárního projektu U21  - 
přístrojové vybavení z projektu U21-KI. 

Celkové náklady akce 13 025 000,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 Pořízení vybavení 5/2020 Termíny přípravy a 
realizace akce 

Předpokládané zahájení VZ 12/2019  

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RZS 

Vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci 
programů a realizaci všech cílů projektu U21-KI. Vztah 
k oblastem DZ – Kvalitní vzdělávání, Kvalitní tvůrčí činnost, 
Data a efektivní financování. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

13 025 000,- Kč (zdroj OP VVV)  

 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 Aktuální stav přípravy akce a postup v roce 2020 

Název akce Pořízení přístrojů a vybavení laboratoří FSI 

Popis aktuálního stavu řešení akce Probíhá průzkum trhu.  
Stručný popis akce 

Pořízení přístrojů a vybavení laboratoří pro oblasti 
materiálových zkoušek, slévárenství, pohonů, dynamických 
zkoušek a částí strojů v rámci modernizace infrastruktury pro 
výzkum spojené s výukou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí 
N/L. v rámci komplementárního projektu U21  - přístrojové 
vybavení z projektu U21-KI. 

Celkové náklady akce 15 472 000,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 Pořízení vybavení 11/2020 Termíny přípravy a 
realizace akce 

Předpokládané zahájení VZ 1/2020  

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RZS 

Vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci 
programů a realizaci všech cílů projektu U21-KI. Vztah 
k oblastem DZ – Kvalitní vzdělávání, Kvalitní tvůrčí činnost, 
Data a efektivní financování. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

15 472 000,- Kč (zdroj OP VVV)  

 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 Aktuální stav přípravy akce a postup v roce 2020 

Název akce Posílení a modernizace informačních systémů REK Popis aktuálního stavu řešení akce Probíhá průzkum trhu.  
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Stručný popis akce 

Posílení a modernizace informačních systémů v oblastech 
virtualizačního prostředí, zálohování a rozvoje ekonomických a 
manažerských systémů v rámci modernizace infrastruktury pro 
výzkum spojené s výukou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí 
N/L. v rámci komplementárního projektu U21  - přístrojové 
vybavení z projektu U21-KI. 

Celkové náklady akce 9 500 000,- Kč 

Plán prací pro rok 2020 Pořízení vybavení 11/2020 Termíny přípravy a 
realizace akce 

Předpokládané zahájení VZ 11/2019 

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého záměru a 
plánu RZS 

Vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci 
programů a realizaci všech cílů projektu U21-KI. Vztah 
k oblastem DZ – Kvalitní vzdělávání, Kvalitní tvůrčí činnost, 
Data a efektivní financování. 

Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů 
jejich pokrytí 

9 500 000,- Kč (zdroj OP VVV)   

 
 
 
 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 
rektor 
 


