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PREAMBULE 
 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vstupuje do dalšího období, ve kterém si vymezuje priority a strategické 
cíle jejího rozvoje na období od roku 2021 s platností do roku 2030. Strategický záměr Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem na období od roku 2021 kontinuálně navazuje na předchozí strategické dokumenty UJEP a plně reflektuje 
strategické dokumenty ministerstva. 
 
„Plán realizace Strategického záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na období od roku 2021 pro rok 
2021“ je nedílnou součástí strategických dokumentů univerzity, představuje implementaci „Strategického záměru Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na období od roku 2021“ pro první rok jeho platnosti. Dokument svou strukturou 
reflektuje stanovené prioritní cíle univerzity pro následující období a nastavuje plán aktivit pro tento rok.  
 
 

 
 
Plán realizace Strategického záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na 
období od roku 2021 pro rok 2021: 
 

 projednala Vědecká rada UJEP dne 19. ledna 2021 

 schválil Akademický senát UJEP dne 3. února 2021 

 schválila Správní rada UJEP dne 18. března 2021



 

3 
 

1. ROZVÍJET KOMPETENCE STUDUJÍCÍCH PŘÍMO 
RELEVANTNÍ PRO ŽIVOT A PRAXI V 21. STOLETÍ 

 

Hlavní cíle:  

Připravovat studující pro dlouhodobé uplatnění v praxi v kontextu sociálních a technologických změn, rozvíjet jejich 

kompetence posilováním relevance studia směrem ke kariérním perspektivám, flexibilitě a pozitivnímu vztahu k učení. 

Rozvíjet kvalitu vzdělávání a nástroje pro její zajišťování, respektovat a posilovat vazbu studia na budoucí uplatnění, rozvíjet 

kompetence vyučujících, posilovat mezinárodní rozměr vzdělávací činnosti.  

Odpovědnost: 

prorektorka pro studium, prorektor pro vnější vztahy, vedení fakult 

Výstupy a indikátory:  

Spolupráce s externími partnery při realizaci praxí, soubor interních metodik vedení praxí ve studijních programech, návrh 

změn Stipendijního řádu UJEP, spolupráce se studentskými spolky, nové kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků 

zaměřené na rozvoj kompetencí pro pedagogickou práci. 

 

1.1 Prohlubovat spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje a ve spolupráci s tímto centrem rozvíjet transfer 

technologií a znalostí. 

1.2 Rozvíjet spolupráci s externími partnery při realizaci odborných praxí. Podporovat kroky směřující ke zvyšování kvality 

této formy vzdělávání, včetně evaluace praxí a zefektivňování metodické a organizační podpory jejich realizace. 

1.3 Připravit změnu Stipendijního řádu UJEP. V rámci toho revidovat ustanovení upravující podmínky pro přiznávání 

prospěchových a mimořádných stipendií a zasadit se o přijetí takových podmínek, které by motivovaly studenty ke 

zvýšení kvality studia a k jejich aktivnímu zapojování do univerzitního života. 

1.4 Nadále rozvíjet činnost a spolupráci se studentskými spolky, zejména pak se Studentskou unií UJEP a ESN Usti. 

1.5 Pokračovat v rozvoji Vysokoškolského sportovního centra UJEP a aktivní stipendijní politikou podporovat vrcholové 

sportovce studující na UJEP. 

1.6 Ve spolupráci s fakultami zařadit do aktuální nabídky celoživotního vzdělávání kurzy dalšího vzdělávání akademických 

pracovníků zaměřené na rozvoj kompetencí pro pedagogickou práci, včetně kompetencí pro přípravu a realizaci 

distančního vzdělávání nebo vzdělávání formou blended learning. 

1.7 V závislosti na vývoji pandemie nemoci covid-19 nabízet mobility studentů a akademických a dalších pracovníků tak, 

aby došlo postupně k jejich navýšení alespoň na úroveň roku 2019. 

 

2. ZLEPŠIT DOSTUPNOST A RELEVANCI FLEXIBILNÍCH 
FOREM VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Hlavní cíle:  

Rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku dalšího vzdělávání poskytovaného flexibilními formami vzdělávání jak v akreditovaných 

studijních programech, tak v rámci celoživotního vzdělávání, rozšiřovat dostupnost informačních zdrojů a podporovat jejich 

otevřenost a zlepšovat dostupnost pro široký okruh cílových skupin. Rozvíjet kariérové poradenství se zřetelem ke zvyšování 

povědomí o možnostech dalšího vzdělávání a zlepšovat možnosti přístupu k němu. Rozvíjet nabídku studijních programů a 

jednotlivých kurzů pro zahraniční zájemce o studium.  

Odpovědnost: 

prorektorka pro studium, prorektor pro vnější vztahy, vedení fakult 

Výstupy a indikátory:  
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Soubor interních metodik pro realizaci vzdělávání formou blended learning, elektronické studijní materiály pro vzdělávání ve 

studijních programech a kurzech celoživotního vzdělávání, metodika posuzování zahraničního vzdělávání pro účely 

přijímacího řízení a nostrifikací na UJEP, inovovaný program Univerzity třetího věku, nový přednáškový cyklus Café Nobel 

spolupráce s dalšími vysokými školami v oblasti kariérového poradenství, počet studentů v cizojazyčných studijních 

programech. 

 

2.1 Vytvořit podmínky pro zvýšení podílu vzdělávání realizovaného formou blended learning. Podpořit kroky směřující ke 

zvýšení kvality této formy vzdělávání ve studijních programech a v průběžných kurzech celoživotního vzdělávání, 

včetně její evaluace a metodické podpory její realizace. 

2.2 Napříč oblastmi vzdělávání zlepšit dostupnost elektronických studijních opor a multimediálních učebních pomůcek 

podporujících využívání distančních metod výuky ve studijních programech a průběžných kurzech celoživotního 

vzdělávání. 

2.3 Realizovat kroky pro zjednodušení procesu posuzování zahraničního vzdělávání pro účely přijímacího řízení a procesu 

nostrifikací a zasadit se tak o vytvoření podmínek pro postupné navyšování počtu zahraničních studentů ve studijních 

programech (mimo mobilitní programy) a k posílení jejich internacionalizace. 

2.4 Rozvíjet nabídku kurzů celoživotního vzdělávání pro různorodé cílové skupiny včetně seniorů (kurzy U3V) a veřejnosti 

(přednášky Café Nobel). Podporovat kroky vedoucí ke zlepšení dostupnosti elektronických studijních materiálů 

určených těmto skupinám. 

2.5 V rámci Poradenského centra UJEP podpořit činnost nově zřízené kariérové poradny, v této oblasti spolupracovat 

s dalšími vysokými školami a sdílet příklady dobré praxe. 

2.6 Pokračovat v navazování spolupráce se zahraničními vysokými školami s cílem společného uskutečňování studijních 

programů typu double nebo joint degree. 

2.7 Aktivně propagovat studijní programy akreditované na UJEP v cizím jazyce s cílem zvýšit počet zahraničních studentů 

v nich. 

 

 

3. ZVÝŠIT EFEKTIVITU A KVALITU DOKTORSKÉHO STUDIA 
 

Hlavní cíle:  

Nastavovat a rozvíjet nástroje pro zvyšování efektivity a kvality doktorských studií, poskytovat kvalitní zázemí a podporu pro 

úspěšné studium a vytvářet podmínky pro snižování studijní neúspěšnosti. Otevírat možnosti integrace studentů a 

absolventů do odborných komunit, dbát na podporu excelence vytvořením odpovídajících podmínek. Posilovat otevřenost a 

internacionalizaci doktorského studia.  

Odpovědnost: 

prorektorka pro studium, prorektor pro vnější vztahy 

Výstupy a indikátory:  

Doktorské školy s inovovanými aktivitami, participace externích odborníků (včetně zahraničních) na výuce či oponování 

dizertačních prací, návrh změn Stipendijního řádu UJEP. 

 

3.1 Podpořit činnost doktorských škol fungujících na UJEP a jejich prostřednictvím rozšířit možnost doktorandů účastnit se 

vzdělávacích akcí realizovaných jak napříč doktorskými studijními programy (oborové přednášky, semináře, konference), 

tak i individuálně (stáže, soutěže, konference). 

3.2 Prostřednictvím doktorských škol podpořit participaci externích odborníků (včetně zahraničních) na výuce či oponování 

dizertačních prací. 
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3.3 Připravit změnu Stipendijního řádu UJEP. Revidovat ustanovení upravující podmínky pro přiznávání stipendií 

doktorandům v prezenční formě studia a zasadit se o přijetí takových podmínek, které by mimořádně nadané absolventy 

magisterských studijních programů motivovaly ke vstupu do tohoto typu studia. 

3.4 Mobilitu studentů v doktorských studijních programech považovat za prioritní mobilitu a neustále ji rozvíjet tak, aby se 

každý student během svého studia alespoň jedné mobility aktivně zúčastnil. 

 

 

4. POSILOVAT STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ 
KAPACIT V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE NA VYSOKÝCH 
ŠKOLÁCH 

 

Hlavní cíle:  

V souladu s implementací Metodiky hodnocení výzkumných organizací (Metodika 2017+) přijímat opatření pro zvyšování 

kvality a konkurenceschopnosti výzkumu a výzkumného prostředí, nastavit procesy, podmínky a infrastrukturu pro podporu 

prioritních výzkumných směrů, týmů a aktivit se zřetelem k vysoké míře internacionalizace, usilovat o zvyšování podílu 

získaných excelentních mezinárodních výzkumných projektů. Budovat partnerské sítě na národní i mezinárodní úrovni, rozvíjet 

spolupráci s aplikační sférou a podporovat transfer výsledků a znalostí do praxe. 

 Odpovědnost: 

prorektor pro vědu, vedení fakult 

Výstupy a indikátory:  

Strukturovaná data meziročních změn výkonnosti tvůrčí činnosti, počty výsledků a jejich rating, rozdělení podpory 

Dlouhodobého koncepčního rozvoje VO (DKRVO) dle nových pravidel, počet podpořených celouniverzitních oblastí tvůrčí 

činnosti včetně hlavních výzkumných témat, počet vzdělávacích akcí. 

 

4.1 Sběr strukturovaných dat meziročních změn výkonnosti tvůrčí činnosti se zřetelem ke struktuře oborů FORD. Na základě 

těchto dat přijímat adekvátní opatření ke zvyšování podílu uznatelných výsledků s ohledem na růst kvality, objemu 

finančních prostředků a podílu mezinárodní spolupráce. 

4.2 V oblasti tvůrčí činnosti se zaměřit na publikace bibliometrických výsledků v periodikách uvedených v mezinárodních 

citačních databázích (Web of Science nebo Scopus) s ohledem na jejich rating (D1, Q1 nebo Q2). Usilovat o meziroční 

zlepšení hodnocení jednotlivých bibliometrických a nebibliometrických výsledků. Zvyšovat podíl výsledků umělecké 

činnosti se zásadním a objevným významem mezinárodního a celostátního kontextu. 

4.3 Implementovat nová pravidla rozdělení podpory na základě kvalitních výsledků a oblastí relevantních pro tvůrčí činnost 

(např. bibliometrické a nebibliometrické výsledky, výsledky umělecké činnosti se zásadním a objevným významem 

mezinárodního a celostátního kontextu, kvalifikační struktura, objem smluvního výzkumu, doktorandi, postdoktorandi, 

objem a rozsah národních a mezinárodních projektů, aktivní mezinárodní spolupráce, mobility v oblasti tvůrčí činnosti 

aj.).  

4.4 Vyčlenit finanční prostředky z DKRVO, které budou určeny na celouniverzitní oblasti podpory tvůrčí činnosti a vědní 

oblasti, ve kterých dosahujeme špičkových a excelentních výsledků, získáváme významné vědecké projekty s národním 

a mezinárodním dopadem, zapojujeme špičkové zahraniční odborníky, rozvíjíme doktorské studijní programy a usilujeme 

o kvalifikační růst pracovníků. 

4.5 Podpora činností Centra projektového servisu, Interní grantové agentury a Centra transferu technologií a znalostí ke 

zlepšení portfolia služeb. 

4.6 Budovat všestranný rozvoj kapacit pro špičkový a excelentní výzkum, podpořit mezisektorovou spolupráci, zvyšovat 

atraktivitu výzkumu s ohledem na potřeby regionu, vytvářet sítě spolupracujících institucí, rozvíjet internacionalizaci 

výzkumu. Podpořit přípravu tematických projektů v rámci celouniverzitních výzkumných směrů MATEQ a SMART. 
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Podpořit výzkum a implementaci inovací v oblasti kreativních průmyslů, rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti 

humanitních a společenských věd. 

4.7 Vzdělávat pracovníky v oblasti duševního vlastnictví, transferu výsledků a znalostí do praxe, přípravy projektů, tvůrčího 

psaní, prezentace výsledků, komunikačních dovedností apod.  

4.8 Vytvořit koncepci nové publikace propagující vědecké aktivity na UJEP a to jak směrem k firmám a institucích, tak i 

směrem k široké veřejnosti. 

 
 

5. BUDOVAT KAPACITY PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 
VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 

 

Hlavní cíle:  

Kvalifikovaně a kompetentně určovat strategické priority univerzity v souladu se společenskými potřebami a společenskou 

odpovědností, dbát na zajišťování kvality všech svých činností a rozvíjet systém jejich hodnocení. Rozvíjet kapacity pro 

analytické, strategické a další činnosti, rozhodovat, plánovat a rozvíjet priority na základě relevantních dat a informací. Rozvíjet 

a zdokonalovat procesy, nástroje a mechanismy pro práci s lidskými zdroji. Systematicky podporovat pozitivní vnímání 

univerzity, propagovat její činnosti a rozšiřovat spolupráci s relevantními aktéry na národní i mezinárodní úrovni.   

Odpovědnost: 

rektor, prorektor pro rozvoj a kvalitu, prorektor pro vnější vztahy 

Výstupy a indikátory:  

Analytické materiály, soubory ukazatelů, získané CRP projekty, zprávy o plnění personálních plánů fakult, Akční plán UJEP, 

marketingová a komunikační strategie UJEP, účast na mezinárodních veletrzích vzdělávání, stimulace internacionalizace na 

UJEP. 

 
5.1 Rozvíjet a podporovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

UJEP na základě analytických materiálů a sledovaných ukazatelů. 

5.2 Podporovat a rozvíjet činnosti vedoucí ke zvyšování podílu rozpočtového ukazatele K, nastavit mechanismy rozdělování 
finančních prostředků, a to včetně prostředků určených na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. 

5.3 Posilovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi vysokými školami prostřednictvím relevantních programů, CRP projektů 
a dalších platforem, vyhledávat příležitosti pro sdílení dobré praxe a jejího přenosu uvnitř univerzity. 

5.4 V návaznosti na Kariérní řád UJEP připravovat a vyhodnocovat zprávy o výsledku průběžného hodnocení plnění 
personálních plánů fakult, pro hodnocení akademických pracovníků využívat relevantní informační systémy včetně IS 
Hodnocení akademických pracovníků. 

5.5 V souvislosti s udržením ocenění HR Award jako jednoho z pilířů vnitřního systému zajišťování kvality vyhodnotit 
stávající akční plán a připravit nový akční plán na období 2021-2023. 

5.6 Připravit a odeslat data pro zapojení do světových žebříčků hodnocení univerzit - THE World University Rankings a QS 
World University Rankings. 

5.7 Vytvořit a zavést do praxe marketingovou a komunikační strategii UJEP, kterou bude gestorovat oddělení marketingu a 
propagace. 

5.8 Pro naplňování cílů dokumentu Strategická opatření pro posílení internacionalizace na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem vyčlenit na stimulaci internacionalizace pro fakulty částku 1 mil. Kč. 

5.9 Aktivní účastí alespoň na dvou mezinárodních veletrzích propagovat studium na UJEP pro zahraniční uchazeče. 

5.10 Zahájit přípravu a vytvořit koncepci pro úspěšnou implementaci virtuálních a blended mobilit na UJEP. 

5.11 Za finanční podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje pokračovat v řešení projektů významných pro rozvoj Ústeckého 
kraje. 

5.12 Posilovat a rozvíjet sportovní reprezentaci na UJEP, a to včetně její finanční podpory. 
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6. SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZATÍŽENÍ PRACOVNÍKŮ 
VYSOKÝCH ŠKOL, ABY SE MOHLI NAPLNO VĚNOVAT 
SVÉMU POSLÁNÍ 

 

Hlavní cíle:  

Podporovat rozvoj klíčových informačních systémů a databází k systematizovanému sběru dat a informací nezbytných pro 

strategické řízení, zajišťování kvality, vykazování, komunikaci se státní správou. Pokračovat v digitalizaci agend, odstraňování 

duplicit a snižování administrativní zátěže pracovníků. 

Odpovědnost: 

prorektor pro rozvoj a kvalitu, prorektor pro vnější vztahy 

Výstupy a indikátory:  

Rozvoj a upgrade informačních systémů, digitalizované agendy. 

 

6.1 Kontinuálně rozvíjet klíčové informační systémy a databáze k systematizovanému sběru dat a informací nezbytných pro 

strategické řízení, vykazování, komunikaci se státní správou a odstraňování duplicit. 

6.2 Digitalizovat relevantní agendy a procesy v souvislosti s manažerským informačním systémem za účelem snižování 

administrativní zátěže pracovníků univerzity s cílem zefektivnění procesů a optimalizace uživatelského komfortu. 

6.3 Zahájit přípravu na přechod na systém Erasmus without paper v rámci zahraničních mobilit. 

 

 

7. BUDOVAT A ROZVÍJET ZÁZEMÍ A INFRASTRUKTURU 
UNIVERZITY JAKO MODERNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 

 

Hlavní cíle:  

Systematicky budovat a rozvíjet kvalitní infrastrukturu univerzity sloužící k zajišťování a zkvalitňování možností vzdělávacích, 

tvůrčích, volnočasových, sportovních, kulturních, ubytovacích, stravovacích a dalších.  Zvyšovat efektivitu a transparentnost 

využití veřejných prostředků sdílením laboratorního a přístrojového vybavení. Posilovat informační zabezpečení vzdělávací a 

tvůrčí činnosti. 

Odpovědnost: 

prorektor pro rozvoj a kvalitu, kvestor 

Výstupy a indikátory:  

Dokončené investiční akce, zkvalitnění služeb, projektová dokumentace. 

 

7.1 Pokračovat v realizaci výstavby nových výukových prostor pro účely kvalitní vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty strojního 

inženýrství v souladu s harmonogramem dle smluvního ujednání. 

7.2 Pokračovat v realizaci výstavby nové budovy Fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice pro účely 

kvalitní vzdělávací a tvůrčí činnosti v souladu s harmonogramem dle smluvního ujednání. 

7.3 Dokončit a předat k užívání rekonstruovanou budovu bývalé menzy pro účely Domu umění Ústí nad Labem jako centra 

umění, kultury, kreativity, výzkumu, vzdělání a společenské odpovědnosti. 

7.4 Dokončit rekonstrukci budovy kateder v areálu České mládeže pro účely vzdělávací a tvůrčí činnosti Pedagogické 

fakulty.  
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7.5 Průběžně rozvíjet infrastrukturu univerzity z pohledu rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, 

volnočasových, sportovních, kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity, které povedou k budování 

moderního a otevřeného prostředí pro studenty, zaměstnance a veřejnost. 

7.6 Zkvalitňovat zázemí a služby Vědecké knihovny UJEP za účelem podpory vzdělávací a tvůrčí činnosti, dostupnosti 

informačních zdrojů a zlepšování uživatelského komfortu. 

7.7 Pokračovat v úsilí realizovat prodej zbytného majetku, a to ve spolupráci s městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem 

a případně soukromými investory. 

7.8 Připravit projektovou dokumentaci pro výstavbu komplexního energeticky zaměřeného pracoviště Green Energy 

Technologies Centre of UJEP v prostorech Za Válcovnou které bude poskytovat služby ve vývoji, výzkumu a vzdělávání 

především v regionu Ústeckého kraje. 

 

 

Příloha č. 1  

Osnova plánu investičních aktivit UJEP pro rok 2021 
 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se v roce 2021 prioritně zaměřuje na kontinuální budování Kampusu 

UJEP a infrastruktury univerzity jako celku, a to jak s ohledem na investiční akce velkého objemu, jejichž realizace byla 

započata již v minulých letech, tak na nové akce, které mají pro uvedené období stanovené priority. Plánované akce jsou 

v souladu se strategickým záměrem univerzity, s jeho jednotlivými oblastmi. Realizace plánovaných investičních aktivit povede 

k naplňování těchto priorit a povede k rozšiřování a zkvalitňování možností vzdělávacích, tvůrčích, volnočasových, sportovních, 

kulturních a dalších aktivit spojených s posláním univerzity.  

 

Investiční 
akce č.: 

1P Název akce U21 – Výstavba výukových prostor pro FSI (budova CEMMTECH)  

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity 
plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis 
akce 

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

vybavení 
b) technický dozor a koordinátor 

bezpečnosti práce  
c) autorský dozor 

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 realizována stavba 
a kontrola ze strany TDI, 
koordinátora bezpečnosti práce a 
autorského dozoru stavby. 
 
TDI, koordinátor BOZP a autorský 
dozor nejsou financováni z dotace 
OPVVV. 
 

Náklady akce 

a) 264 910 253,04 Kč 
b)     2 511 960,00 Kč  
c)        760 000,00 Kč 

 

Termíny přípravy 
a realizace akce 

04/2020 podepsána smlouva se 
zhotovitelem a následně předáno 
staveniště. Předpoklad dokončení 
stavby 04/2022. Následně bude objekt 
uveden do provozu a předán uživateli 
k realizaci dalších klíčových aktivit 
projektu.  

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

Návaznost na bod 7.1 Realizovat 
investiční výstavbu nových výukových 
prostor pro účely kvalitní vzdělávací a 
tvůrčí činnosti Fakulty strojního 
inženýrství a Fakulty zdravotnických 
studií. 

Plán prací pro 
rok 2021 

a) Realizace díla 
b) TDI a koordinátor BOZP 
c) Autorský dozor 
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Synergické vazby 
na jiné investiční 
akce včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

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. Synergicky propojuje investiční 
akce realizované v původním objektu 
H se kterým se nová budova propojí. 
Návaznost na projekty OP VVV, OPVK 
a FRIM UJEP. 
Přímá provazba na projekt U21 – 
Univerzita reflektující problémy 
regionu severozápadních Čech, 
Číslo projektu: 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 
 

Předpoklad 
objemu výdajů v 
roce 2021 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) 1 500 000,- Kč (FRIM) 
c)    500 000,- Kč (FRIM) 

 

Investiční 
akce č.: 

2P Název akce U21 – Výstavba výukových prostor pro FZS 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity 
plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Dostavba výukových prostor Fakulty 
zdravotnických studií UJEP v areálu 
Krajské zdravotní a.s. Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem  
a) realizace stavby a jejího vybavení 
b) technický dozor a koordinátor 

bezpečnosti práce  
c) autorský dozor 

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 realizována stavba a 
kontrola ze strany TDI, koordinátora 
bezpečnosti práce a autorského dozoru 
stavby. 
 
TDI, koordinátor BOZP a autorský 
dozor nejsou financováni z dotace 
OPVVV. 
 

Náklady akce 
a) 426 411 525,52 Kč 
b)     3 503 313,00 Kč 
c)     1 879 000,00 Kč 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

06/2020 podepsána smlouva se 
zhotovitelem a následně předáno 
staveniště. Předpoklad dokončení 
stavby 08/2022. Následně bude objekt 
uveden do provozu a předán uživateli 
k realizaci dalších klíčových aktivit 
projektu. 

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

Návaznost na bod 7.1 Realizovat 
investiční výstavbu nových výukových 
prostor pro účely kvalitní vzdělávací a 
tvůrčí činnosti Fakulty strojního 
inženýrství a Fakulty zdravotnických 
studií. 

Plán prací pro 
rok 2021 

a) Realizace díla 
b) TDI a koordinátor BOZP 
c) Autorský dozor 

Synergické vazby 
na jiné investiční 
akce včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

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. 
Navazuje na akce realizované z OPVK 
– Zpřístupnění objektů studentům se 
SP, dále na akce FRIM UJEP 2017 – 
2018. 
 
Přímá provazba na projekt U21 – 
Univerzita reflektující problémy 

Předpoklad 
objemu 
výdajů v roce 
2021 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) 2 300 000,- Kč (FRIM) 
c) 1 300 000,- Kč (FRIM) 
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regionu severozápadních Čech, 
Číslo projektu: 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 
 

 

Investiční 
akce č.: 

3P Název akce U21 - Výstavba výukových prostor pro FUD 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity 
plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Adaptace a rekonstrukce prostor 
bývalé menzy pro účely Domu umění 
Ústí nad Labem v areálu Klíše.  
a) realizace stavby a jejího vybavení 
b) technický dozor a koordinátor 

bezpečnosti práce  
c) autorský dozor 

 
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 realizována stavba a 
kontrola ze strany TDI, koordinátora 
bezpečnosti práce a autorského dozoru 
stavby. 
 
TDI, koordinátor BOZP a autorský 
dozor nejsou financováni z dotace 
OPVVV. 
 

Náklady akce 
a) 33 839 093,31 Kč 
b)     617 100,00 Kč 
c)     150 000,00 Kč 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

10/2019 podepsána smlouva se 
zhotovitelem a následně předáno 
staveniště. Předpoklad dokončení 
stavby 04/2021. Následně bude objekt 
uveden do provozu a předán uživateli 
k realizaci dalších klíčových aktivit 
projektu. 

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

Návaznost na bod 7.2 Dokončit 
realizaci rekonstrukce budovy bývalé 
menzy pro účely Domu umění Ústí nad 
Labem jako centra umění, kultury, 
kreativity, výzkumu, vzdělání a 
společenské odpovědnosti. 

Plán prací pro 
rok 2021 

a) Realizace díla 
b) TDI a koordinátor BOZP 
c) Autorský dozor 

Synergické vazby 
na jiné investiční 
akce včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

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. 
Návaznost akce na projekt ISPROFIN 
2009 – 2010.  
 
Přímá provazba na projekt U21 – 
Univerzita reflektující problémy 
regionu severozápadních Čech, 
Číslo projektu: 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 

Předpoklad 
objemu výdajů 
v roce 2021 a 
zdrojů jejich 
pokrytí 

Zdroj krytí: 95% dotace, 5% spoluúčast 
UJEP: 

a) 11 714 721,30,- Kč (dotace: 
11 128 985,20Kč, FRIM: 
585 736,10Kč) 

b) 100 650,00 Kč 
c) 50 000,00 Kč 

 

Investiční 
akce č.: 

4P Název akce U21 – KI – Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity 
plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 
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Stručný popis akce 

Stavební úpravy a modernizace 
vnitřních prostor PF UJEP včetně 
výkonu TDI. 
a) realizace stavby a jejího 

vybavení 
b) technický dozor  

 
Popis aktuálního 
stavu řešení 
investiční akce 

Registrovaná akce: 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 
U21 – Kvalitní infrastruktura 
 
Operační program výzkum, vývoj a 
vzdělávání, prioritní osa 2, 
investiční priorita 2, specifický cíl 1  
výzva:  
ERDF výzva pro vysoké školy 
 
V současnosti je realizována stavba 
a kontrola ze strany TDI, 
koordinátora bezpečnosti práce a 
autorského dozoru stavby. 
 

Náklady akce 
a)  16 546 172,00 Kč 
b)       197 230,00 Kč 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

06/2020 podepsána smlouva se 
zhotovitelem a následně předáno 
staveniště. Předpoklad dokončení 
stavby 09/2021. Následně bude objekt 
uveden do provozu a předán uživateli 
k realizaci dalších klíčových aktivit 
projektu. 

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

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, 
kulturních a dalších aktivit spojených s 
posláním univerzity, které povedou k 
budování moderního a otevřeného 
prostředí pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost. 

Plán prací pro rok 
2021 

a) Realizace díla 
b) TDI  

 

Synergické vazby 
na jiné investiční 
akce včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Registrovaná akce: 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 
U21 – Kvalitní infrastruktura 
 
Operační program výzkum, vývoj a 
vzdělávání, prioritní osa 2, investiční 
priorita 2, specifický cíl 1  
výzva:  
ERDF výzva pro vysoké školy 
 
Přímá vazba na projekt ESIF 
Univerzita 21. století – Kvalitní, 
moderní a otevřená instituce, Číslo 
projektu: 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 

Předpoklad 
objemu výdajů v 
roce 2021 a 
zdrojů jejich 
pokrytí 

Financováno z OP VVV 
 
a) 14 249 182,00 Kč  
b)      150 000,00 Kč 
 

 

Investiční 
akce č.: 

5P Název akce PF – Rekonstrukce budovy kateder 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity 
plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Nutnost realizace rekonstrukce 
objektu je vyvolána potřebou zajištění 
vhodných prostor pro výuku, vývoj a 
výzkum Pedagogické fakulty. 
Plánovaná investiční akce vhodně 
doplní staveními úpravami stávajícího 
objektu jeho prostor, který 
z původních laboratoří 
Přírodovědecké fakulty vytvoří 
potřebný výukový prostor pro 
Pedagogickou fakultu. Dojde tak 
k efektivnímu využití stávajících 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce 

VÝZVA č. 1/133 240 
 
133 240 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny 
lékařských a pedagogických 
fakult veřejných vysokých škol 
 
Zpracovávány podklady pro 
vypsání výběrového řízení na 
dodavatele projektové 
dokumentace ve stupni ke 
stavebnímu povolení a 
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prostor, zajištění snížení provozních 
nákladů díky snížení spotřeby energií, 
sanaci střešních plášťů, které jsou 
v bezprostředním kontaktu 
s výukovými prostory. Cílovým stavem 
je získat energeticky méně náročnou 
budovu vhodnou pro výuku 
pedagogických oborů a zpřístupnit ji 
studentům se specifickými 
vzdělávacími potřebami.  
Jednotlivé činnosti v rámci akce: 

a) Projektová dokumentace ve 
všech potřebných stupních 

b) Technický dozor investora a 
koordinátor BOZP 

c) Stavební práce 
d) Interiérové vybavení 

 

realizační projektové 
dokumentace. 
 

Náklady akce 

a) 10 081 250,00 Kč 
b)   1 452 000,00 Kč 
c) 59 116 750,00 Kč 
d) 10 000 000,00 Kč 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

Projektová dokumentace realizační do 
konce roku 2021, zahájení stavby 
01/2022, následná realizace stavby a 
jejího vybavení do konce 2023. 
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 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, 
kulturních a dalších aktivit spojených s 
posláním univerzity, které povedou k 
budování moderního a otevřeného 
prostředí pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost. 

Plán prací pro rok 
2021 

a) Realizace 
projektové 
dokumentace  

Synergické vazby 
na jiné investiční 
akce včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Rekonstrukce váže na již realizované 
stavební úpravy v rámci projektu OP 
VVV U21 – Kvalitní infrastruktura. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 
U21 – Kvalitní infrastruktura 
 

Předpoklad objemu 
výdajů v roce 2021 a 
zdrojů jejich pokrytí 

a) 10 081 250,00 Kč 
(hrazeno z FRIM 
PF) 

 

Investiční 
akce č.: 

6P Název akce PF – Rekonstrukce auly a výstavního koridoru 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity 
plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Plánovaná investiční akce vhodně 
doplní staveními úpravami stávajícího 
objektu jeho prostor, který vytvoří 
potřebný výukový prostor pro 
Pedagogickou fakultu. Dojde tak 
k efektivnímu využití stávajících 
prostor, zajištění snížení provozních 
nákladů díky snížení spotřeby energií, 
sanaci střešního pláště, který je 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce 

VÝZVA č. 1/133 240 
 
133 240 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny 
lékařských a pedagogických 
fakult veřejných vysokých škol 
 
Zpracovávány podklady pro 
vypsání výběrového řízení na 
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v bezprostředním kontaktu 
s výukovými prostory. Cílovým stavem 
je získat energeticky méně náročnou 
budovu vhodnou pro výuku 
pedagogických oborů a zpřístupnit ji 
studentům se specifickými 
vzdělávacími potřebami.  
 
 
Jednotlivé činnosti v rámci akce: 

a) Projektová dokumentace ve 
všech potřebných stupních 

b) Technický dozor investora a 
koordinátor BOZP 

c) Stavební práce 

dodavatele projektové 
dokumentace ve stupni ke 
stavebnímu povolení a 
realizační projektové 
dokumentace. 
 

Náklady akce 

a)      206 611,57 Kč 
b)      450 000,00 Kč 
c) 29 426 033,06 Kč 

 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

Projektová dokumentace realizační do 
konce roku 2021, zahájení stavby 
01/2022, následná realizace stavby a 
jejího vybavení do konce 2023. 
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 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, kulturních 
a dalších aktivit spojených s posláním 
univerzity, které povedou k budování 
moderního a otevřeného prostředí pro 
studenty, zaměstnance a veřejnost. 

Plán prací pro rok 
2021 

a) Realizace 
projektové 
dokumentace  

Synergické vazby 
na jiné investiční 
akce včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Rekonstrukce váže na již realizované 
stavební úpravy v rámci projektu OP 
VVV U21 – Kvalitní infrastruktura. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 
U21 – Kvalitní infrastruktura 
 

Předpoklad objemu 
výdajů v roce 2021 a 
zdrojů jejich pokrytí 

a) 10 081 250,00 Kč 
(hrazeno z FRIM 
PF) 

 

Investiční 
akce č.: 

7P Název akce UJEP – Revitalizace areálu vysokoškolských kolejí Klíše 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní 
aktivity plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Cílem investiční akce je  
rekonstrukce studentských 
ubytovacích buněk, které 
v současnosti neodpovídají 
požadavkům na standardy 
studentského ubytování, 
rekonstrukce inženýrských sítí 
(vytápění, TUV, SV, rozvody 
elektro) a rekonstrukce zázemí 
v okolí areálu. Realizací investiční 
akce dojde ke zlepšení komfortu 
ubytovaných studentů a hostů. 
 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce 

133 220 Rozvoj a obnova 
materiálně technické 
základny veřejných 
vysokých škol – subtitul 
133D 221 Rozvoj a obnova 
ubytovacích a stravovacích 
kapacit veřejných vysokých 
škol 
 
V současnosti je zpracováván 
investiční záměr akce. Pro rok 
2021 – 2022 se předpokládá 
příprava podkladů pro vypsání 
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Náklady akce 

a) Investiční 94 000 000,00 
Kč 

b) Neinvestiční 
6 000 000,00 Kč 

veřejné zakázky na 
projektovou dokumentaci 
budou stavby.  

Termíny přípravy a 
realizace akce 

a) Příprava projektové 
dokumentace ve všech 
stupních 2024 – 2025 

b) Realizace stavby včetně 
TDI, koordinátora BOZP, 
autorského dozoru 2026 - 
2027 

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

Návaznost na bod 7.4 
Modernizovat ubytovací zařízení 
pro studenty s důrazem na 
zvyšování uživatelského komfortu a 
snižování provozních nákladů, 
aktivně vyhledávat zdroje 
financování, podporovat a rozvíjet 
stravovací služby. 

Plán prací pro rok 2021 

Příprava investiční akce, 
příprava investičního záměru. 
Zajištění finančních prostředků 
pro spolufinancování akce dle 
podmínek výzvy MŠMT. 

Synergické vazby na 
jiné investiční akce 
včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Akce je provázána s investičními 
akcemi předchozích let, hrazených 
z FRIM UJEP.  

Předpoklad objemu 
výdajů v roce 2021 a 
zdrojů jejich pokrytí 

Přípravné práce jsou 
zajišťovány vlastními 
pracovníky UJEP v rámci jejich 
náplně práce. 

 

Investiční 
akce č.: 

8P Název akce UJEP – Vybudování příruční spisovny 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní 
aktivity plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

V souvislosti s dobudováním 
Kampusu UJEP a centralizací fakult 
do tohoto nového prostoru je nutné 
zřídit prostor, který by splňoval 
všechny stavebnětechnické 
podmínky kladené na příruční 
spisovnu, a umožňoval uložení 
všech dokumentů a spisů například 
aktivních projektů na jednom místě.  
 
Jednotlivé činnosti v rámci akce: 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních 

b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
BOZP 

c) Stavební práce 
d) Interiérové vybavení 

 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce 

Akce plánovaná k podání v 
rámci 5. výzvy 
Výzva č. 5/133 220 - 133 220 
Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných 
vysokých škol  
 
Příprava projektových 
dokumentací a zajištění 
inženýrské činnosti při 
získávání potřených povolení. 
Realizace akcí je plánována do 
konce roku 2022. 

Náklady akce 

a)    600 000,00 Kč 
b)    350 000,00 Kč 
c) 9 000 000,00 Kč 
d)    300 000,00 Kč 

 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních do 09/2021 
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b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
BOZP od 1/2022 – 
12/2022 

c) Stavební práce od 1/2022 
– 12/2022 

d) Interiérové vybavení do 
12/2022 

 

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

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, 
kulturních a dalších aktivit 
spojených s posláním univerzity, 
které povedou k budování 
moderního a otevřeného prostředí 
pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost. 

Plán prací pro rok 2021 

Příprava projektových 
dokumentací a zajištění 
povolení dle Stavebního 
zákona.  

Synergické vazby na 
jiné investiční akce 
včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Projekt váže ne realizované 
rekonstrukce objektu v letech 2019 
– 2020 hrazených z FRIM UJEP – 
Rekonstrukce budovy T.  

Předpoklad objemu 
výdajů v roce 2021 a 
zdrojů jejich pokrytí 

a) 600 000 Kč (FRIM-S) 

 

Investiční 
akce č.: 

9P Název akce UJEP – Revitalizace vstupních prostor Kampusu UJEP 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní 
aktivity plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

V souvislosti s dobudováním 
Kampusu UJEP a centralizací fakult 
do tohoto nového prostoru je nutné 
zřídit adekvátní vstupní prostor, 
který by splňoval všechny 
stavebnětechnické podmínky pro 
příjezd vozidel a příchod studentů, 
akademických i neakademických 
pracovníků a veřejnosti. V této 
souvislosti je plánováno rozšíření 
vjezdového prostoru, úprava 
chodníků a zajištění bezbariérovosti 
při hlavním vstupu do Kampusu 
UJEP. Dojde taktéž  k částečnému 
zásahu do objektu Vilky FSE.   
 
Jednotlivé činnosti v rámci akce: 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních 

b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
BOZP 

c) Stavební práce 
 

Popis 
aktuálního 
stavu řešení 
investiční akce 

Akce plánovaná k podání v rámci 5. 
výzvy 
Výzva č. 5/133 220 - 133 220 Rozvoj a 
obnova materiálně technické základny 
veřejných vysokých škol  
 
Příprava projektových dokumentací a 
zajištění inženýrské činnosti při 
získávání potřených povolení. 
Realizace stavby a dohledu TDI a 
koordinátora BOZP. Realizace akcí je 
plánována do konce roku 2021. 

Náklady akce 
a)    200 000,00 Kč 
b)    150 000,00 Kč 
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c) 5 800 000,00 Kč 
 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních do 04/2021 

b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
BOZP od 6/2021 – 
12/2021 

c) Stavební práce od 6/2021 
– 12/2021 
 

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

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, 
kulturních a dalších aktivit 
spojených s posláním univerzity, 
které povedou k budování 
moderního a otevřeného prostředí 
pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost. 

Plán prací pro 
rok 2021 

Kompletní realizace investiční akce  

Synergické vazby na 
jiné investiční akce 
včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Investiční akce váže na všechny 
dosud realizované akce v rámci 
vybudování Kampusu UJEP od 
roku 2009 do současnosti.  

Předpoklad 
objemu výdajů 
v roce 2021 a 
zdrojů jejich 
pokrytí 

a)    200 000,00 Kč (FRIM) 
b)    150 000,00 Kč (ISPROFIN) 
c) 5 800 000,00 Kč (ISPROFIN) 
 

 

Investiční 
akce č.: 

10P Název akce UJEP – Revitalizace výcvikového střediska BUKOVINA 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní 
aktivity plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Investiční akce je zaměřena na 
vytváření kvalitního zázemí pro 
studenty i pracovníky vysokých 
škol. Jedná se o modernizaci a 
dostavbu stávajících budov. 
 
Jednotlivé činnosti v rámci akce: 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních 

b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
BOZP 

c) Stavební práce 
 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce 

Akce plánovaná k podání v 
rámci 5. výzvy 
Výzva č. 5/133 220 - 133 220 
Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných 
vysokých škol  
 
Příprava projektových 
dokumentací a zajištění 
inženýrské činnosti při 
získávání potřených povolení. 
Realizace stavby a dohledu 
TDI a koordinátora BOZP. 
Realizace akcí je plánována do 
konce roku 2021. 

Náklady akce 

a)    200 000,00 Kč 
b)    150 000,00 Kč 
c) 4 800 000,00 Kč 
 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních do 04/2021 

b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
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BOZP od 6/2021 – 
12/2021 

c) Stavební práce od 6/2021 
– 12/2021 
 

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

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, 
kulturních a dalších aktivit 
spojených s posláním univerzity, 
které povedou k budování 
moderního a otevřeného prostředí 
pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost. 

Plán prací pro rok 2021 
Kompletní realizace investiční 
akce  

Synergické vazby na 
jiné investiční akce 
včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Investiční akce váže na všechny 
dosud realizované akce v rámci 
rekonstrukce objektů výcvikového 
střediska UJEP Bukovina od roku 
2004 do současnosti. 

Předpoklad objemu 
výdajů v roce 2021 a 
zdrojů jejich pokrytí 

a)    200 000,00 Kč 
(FRIM) 

b)    150 000,00 Kč 
(ISPROFIN) 

c) 5 800 000,00 Kč 
(ISPROFIN) 

 

 

Investiční 
akce č.: 

11P Název akce UJEP – Vybudování výukových prostor v Areálu Klíše - SVP, U3V 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní 
aktivity plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Investiční akce je zaměřena na 
vytváření kvalitního zázemí pro 
studenty i pracovníky vysokých 
škol. Jedná se o modernizaci a 
dostavbu stávajících budov. 
Vytvoření nových výukových 
prostor v areálu Klíše se 
zaměřením na studenty U3V a 
studenty se SP. 
 
Jednotlivé činnosti v rámci akce: 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních 

b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
BOZP 

c) Stavební práce 
 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce 

Akce plánovaná k podání v 
rámci 5. výzvy 
Výzva č. 5/133 220 - 133 220 
Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných 
vysokých škol  
 
Příprava projektových 
dokumentací a zajištění 
inženýrské činnosti při 
získávání potřených povolení. 
Realizace stavby a dohledu 
TDI a koordinátora BOZP. 
Realizace akcí je plánována do 
konce roku 2021. 

Náklady akce 

a)    400 000,00 Kč 
b)    250 000,00 Kč 
c) 14 800 000,00 Kč 
 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních do 04/2021 

b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
BOZP od 8/2021 – 
4/2022 
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c) Stavební práce od 8/2021 
– 4/2021 
 

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

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, 
kulturních a dalších aktivit 
spojených s posláním univerzity, 
které povedou k budování 
moderního a otevřeného prostředí 
pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost. 

Plán prací pro rok 2021 
Kompletní realizace investiční 
akce  

Synergické vazby na 
jiné investiční akce 
včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Projekt je vázán přímo na všechny 
projekty zaměřené na studenty se 
SP a dále na studenty U3V 
realizované z projektů OP VVV, 
OPVK a OP VaVpI.  

Předpoklad objemu 
výdajů v roce 2021 a 
zdrojů jejich pokrytí 

a)    400 000,00 Kč 
(FRIM UJEP) 

b)    150 000,00 Kč 
(ISPROFIN) 

c) 10 800 000,00 Kč 
(ISPROFIN) 

 

 

Investiční 
akce č.: 

12P Název akce UJEP – Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity 
plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Investiční akce reaguje na požadavky 
studijních oborů FUD UJEP na 
rekonstrukci výukových prostor 1PP 
objektu, úpravu přilehlých prostor, 
vybudování informačních systémů a 
zpřístupnění objektu  pro studenty se 
SP.  
Jednotlivé činnosti v rámci akce: 

a) Projektová dokumentace ve 
všech potřebných stupních 

b) Technický dozor investora a 
koordinátor BOZP 

c) Stavební práce 
 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce 

Akce plánovaná k podání v 
rámci 5. výzvy 
Výzva č. 5/133 220 - 133 220 
Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných 
vysokých škol  
 
Příprava projektových 
dokumentací a zajištění 
inženýrské činnosti při 
získávání potřených povolení. 
Realizace stavby a dohledu 
TDI a koordinátora BOZP. 
Realizace akcí je plánována 
do konce roku 2023. 

Náklady akce 

a)    500 000,00 Kč 
b)    250 000,00 Kč 
c) 16 500 000,00 Kč 
 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

a) Projektová dokumentace ve 
všech potřebných stupních 
do 10/2021 

b) Technický dozor investora a 
koordinátor BOZP od 1/2022 
– 12/2023 

c) Stavební práce od 1/2022 – 
12/2023 
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Zdůvodnění akce 
vč. vztahu k 
prioritám 
Dlouhodobého 
záměru a plánu RSZ 

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, 
kulturních a dalších aktivit spojených s 
posláním univerzity, které povedou k 
budování moderního a otevřeného 
prostředí pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost. 

Plán prací pro rok 
2021 

a) Projektová 
dokumentace ve 
všech potřebných 
stupních do 10/2021 

 

Synergické vazby 
na jiné investiční 
akce včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Akce je vázána na původní realizaci 
investiční akce ISPROFIN – 
rekonstrukce budovy B, dále váže na 
akce podpořené z projektu U21 – 
Univerzita reflektující problémy 
regionu severozápadních Čech, Číslo 
projektu: 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 
se zaměřením na Fakultu umění a 
designu 

Předpoklad objemu 
výdajů v roce 2021 a 
zdrojů jejich pokrytí 

a) 500 000,00 Kč 
(FRIM FUD) 

 

 

Investiční 
akce č.: 

13P Název akce Protichlorová opatření – výsadba zeleně  

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní 
aktivity plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Ve vazbě na dokončovací stavební 
práce v Kampusu UJEP je nutné 
naplnit podmínky územního 
rozhodnutí a stavebních povolení 
jednotlivých staveb. Jednou 
z těchto podmínek je vybudování 
ochranné zelené bariéry podél jižní 
a jihozápadní hranice Kampusu. 
Areál Kampus blízce sousedí se 
Spolkem pro chemickou a hutní 
výrobu a je v zóně havarijního 
plánování. Zelený pás vytvoří 
ochranný prvek zpomalující postup 
chlorového mraku v případě 
havárie.  
Jednotlivé činnosti v rámci akce: 

a) Projektový návrh výsadby 
b) Vybudování ochranného 

zeleného pásu 
 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce 

Akce plánovaná k podání v 
rámci 5. výzvy 
Výzva č. 5/133 220 - 133 220 
Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných 
vysokých škol  
 
Příprava projektového návrhu. 
Realizace výsadby. Realizace 
akcí je plánována do konce 
roku 2021. 

Náklady akce 
a)    200 000,00 Kč 
b) 1 800 000,00 Kč 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

a) Projektový návrh výsadby 
01 – 05/2021 

b) Vybudování ochranného 
zeleného pásu 06 – 
11/2021 
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Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám 
Dlouhodobého 
záměru a plánu RSZ 

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, 
kulturních a dalších aktivit 
spojených s posláním univerzity, 
které povedou k budování 
moderního a otevřeného prostředí 
pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost. 

Plán prací pro rok 2021 
Kompletní realizace investiční 
akce  

Synergické vazby na 
jiné investiční akce 
včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Investiční akce váže na všechny 
dosud realizované akce v rámci 
vybudování Kampusu UJEP od 
roku 2009 do současnosti. 

Předpoklad objemu 
výdajů v roce 2021 a 
zdrojů jejich pokrytí 

a)    200 000,00 Kč 
b) 1 800 000,00 Kč 

 

Investiční 
akce č.: 

14P Název akce 
UJEP – Úprava komunikačních ploch v areálu Kampus a areálu Za 
Válcovnou pro studenty a pracovníky se SP 

Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní 
aktivity plánované  
pro rok 2021 

Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 
2021 

Stručný popis akce 

Investiční akce reaguje na 
požadavky úpravy přilehlých 
prostor výukových objektů se 
zpřístupněním těchto objektů  pro 
studenty a pracovníky se 
specifickými vzdělávacími 
potřebami. Nutnost přizpůsobení 
infrastruktury studentům a 
pracovníkům se specifickými 
potřebami vyplývá z principu 
zajištění bezbariérovosti prostor 
VVŠ. V rámci akce dojde 
k vybudování nových chodníků 
s vodícími prvky, sníženými 
přechody a doplnění akustickými 
prvky při vstupu do budov. Dojde 
k úpravě povrchu přilehlých 
komunikací, zejména s ohledem na 
zajištění bezbariérového pohybu 
osob ve výše uvedených areálech. 
Dále dojde k vybudování 
parkovacích míst vyčleněných pro 
studenty a zaměstnance se SP a 
doplnění dodatečného osvětlení.  
 
 
Jednotlivé činnosti v rámci akce: 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních 

b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
BOZP 

c) Stavební práce 
 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce 

Akce plánovaná k podání v 
rámci 5. výzvy 
Výzva č. 5/133 220 - 133 220 
Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných 
vysokých škol  
 
Příprava projektových 
dokumentací a zajištění 
inženýrské činnosti při 
získávání potřených povolení. 
Realizace stavby a dohledu 
TDI a koordinátora BOZP. 
Realizace akcí je plánována do 
konce roku 2023. 
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Náklady akce 

a)    700 000,00 Kč 
b)    250 000,00 Kč 
c) 19 500 000,00 Kč 
 

Termíny přípravy a 
realizace akce 

a) Projektová dokumentace 
ve všech potřebných 
stupních do 10/2021 

b) Technický dozor 
investora a koordinátor 
BOZP od 1/2022 – 
12/2023 

c) Stavební práce od 1/2022 
– 12/2023 
 

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

Návaznost na bod 7.3 Kontinuálně 
rozvíjet infrastrukturu univerzity z 
pohledu rozšiřování a zkvalitňování 
možností vzdělávacích, tvůrčích, 
volnočasových, sportovních, 
kulturních a dalších aktivit 
spojených s posláním univerzity, 
které povedou k budování 
moderního a otevřeného prostředí 
pro studenty, zaměstnance a 
veřejnost. 

Plán prací pro rok 2021 

a) Projektová 
dokumentace ve 
všech potřebných 
stupních do 10/2021 

 

Synergické vazby na 
jiné investiční akce 
včetně akcí 
realizovaných v 
rámci jiných 
dotačních titulů 

Investiční akce váže na všechny 
dosud realizované akce v rámci 
vybudování Kampusu UJEP od 
roku 2009 do současnosti a 
vytvoření výukových prostor 
v areálu Za Válcovou od roku 2011.  

Předpoklad objemu 
výdajů v roce 2021 a 
zdrojů jejich pokrytí 

a) 700 000,00 Kč (FRIM 
UJEP) 
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Informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení UJEP pro rok 2021 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem bude v roce 2021 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. 

 

Celkový plánovaný objem výdajů pro pořizování strojního a přístrojového vybavení: 102 461 000,- 

Kč 
 

z toho PřF   34 600 000,- Kč 
 FŽP   20 661 000,- Kč 
 FSI   42 000 000,- Kč 
 PF     5 200 000,- Kč 
  
Nejnákladnější položky strojního a přístrojového vybavení 
 
PřF 
Název: Čistá místnost - Laminární stropy CPTO II  
Částka:  9 070 977, 00  Kč bez DPH 7 496 676,00 Kč 
Zdroj financování: OP VVV 
 
Název: Centrální laboratoř elektronové mikroskopie 
Částka: 10 897 000,- Kč bez DPH (doplatek v roce 2021) 
Zdroj financování: OP VVV 
 
FŽP 
Název: Vybavení  laboratoře sanačních postupů a společné mikrobiologické laboratoře PřF a FŽP 
Částka:  13 025 000,00 Kč bez DPH 10 764 462,00 Kč  
Zdroj financování: OP VVV 
 
Název: Vybavení laboratoře Ekotoxikologie – GMO 
Částka:  10 160 000,00 Kč bez DPH  8 396 694,00 Kč  
Zdroj financování: OP VVV 
 
FSI 
Název: Laboratoř tepla 
Částka: 6 840 000,00 Kč bez DPH 5 652 892,00 Kč   
Zdroj financování: OP VVV 
 
PF 
Název: Noraxon – povrchová elektromyografie 
Částka:  6 300 000,00 Kč bez DPH 5 206 611,00 Kč  
Zdroj financování: OP VVV 
 
 
 


