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Vize 

 

Jihočeská univerzita chce být v roce 2020: 

 univerzitou prospěšnou městu i regionu 

 vyhledávanou přátelskou univerzitou, která patří mezi nejlepší v České republice 

 konkurenceschopnou univerzitou v evropském i světovém měřítku 

 

Hodnoty 

 

Profesionální  Jihočeská univerzita sází na vysoce kvalifikovaný  
   a kompetentní personál ve všech oblastech své činnosti. 
 
Internacionální Jihočeská univerzita staví na mezinárodní spolupráci  
   ve světovém měřítku zejména pak s důrazem na Evropský  
   region Dunaj-Vltava. 
 
Otevřená  Jihočeská univerzita je vstřícná k přijímání a sdílení nových  
   myšlenek a přístupů, stejně jako k navazování nových  
   partnerství. 
 
Ambiciózní  Jihočeská univerzita je vnímavou institucí a klade si vysoké cíle  
   ve všech oblastech své činnosti. 
 
Integrující  Jihočeská univerzita propojuje vnitřní i vnější partnery  
   a je svobodným prostředím pro vyjadřování a naplňování  
   jejich idejí. 
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Naplnění vize pro rok 2019 
 
 
 
 
 
 

Plán realizace Strategického záměru Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích pro rok 2019  
představuje nedílnou součást strategického 
řízení Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen „JU“).  

Plán realizace Strategického záměru pro rok 2019 
vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací 
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti JU na období 
2016–2020 a jeho cílem je upřesnění vytýčených 
priorit a příprava klíčových opatření pro 
následující období. Je spojen s realizací 
Institucionálního plánu JU pro roky 2019 – 2020.  

V rámci Plánu realizace Strategického záměru JU 
pro rok 2019 je definováno, stejně jako 
v Dlouhodobém záměru, celkem pět strategických 
témat: vzdělávání, výzkum, internacionalizace, 
otevřenost a řízení. K jednotlivým prioritním cílům 
jsou doplněny nejvýznamnější plánované aktivity 
pro rok 2019, které jsou žádoucí pro rozvoj JU, 
popřípadě reagují na skutečnosti, které v době 
tvorby Dlouhodobého záměru nebyly přesně 
známy. 
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Vzdělávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cíl 1.2  Budování, modernizace a inovace prostor/vybavení pro studijní 
programy/obory (vzdělávání od teorie k praxi) 1 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Projektová příprava prioritních investičních akcí: Rekonstrukce auly JU (Bobík), Pavilon chemie ZF, PF Rekonstrukce 
sportovního areálu Na Sádkách, TF Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce.  

 Pokračování výstavby Simulačního centra pro zdravotnické obory ZSF JU (SLNO).  
 Vybudování nových učeben a poslucháren a jejich vybavení v rámci realizace celouniverzitního projektu „Rozvoj JU – ERDF“ – 

etapa učeben FF JU a ZF JU. Další investiční aktivity fakult JU viz Plán investičních aktivit JU pro rok 2019. 
 Obnova a rozvoj IT a AV vybavení v učebnách a laboratořích. Obnova a nákup uživatelských licencí. 
 Inovace předmětů a zavedení nových výukových metod (interaktivní simulátory, výuková videa, hypertextové učebnice). 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, programové financování MŠMT, vlastní zdroje 

Odpovědnost děkan 
 

  

                                                
1 Cíl 1.1 Vybudování Technologického ústavu (Centra pro praktickou výuku technologických oborů) byl po přehodnocení možností jeho 
realizace ze Strategického záměru JU vypuštěn. 
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Cíl 1.3  Optimalizace studijních programů/oborů 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Akreditace studijních programů v souladu s novými standardy (jak samostatné programové akreditace, tak akreditace v rámci 
oprávnění vyplývající z institucionální akreditace NAÚ 2018). Analýza možností podat žádost o rozšíření institucionální 
akreditace.  

 Revize studijních plánů nabízených studijních programů s využitím nastaveného systému zajišťování kvality činností na JU. 
Analýza možností implementace modulového systému do organizace výuky na PřF JU.  Implementace hodnoticích 
mechanismů reflektujících akreditační procesy do struktur a činností JU. 

 Vyvíjení a inovace programů ve spolupráci s absolventy, trhem práce a v souladu s potřebami společnosti - průzkum 
uplatnitelnosti studentů, zjišťování požadavků personalistů z významných podniků na kompetence absolventů, modifikace 
předmětů v souladu se zjištěnými požadavky. 

 Tvorba nových studijních materiálů. Zvyšování kvality programů prostřednictvím celouniverzitních projektů „Rozvoj JU - 
Kapacity pro VaV“ a „Rozvoj JU – ESF“. 

 Zavádění modulu podpory podnikavosti studentů JU do studijních plánů. 
 Zviditelnění špičkových osobností a významných absolventů v rámci propagace studia příslušných programů/oborů - příprava 

na workshopy, přednášky absolventů, uveřejňování vizitek absolventů na webových stránkách, informování o úspěších 
absolventů a studentů JU. 

 Vytvoření systémové a profesionální podpory pro zavedení povinných krátkodobých/dlouhodobých pracovních stáží studentů 
v cílových organizacích jako nedílné součásti běžného studia a jako nástroje pro posílení zaměstnatelnosti absolventů - 
pokračování institutu řízených praxí a rozšiřování portfolia nabízených pozic, rozvoj účasti studentů na zahraničních studijních 
a pracovních pobytech. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro studium, prorektor pro rozvoj, prorektor pro vnitřní hodnocení 
 

 
Cíl 1.4  Posílení efektivity a kvality výuky 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Aktivní vyhledávání talentovaných studentů a nabídka portfolia příležitostí dalšího osobního rozvoje, vč. nabídky motivujícího 
mimořádného stipendia pro takové studenty. 

 Větší míra zapojení studentů do výuky a výzkumu. Účast doktorandů na výuce. 
 Zavádění většího počtu hodin individuální výuky - udržování možnosti individuální výuky u DSP, podpora dostupnosti 

ucelených studijních opor pro studenty v LMS Moodle. 
 Zavádění moderních metod výuky - blended learning, projektová, simulační a praktická výuka, implementace modulu podpory 

podnikavosti studentů. Realizace celouniverzitního projektu „Rozvoj JU – ESF“. 
 Zkvalitňování a optimalizace studijních plánů a systému studia. Důraz na hodnocení vzdělávací činnosti - posílení systému 

hodnocení výuky (vyhodnocování studentského hodnocení výuky, hospitace, zavedení systému hodnocení vedoucích 
pracovníků). 

 Posilování výukových schopností a dovedností pedagogů - kurzy na posílení lektorských a pedagogických dovedností. 
Realizace celouniverzitního projektu „Rozvoj JU – ESF“. 

 Sledování, vyhodnocování a úprava kvality přijímacích procesů studentů. 
 Sledování, vyhodnocování a úprava standardů a kritérií hodnocení studijních výsledků – nastavení požadavků a podmínek 

teoretických a praktických zkoušek v závislosti na oboru, požadavcích trhu a společenské poptávce. 
 Posílení úrovně studentského hodnocení výuky. 
 Pokračování rozvoje mechanismů zajišťování kvality po dosažení institucionální akreditace pro konkrétní oblasti vzdělávání. 

Vyhodnocení podnětů Národního akreditačního úřadu k udělení institucionální akreditace JU vedením JU a Radou pro vnitřní 
hodnocení JU. 

 Schvalování akreditačních žádostí RpVH JU v oblastech vzdělávání s udělenou institucionální akreditací.  
 Vytvoření Školy doktorských studií JU. Posílení propojení výuky a výzkumu v magisterských a především doktorských 

studijních oborech - zajištění kvalitních externích expertů pro konzultace a oponentní řízení, další využití stipendijního fondu 
pro studenty aktivní ve výzkumu. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, programové financování MŠMT, institucionální zdroje,  
vlastní zdroje, zahraniční prostředky 

Odpovědnost 
děkan, prorektor pro studium, prorektor pro vědu a výzkum, prorektor pro rozvoj,  
prorektor pro vnitřní hodnocení 
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Cíl 1.5  Rozvoj služeb orientovaných na studenta 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Podání projektu „Rozvoj JU - Bez bariér".  
 Úprava www stránek ZSF JU s požadavky „BLIND FRIENDLY WEB“. 
 Pokračování činnosti kariérního centra a rozvíjení vztahů s absolventy a zaměstnavateli. 
 Rozšiřování nabídky kurzů v rámci CŽV. 
 Zvyšování standardu ubytovacích a stravovacích služeb - zvýšení kapacity ubytovacích prostor ve Vodňanech pro Ph.D. 

studenty, rekonstrukce koleje K4. Posílení rychlosti připojení internetu v ubytovacích prostorách. 
 Rozšiřování stipendijních programů, evaluace a inovace systému hodnocení a odměňování studentů DSP. 
 Nabídka opakovacích kurzů a zkvalitňování materiálů v Moodlu, motivace studentů k dosahování lepších studijních výsledků 

formou stipendií a dalších benefitů, hledání příčin studijní neúspěšnosti jako nástroj její prevence. 
 Podpora činnosti uměleckých a sportovních aktivit studentů. 
 Rozvoj Psychologicko-pastorační poradny otevřené všem studentům JU. 
 Rozvoj služeb zaměřených na zahraniční studenty a systémové posílení mezinárodního prostředí na JU - Mezinárodní klub 

(realizace celouniverzitního systémového projektu „Rozvoj JU – ESF“). 
 Zvyšování standardu Akademické knihovny - zpřístupňování elektronických informačních zdrojů, rozvoj systému vzdělávání 

v oblasti práce s informacemi a obnova IT vybavení studoven knihovny. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, programové financování MŠMT, institucionální zdroje, 
zahraniční prostředky 

Odpovědnost 
děkan, prorektor pro zahraniční vztahy, prorektor pro studium, prorektor pro rozvoj,  
prorektor pro vnitřní hodnocení, vedoucí útvaru marketingu, ředitel Akademické knihovny 

 

 
Cíl 1.6  Rozvoj a profesionalizace celoživotního a dalšího vzdělávání 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Zajištění efektivnější organizace celého systému CŽV, posílení metodické podpory koordinátorů a administrativních 
pracovníků CŽV na fakultách, vytvoření a další rozvoj specializovaných pozic koordinátorů CŽV na fakultách. Rozšíření 
spolupráce součástí JU na uskutečňování programů CŽV. Tvorba a rozvoj systému spolupráce s absolventy a zaměstnavateli. 
Rozvoj institucionální spolupráce JU a dalších partnerů (odborná a profesní sdružení, AIVD, AU3V apod.) v oblasti CŽV. 

 Rozvoj webového portálu CŽV, modulu CŽV v IS Verso a LMS Moodle za účelem zvyšování efektivity a atraktivity programů 
CŽV. Zvyšování podílu online vzdělávání v rámci programů CŽV. 

 Zvýšení efektivity administrace online vzdělávání propojením IS Verso CŽV a LMS Moodle 
 Zavedení nástrojů pro systematické hodnocení kvality programů CŽV. 
 Rozšíření, optimalizace a inovace kurzů CŽV. Rozšíření nabídky profesních kurzů se širším zapojením odborníků z praxe.  
 Rozvoj zájmových programů CŽV - univerzita třetího věku, organizace cyklů dětských a juniorských univerzit. Tvorba a pilotní 

ověření nových programů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, zavádění nových prvků (např. tradiční 
řemesla). 

 Implementace projektu „Rozvoj JU - Kapacity pro VaV“ (HR Award). 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje,  
účelové prostředky mimo VaV 

Odpovědnost děkan, prorektor pro studium, prorektor pro rozvoj 
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Výzkum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl 2.1  Systém přerozdělování RVO jako moderní a flexibilní nástroj řízení 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Rozvoj transparentního a stabilního systému vnitřního financování a rozpočtování výzkumu s přihlédnutím k oborovým 
specifikům - vytvoření nové metodiky rozdělování institucionální podpory na RVO. Zohlednění finanční motivace vzniku 
nových výzkumných aktivit. 

 Zajištění podpory nových mezifakultních, interdisciplinárních, inovativních projektů/týmů - realizace projektů OP VVV (Rozvoj 
JU - Kapacity pro VaV). 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje,  
účelové prostředky na VaV, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro vědu a výzkum, prorektor pro rozvoj 
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Cíl 2.2  Posílení mezinárodního postavení výzkumu 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Posílení zapojení do zahraničních grantů - rozvoj mezinárodní spolupráce a příprava společných projektů (např. Horizon 2020, 
Erasmus). 

  Vytváření podmínek pro realizaci mezifakultního excelentního a interdisciplinárního výzkumu napříč pracovišti – realizace 
celouniverzitního systémového projektu „Rozvoj JU - Kapacity pro VaV“ a tvorba multidisciplinárních projektových žádostí. 

 Vytváření a posilování strategických partnerství se zahraničními výzkumnými pracovišti/institucemi účastí jednotlivých 
součástí JU na celouniverzitních projektech (OP VVV: Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, Rozvoj JU - Mezinárodní mobility, Rozvoj 
a prohlubování přeshraniční spolupráce, Capacity building, Erasmus, AQUAEXCELL apod.). 

 Získávání zahraničních špičkových výzkumníků do výzkumných týmů pomocí aktivní personální politiky prostřednictvím 
realizace projektů OP VVV“. 

 Vytvoření profesionálních administrativních podmínek metodické podpory prostřednictvím realizace projektů OP VVV. 
 Podání a řešení rozvojových projektů OP VVV. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje,  
účelové prostředky na VaV, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro vědu a výzkum, prorektor pro zahraniční vztahy, prorektor pro rozvoj 
 
 

 

Cíl 2.3  Systémová podpora vzniku a udržení pracovních míst pro mladé 
výzkumné pracovníky 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Rozvoj systému na podporu vzniku a udržení pracovních míst pro mladé výzkumné pracovníky prostřednictvím univerzitních 
postdoktorských pozic a evaluací fakultních kariérních řádů. 

 Podpora mladých pracovníků (do pěti let od ukončení Ph.D. studia) s důrazem na mimouniverzitní nebo zahraniční absolventy 
a absolventy se zkušenostmi z praxe prostřednictvím realizace projektu „Rozvoj JU - Mezinárodní mobility“. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální zdroje, vlastní zdroje, účelové prostředky na VaV, účelové 
prostředky mimo VaV 

Odpovědnost děkan, prorektor pro vědu a výzkum 
 
 

 

Cíl 2.4  Vnitřní systém hodnocení výzkumu 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Vytváření prostředí pro zvyšování kvality výzkumu a jiné tvůrčí činnosti prostřednictvím informačního systému HAP napříč 
všemi fakultami jako nástroje celouniverzitního srovnání kvality, tlak na efektivní využití potenciálu akademických pracovníků. 

 Optimalizace odměňování pracovníků podle výsledků hodnocení výzkumu. 

Zdroje financování institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje, účelové prostředky na VaV 

Odpovědnost děkan, prorektor pro vědu a výzkum 
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Cíl 2.5  Systémová podpora spolupráce s praxí 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Stabilizace a další rozvoj Kanceláře transferu technologií. Dodržování harmonogramu projektu „Rozvoj kanceláře transferu 
technologií na JU“, vč. vytyčených průběžných milníků. Dodržování harmonogramu individuálního vzdělávání technologických 
skautů. 

 Zajištění funkční, profesionální a systémové podpory administrace spolupráce s praxí pokračováním v realizaci projektu TA ČR 
„Posílení aktivit proof-of-concept na JU“ a dodržování jeho harmonogramu vč. vytyčených průběžných milníků. 

 Nastavení odměňování pracovníků podle výsledků hodnocení spolupráce s organizacemi praxe a výsledků transferu výzkumu 
do praxe. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje,  
účelové prostředky na VaV, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro vědu a výzkum 
 
 

 

Cíl 2.6  Rozvoj, modernizace a obnova výzkumné infrastruktury 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Podpora rozvoje, modernizace a obnova výzkumné infrastruktury za účelem posilování národní a mezinárodní 
konkurenceschopnosti a atraktivnosti výzkumného prostředí s přispěním dotačních prostředků a dalších zdrojů.  

 Podpora a další rozvoj regionálního VaV centra „CENAKVA“ podpořeného z prostředků OP VaVpI. Zařazení centra CENAKVA na 
Cestovní mapu velkých infrastruktur ČR. 

 Podpora a rozvoj infrastruktury realizované v rámci PO4 OP VaVpI realizací projektů na úrovni celé JU (Rozvoj JU - Kapacity pro 
VaV) nebo konkrétních fakult (Reprodukční a genetické postupy pro zachování biodiverzity ryb a akvakulturu, PROFISH, 
SOWA (Research Infrastructure for Comprehensive Monitoring of Soil and Water, rozvoj polární Stanice Josefa Svobody na 
Svalbardu). 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje,  
účelové prostředky na VaV, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro vědu a výzkum 
 
 

 

Cíl 2.7  Systémová podpora propagace významných  
výsledků výzkumu 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Zajištění systémové a profesionální propagace významných výsledků výzkumu popularizací výstupů vědeckovýzkumné 
činnosti prostřednictvím www stránek, časopisu Efektiv, mediálních vystoupení, tiskových zpráv, tvorby a evaluace 
pravidelného plánu marketingu apod. Realizace celouniverzitního projektu „Rozvoj JU – Kapacity pro VaV“. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje,  
účelové prostředky na VaV, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro vědu a výzkum 
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Internacionalizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl 3.1  Zvýšení podílu zahraničních studentů 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Získávání zahraničních studentů pro studium na všech stupních studia. Zvyšování počtu zahraničních studentů přijíždějících 
na JU v rámci programu Erasmus+. 

 Rozvoj a profesionalizace služeb zahraničního útvaru – systémová podpora internacionalizace JU v rámci realizace 
celouniverzitního systémového projektu „Rozvoj JU – ESF“. Zveřejnění informací na webových stránkách JU a jednotném 
webovém portálu pro zahraniční studenty. Překlady dokumentů do cizích jazyků. 

 Systémové řešení výuky českého jazyka pro zahraniční studenty – organizace kurzů „Český jazyk pro cizince“. 
 Příprava systémového náboru zahraničních studentů (uchazečů o studium) se zaměřením zejména na studenty z Ukrajiny, 

Ruska, Číny a Řecka. Inovace přijímacího řízení do doktorských studijních programů s využitím informačních technologií. 
 Příprava společných česko-bavorských projektů v rámci nového programovacího období a spolupráce s Česko-bavorskou 

vysokoškolskou agenturou. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro zahraniční vztahy 
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Cíl 3.2  Podpora zahraničních mobilit studentů 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Podpora zahraničních mobilit studentů (studijních pobytů a stáží v zemích EU i mimo EU) zejména z prostředků EU a MŠMT 
v rámci programu Erasmus+, dále z prostředků IP a stipendijních fondů. Podpora studia v double degree programech, výjezdy 
v rámci doktorských studií a kreditové mobility. Podpora tzv. free mover mobilit studentů. 

 Cílený rozvoj nových příležitostí pro zahraniční mobility studentů - uzavírání celouniverzitních smluv o spolupráci, smluv 
Erasmus+, smluv s partnerskými univerzitami v rámci tzv. kreditové mobility apod., realizace akvizičních cest za účelem 
rozvoje spolupráce, na FROV JU cílená propagace aktivit a stipendií zprostředkovaných Akademickou informační agenturou. 

 V rámci rozvoje a profesionalizace služeb zahraničního útvaru zahájení a rozvíjení činnosti welcome officer a go abroad officer, 
kteří zajišťující poradenství a administrativní podporu (v rámci realizace celouniverzitního systémového projektu „Rozvoj JU – 
ESF“). 

 Plánována systémová úprava studijních programů umožňující dlouhodobé zahraniční mobility studentů v každém stupni 
studia (uznávání absolvovaného studia) vytvořením nových předmětů v anglickém jazyce a výukových materiálů (v rámci 
realizace celouniverzitního systémového projektu „Rozvoj JU – ESF“), příprava doktorského joint degree programu na TF JU. 

 Příprava společných česko-bavorských projektů a spolupráce s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. 
 Podpora činnosti Mezinárodního studentského klubu (ISC) - pod patronací referenta na pozici welcome officer, stipendia pro 

studenty aktivně pracující v ISC. 
 Zajištění uznávání předmětů a získaných kreditů studentům vyjíždějícím na mobilitu. 
 Podpora a prohlubování spolupráce s organizací AIESEC prostřednictvím využívání nabídky zahraničních stáží AIESEC a jejich 

zařazování do systému řízených stáží pro studenty EF JU. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro zahraniční vztahy 
 

Cíl 3.3  Rozvoj nabídky studia v cizích jazycích 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Posilování jazykové vybavenosti akademického i neakademického personálu formou organizace jazykových kurzů pro 
zaměstnance JU a v rámci realizace celouniverzitního systémového projektu „Rozvoj JU – ESF“. 

 Zvyšování počtu zahraničních akademických pracovníků prostřednictvím podpory příjezdů zahraničních postdoktorandů 
a výzkumných pracovníků - seniorů na JU v rámci projektu "Rozvoj JU - Mezinárodní mobility" a přípravy stáží a nových pozic 
pro hostující zahraniční profesory. 

 Zapojení zahraničních akademických pracovníků do výuky především v rámci projektů IP a Erasmus+. Využití mobilit 
zahraničních pracovníků z tzv. programu Kreditová mobilita. 

 Rozvoj a profesionalizace služeb zahraničního útvaru prostřednictvím systémové podpory internacionalizace JU v rámci 
realizace projektu „Rozvoj JU – ESF“, poradenství a administrativní podpora v rámci projektu Euraxess v průběhu přijímacího 
procesu a v průběhu pracovního poměru. Vytvoření interaktivního průvodce v anglickém jazyce. 

 Příprava společných česko-bavorských projektů a spolupráce s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. 
 Podpora nových cizojazyčných studijních programů, zvláště formou cizojazyčných mutací stávajících studijních programů – 

v rámci realizace projektu „Rozvoj JU – ESF“ vytvořením předmětů vyučovaných v anglickém jazyce vč. studijních a výukových 
materiálů, internacionalizací výukových kurzů, příprava doktorského joint degree programu na TF JU a rozvoj nově 
akreditovaného oboru Multifunctional agriculture na ZF JU. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro zahraniční vztahy 
 

Cíl 3.4 Realizace cílených marketingových kampaní na podporu 
internacionalizace 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Organizování kampaní a realizace náborových aktivit orientovaných v tradičních, ale i nových regionech (Ukrajina, Rusko, USA, 
Čína apod.) formou výjezdů pracovníků zahraničních oddělení na zahraniční univerzity v zájmových oblastech, účastí na 
vzdělávacích veletrzích (např. EAIE, NAFSA) a konferencích v těchto regionech, organizací Mezinárodního týdne na JU, 
vč. přípravy a distribuce informačních materiálů. 

 Organizace mezinárodních letních škol jako příležitosti k získání studentů do bakalářských a magisterských programů. 
 Využití osobních i pracovních kontaktů vlastních zaměstnanců a rozvoj spolupráce s partnerskými zahraničními univerzitami. 
 Využití kontaktů a znalostí studentů/absolventů navracejících se ze zahraničních mobilit formou propagace programu 

Erasmus+ a poradenství pro studenty JU, kteří uvažují o výjezdu v rámci mobilitních programů. 
 Pokračování spolupráce s jazykovými centry (Francouzská aliance, Goethe-Zentrum, Britské centrum) při výuce jazyků 

a certifikaci znalostí studentů. 
 Uskutečňování cílených marketingových akcí na podporu zahraničních mobilit českých studentů jako např. International Days, 

20 let výročí programu Erasmus na JU, akce ISC pro zahraniční a české studenty, informační stánek v prostorách Akademické 
knihovny apod. 

 Pokračování v propagaci Česko-bavorské vysokoškolské agentury a její činnosti v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava 
a spolupráce s partnery. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje, zahraniční prostředky 

Odpovědnost děkan, prorektor pro zahraniční vztahy 
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Otevřenost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl 4.1  Rozvoj sítě klíčových partnerů 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Udržování spolupráce s klíčovými partnery s vlivem na rozvoj školství (např. SŠ, VOŠ, VŠ, ČSJ, JCI, Hospodářská komora, JAIP, 
JVTP, Sdružení MAS, Asociace účetních apod.), magistrátem Statutárního města České Budějovice, krajským úřadem 
Jihočeského kraje, ministerstvy apod. 

 Rozvoj systematické spolupráce a komunikačních platforem se zaměstnavateli za účelem podpory zaměstnanosti budoucích 
absolventů univerzity - členství v Klubu zaměstnavatelů. Spolupořádání odborných akcí a přednášek. Zajištění proškolování 
studentů např. assessment centrum pro studenty s ČSOB, stínování manažerů, odborné stáže. Systematické zjišťování 
poptávky po celoživotním vzdělávání na straně zaměstnavatelů, zapojení odborníků z praxe do programů CŽV.  

 Systematický rozvoj podpory činností univerzity ze soukromých zdrojů prostřednictvím fundraisingu, vč. zajištění 
organizačních, právních, etických a ekonomických aspektů postavených na strategii „Win-Win“, tvorba a evaluace plánu 
fundraisingových činností. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, programové financování MŠMT, institucionální zdroje,  
vlastní zdroje 

Odpovědnost rektor, děkan, vedoucí útvaru marketingu 
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Cíl 4.2 Vybudování celouniverzitního Alumni klubu 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Rozvoj spolupráce s absolventy formou pravidelného informování o konaných akcích na fakultě a speciálních výhod pro 
absolventy. Pokračování v analýze způsobu fungování alumni klubů v ČR i zahraničí. 

 Postupné rozšiřování aktivit Klubů absolventů JU a jednotlivých fakult. Intenzivnější propagace.  
 Zajištění technických podmínek pro fungování a komunikaci prostřednictvím rozvoje on-line platformy pro absolventy ve 

vazbě na možnost celoživotního vzdělávání. Rozšíření galerie absolventů na webových stránkách fakult o ukázky z profesní 
praxe absolventů fakulty. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje, 

Odpovědnost děkan, prorektor pro vnitřní hodnocení 
 
 

Cíl 4.3  Šíření dobrého jména univerzity 

Plánované aktivity pro rok 2018 

 Organizace a spoluorganizace společenských, vzdělávacích, popularizačních a charitativních akcí (např. stavění májky, 
Mikulášská besídka, Sportovní den), výstav (expozice na výstavě Země živitelka), dnů otevřených dveří, pořádání Týdne 
vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji. 

 Realizace popularizačních aktivit jako např. Noc vědců, akademické půlhodinky - přednášky pro veřejnost, prezentace 
výzkumných i studijních výsledků na webových stránkách, sociálních sítích, výstavách, newsletterech apod. 

 Rozvoj služeb, akcí a konzultací pro širokou odbornou a laickou veřejnost, zaměstnance a studenty JU prostřednictvím 
činností univerzitních center a služeb (např. centra MEVPIS, otevření Muzea pivovarnictví). Rozšíření a propagace nabídky 
služeb Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, vlastní zdroje, účelové prostředky mimo VaV 

Odpovědnost děkan, vedoucí útvaru marketingu 
 
 

Cíl 4.4  Rozvoj marketingu a komunikace s potenciálními studenty 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Rozvoj komunikačních strategií a jejich uskutečnění (aktualizace nových webových stránek fakult, Akademické knihovny, 
Kolejí a Menz). 

 Pokračování ve spolupráci se ZŠ, SŠ, VOŠ prostřednictvím propagace univerzitního studia na školách, plánování akcí 
s podporou JU, realizací akce "Vysokoškolákem nanečisto" a činnostmi centra MEVPIS. 

 Aktualizace a vizuální změny materiálů pro propagaci studia na JU. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, programové financování MŠMT, institucionální zdroje,  
vlastní zdroje, účelové prostředky mimo VaV 

Odpovědnost děkan, vedoucí útvaru marketingu, prorektor pro studium 
 
 

Cíl 4.5  Rozvoj marketingu a komunikace s veřejností a okolím 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Rozvíjení mediální prezentace JU.  
 Rozvoj dlouhodobé spolupráce s regionálními a celostátními médii prostřednictvím Útvaru marketingu JU či marketingových 

týmů jednotlivých fakult.  
 Rozvíjení a aktualizace webových portálů JU (např. portál CŽV, aktualizace webových stránek Kolejí a Menz). Tvorba a evaluace 

pravidelného plánu marketingu a komunikace s veřejností a okolím - akce, náklady, přínos. 
 Pokračování v univerzitní vydavatelské činnosti (nakladatelství Episteme, Journal, Efektiv). 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje 

Odpovědnost děkan, vedoucí útvaru marketingu 
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Řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCE 
 

Cíl 5.1  Rozhodování založené na datech aneb od finanční kontroly  
ke kontrole řízení 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Inovace technického řešení výkonových ukazatelů Strategického záměru JU, včetně hledání technických nástrojů pro 
vytěžování dat z existujících databází, propojení databází a jejich vzájemnou komunikaci. Realizace aktivit podle 
harmonogramu projektu „Rozvoj JU – ESF“ (standardy pro manažerské reporty, jejichž součástí bude sledování 
a vyhodnocování kvalitativních a výkonnostních ukazatelů). 

 Nastavení systému hodnocení akademických pracovníků (HAP) a ostatních pracovníků na JU v návaznosti na metodiku 
hodnocení výkonnosti pracovníků JU. 

 Rozvoj spolupráce útvaru pro vnitřní hodnocení s odbornými řešiteli celouniverzitního projektu „Rozvoj JU – ESF“ zejména 
v rámci aktivit „Efektivní principy řízení“ a „Systém vnitřního zajišťování kvality“. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, vlastní zdroje 

Odpovědnost rektor, prorektor pro rozvoj, děkan 
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Cíl 5.2 Systém kvality 

Plánované aktivity pro rok 2019 
 Koncepční rozvoj systému kvality na JU a jejích součástech. Rozvoj přenositelných kompetencí pracovníků zapojených do 

řízení a hodnocení kvality. Zajištění koncepčních materiálů v podobě ročního dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení JU a 
vývoj/inovace a rozvoj databázových systémů a zpětnovazebných mechanismů (SHV, HAP, případně systémů a mechanismů 
pro další cílové skupiny), systémů a mechanismů pro dotazníková šetření. Plné zavedení systému HAP na všech fakultách JU, 
pilotní testování systému hodnocení neakademických pracovníků. Realizace národního šetření Eurostudent 2019. Sběr 
příkladů dobré praxe v oblasti řízení a hodnocení kvality vysokých škol (modely kvality, institucionální ceny kvality, ocenění 
jednotlivců a významných počinů), národní a mezinárodní žebříčky kvality a posouzení možnosti jejich využití v podmínkách 
JU. Participace fakult a součástí prostřednictvím celouniverzitních projektů „Rozvoj JU – ESF“ a „Rozvoj JU - Kapacity pro VaV“.  

 Úpravu studijního IS pro předávání dat do registrů (Centrum informačních technologií JU). Sledování dat dle metodiky Modelu 
excelence EFQM, inovace dle výstupů hodnotitelů NCK ČR na ZF JU. 

 Příprava směrnice definující výkonové ukazatele, způsob sběru a vyhodnocování dat. Sběr a zpracování kvantitativních 
a kvalitativních dat pro výkonové ukazatele Strategického záměru za rok 2018 a jejich vyhodnocení vedením JU. Aktualizace 
kritérií výkonnosti kateder a center vědecké práce.  

 Vyhodnocení ročních dodatků zpráv garantů studijních programů a fakultních dodatků zpráv o tvůrčí činnosti Radou pro 
vnitřní hodnocení (RpVH). Vyhodnocení ročních dodatků zpráv o souvisejících činnostech a CŽV. Nominace, výběr, jmenování 
nových členů RpVH v souladu se Statutem RpVH v souvislosti s doporučením Národního akreditačního úřadu pro VŠ.  

 Vytěžení výsledků provedených hodnocení stávajících studijních programů a akreditačních žádostí s ohledem na možnosti 
požádat o rozšíření institucionální akreditace o nové oblasti vzdělávání.  

 Rozvoj činnosti Mezinárodní rady JU, přípravy podkladů, překlady a korektury vybraných dokumentů a dalších materiálů pro 
potřeby prvního zasedání Mezinárodní rady JU v roce 2020. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje,  
účelové prostředky na VaV 

Odpovědnost rektor, děkan, prorektor pro vnitřní hodnocení 
 

Cíl 5.3 Profesionalizace podpůrných činností 

Plánované aktivity pro rok 2019 
 Realizace dílčí aktivity „Efektivní principy řízení“ v rámci projektu „Rozvoj JU – ESF“. 
 Zaměření CIT na úpravu studijního IS pro předávání dat do registrů. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, vlastní zdroje, účelové prostředky mimo VaV 

Odpovědnost rektor, děkan 

 
Cíl 5.4 Finanční stabilita a efektivní řízení finančních zdrojů 

Plánované aktivity pro rok 2019 
 Zpracování nové metodiky rozdělování institucionální části prostředků pro rok 2019 a do přípravy metodiky pro rok 2020 

v souladu se změnami v oblasti rozpočtu vysokých škol a rozpočtu VaVaI.  
 Tvorba systému a pravidel financování výzkumného centra CENAKVA (FROV JU) po ukončení projektu NPU I. Aktualizace 

pravidel pro přípravu a dělení rozpočtu/odpovědností dle jednotlivých zdrojů příjmů na FROV JU.  
 Finalizace opatření rektora k mezifakultnímu finančnímu vyrovnání na základě dohodnutých ekonomických pravidel a techniky 

výpočtu. Dojednání věcných pravidel pro mezifakultní vyrovnání s ohledem na potřeby mezifakultní výuky.  
 Realizace efektivních principů řízení v oblasti infrastruktury v rámci projektu „Rozvoj JU – ESF“. V rámci metodiky přípravy 

rozpočtu budou zohledněna kritéria externích příjmů, s cílem motivovat fakulty ke zvýšení tohoto ukazatele. Podpora 
smluvního výzkumu. Zpracování výstupů z projektu „Rozvoj JU – ESF“ v oblasti rozpočtu včetně procesů týkajících se tvorby 
a čerpání rozpočtových rezerv. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje 

Odpovědnost děkan, kvestor 
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LIDÉ 
 
Cíl 5.5 Personální politika 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Implementace principů HR Award při náboru nových pracovníků v souladu s projektem „Rozvoj JU – Kapacity pro VaV“. 
 Realizace aktivit podle harmonogramu projektu „Rozvoj JU – ESF“. Vytváření míst postdoků a podpora nástupu absolventů 

doktorského studia na fakultách JU. Zpracování analýz věkové struktury akademických pracovníků ve vztahu k požadované 
odborné struktuře. Vypracovávání osobních plánů rozvoje jednotlivých zaměstnanců EF JU se zohledněním zpětné vazby Rady 
pro vnitřní hodnocení (RpVH) JU a Národního akreditačního úřadu (NAÚ) a plánů rozvoje kateder se zaměřením na klíčové 
oblasti EF JU.  

 Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců (mimo jiné prostřednictvím celouniverzitního projektu „Rozvoj JU –ESF“). 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje,  
účelové prostředky na VaV, zahraniční prostředky 

Odpovědnost rektor, děkan, prorektor pro studium, prorektor pro vnitřní hodnocení 

 

Cíl 5.6 Motivační systém 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Vyhodnocení účinnosti informačního systému HAP a jeho optimalizace napříč JU.  
 Rozvoj softwarových nástrojů pro hodnocení neakademických pracovníků JU. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, vlastní zdroje,  
účelové prostředky na VaV 

Odpovědnost rektor, děkan, vedoucí personálního útvaru Rektorátu JU 

 

Cíl 5.7 Institucionální kultura 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Implementace principů HR Award prostřednictvím projektu „Rozvoj JU – Kapacity pro VaV“. 
 Posilování sounáležitosti zaměstnanců JU s vizí a hodnotami univerzity prostřednictvím setkání akademické obce 

a zaměstnanců s rektorem, vedením JU a děkany fakult a pravidelného blogu rektora. 
 Úsilí o vytvoření přátelského a motivujícího pracovního prostředí, plánování teambuildingových akcí a volnočasových aktivit, 

podpora univerzitních kulturních akcí. 
 Zlepšení komunikace Etické komise JU s akademickou obcí prostřednictvím diskusí o aktuálních otázkách spojených s etikou 

akademické práce (plagiáty, predátorské časopisy apod.). Zajištění efektivního a funkčního přístupu k informacím/nařízením/  
pravidlům prostřednictvím www stránek, intranetu, formou porad či přeposílání zápisů z jednání vedení jednotlivým 
zaměstnancům apod. 

Zdroje financování programové financování, institucionální zdroje, vlastní zdroje 

Odpovědnost rektor, děkan 
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INFRASTRUKTURA 
 
Cíl 5.8 Řízení a správa nemovitostí 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Vytvoření metodické a procesní dokumentace pro oblast sledování stavu a využití nemovitostí s ohledem na jejich 
udržitelnost a další účelné nakládání s nimi v rámci projektu „Rozvoj JU – ESF“. 

 Systém správy revizí budov FROV a ZF JU v návaznosti na EPC. 

Zdroje financování operační programy, institucionální zdroje, vlastní zdroje 

Odpovědnost rektor, děkan 

 

Cíl 5.9 Rozvoj služeb a zázemí pro studenty a zaměstnance 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Příprava investičního záměru do výzvy v programu reprodukce vysokých škol - rekonstrukce koleje K4: výběr projektanta, 
projektová příprava; projektová příprava rekonstrukce kolejí K2 a K3; rekonstrukce objektu bývalé stodoly pro FROV JU. 

 Zvýšení standardu ubytování prostřednictvím plánovaných investičních akcí - rekonstrukce objektu bývalé stodoly FROV JU. 
 Realizace první etapy rekonstrukce vnitroareálových komunikací, včetně komunikací pro pěší dopravu a parkovacích míst; 

oprava parkoviště před pavilonem B ZF JU. 
 Rekonstrukce sportovního areálu PF JU Na Sádkách - projektová příprava investiční akce; rozvoj volnočasové infrastruktury 

v okolí střediska MEVPIS (lezecké stěna apod.). 
 Příprava dotační žádosti do OP VVV „Rozvoj JU - Bez bariér“ - stavební úpravy vybraných objektů JU pro zkvalitnění přístupu ke 

všem aktivitám JU pro osoby se specifickými potřebami. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, programové financování MŠMT, institucionální zdroje,  
vlastní zdroje 

Odpovědnost rektor, děkan 

 

Cíl 5.10  Realizace investiční strategie 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Postup podle Plánu investičních aktivit pro rok 2019 – především projektová příprava prioritních investičních akcí JU 
(Rekonstrukce auly JU – Bobík, pavilon chemie ZF JU, rekonstrukce sportovního areálu JU Na Sádkách, rekonstrukce objektu 
Na Mlýnské stoce pro potřeby TF JU, realizace projektu Simulačního centra pro zdravotnické obory ZSF JU (SLNO).  

 Postup podle Plánu investičních aktivit pro rok 2019 – např. přístrojové vybavení laboratoří a učeben ve vazbě na realizované 
projekty v rámci OP VVV. 

 Postup podle Plánu investičních aktivit pro rok 2019, např. rekonstrukce vnitroareálových komunikaci v kampusu JU, příprava 
dalších etap rekonstrukce a přestavby víceúčelového zařízení ZF JU, opravy experimentálního zázemí FROV JU (rybníky, hráze 
apod.), 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, programové financování MŠMT, institucionální zdroje,  
vlastní zdroje 

Odpovědnost rektor, děkan 
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Cíl 5.11  Informační technologie a systémy 

Plánované aktivity pro rok 2019 

 Realizace dalšího rozvoje elektronické podpory výuky (studenti, vyučující a administrativa) vč. redesignu stávajících systémů 
v souladu s jednotným vizuálním stylem univerzity v rámci projektu „Rozvoj JU – ESF“. 

 Realizace dalšího rozvoje podpory distančních forem výuky a studia zejména pro potřeby kombinovaných forem studia, 
celoživotního vzdělávání, interního rozvoje zaměstnanců vč. redesignu stávajících systémů v souladu s jednotným vizuálním 
stylem univerzity v rámci projektu „Rozvoj JU – ESF“, propojení IS Verso modulu CŽV a LMS Moodle. 

 Rozšiřování aplikací, systémů a vzorů dokumentů v dvoujazyčných mutacích v rámci projektu „Rozvoj JU – ESF“. 
 Obnova a rozvoj infrastruktury datových úložišť. 
 Další rozvoj a systematizace (integrace) nástrojů a systémů umožňující efektivní poskytování služeb uvnitř i vně univerzity: 

posílení bezdrátové infrastruktury pracovišť FF JU, elektronizace a aktualizace dokumentů FROV JU, obnova a rozvoj 
klientského vybavení provozních agend, rozvoj informačního systému JU, elektronizace studijních a souvisejících agend 
v informačních systémech škol. 

 Zaměření Centra informačních technologií JU na technicko-metodickou podporu akademických pracovníků.  
 Obnova a rozvoj serverové a výpočetní infrastruktury a infrastruktury počítačové sítě. Podpora mobilní aplikace k IS/STAG. 

Opuštění nativního klienta IS/STAG. 
 Rozvoj informační a fyzické bezpečnosti implementací požadavků GDPR, ochrana osobních údajů ve studijních 

a souvisejících IS. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, vlastní zdroje, účelové prostředky mimo VaV 

Odpovědnost rektor, děkan, prorektor pro vědu a výzkum, prorektor pro zahraniční vztahy, prorektor pro studium 
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Seznam zkratek 
 
AIESEC Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales 
AQUAEXCEL AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research 
AV Audiovizuální 
AIVD Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. 
AU3V Asociace univerzit třetího věku 
CENAKVA Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz 
CIT Centrum informačních technologií JU 
CPVTO Centrum pro praktickou výuku technologických oborů 
CŽV Celoživotní vzdělávání 
ČSJ Česká společnost pro jakost 
ČSOB Československá obchodní banka 
DA Dílčí aktivita 
DSP Doktorský studijní program 
EAIE European Association for International Education 
EF Ekonomická fakulta 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EPC Energy Performance Contracting 
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj  
ESF Evropský sociální fond 
FF Filozofická fakulta 
FROV Fakulta rybářství a ochrany vod 
GDPR General Data Protection Regulation - nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
HAP Hodnocení akademických pracovníků   
IP Institucionální plán 
IS Informační systém 
ISC International student club 
IT Informační technologie 
JAIP Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání 
JCI Junior Chamber International Czech Republic 
JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
JVTP Jihočeský vědeckotechnický park 
K Kolej 
KA Klíčová aktivita 
KaM Koleje a menzy 
LMS Learning Management System 
MAS Místní akční skupina 
MEVPIS Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany  
Moodle Softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NAÚ Národní akreditační úřad pro vysoké školství 
NCK ČR Národní cena kvality České republiky 
OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
PF Pedagogická fakulta 
PO Prioritní osa 
PřF Přírodovědecká fakulta 
RpVH Rada pro vnitřní hodnocení 
RVO Rozvoj výzkumné organizace 
SLNO Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
SŠ Střední škola 
STAG Informační systém studijní agendy 
SOWA Soil and Water 
TA ČR Technologická agentura České republiky 
TF Teologická fakulta 
VaV Výzkum a vývoj 
VaVaI Výzkum a vývoj a inovace 
VOŠ Vyšší odborná škola 
VŠ Vysoká škola 
ZF Zemědělská fakulta 
ZSF Zdravotně sociální fakulta 
ZŠ Základní škola 
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1 SHRNUTÍ INVESTIČNÍCH AKTIVIT PRO ROK 2019 

Hlavní investiční aktivity JU se budou v roce 2019 především soustřeďovat na projektovou přípravu základních inves-
tičních projektů, uvedených v bodě 2.1. Jde o investiční akce vedením JU zařazené jako priority investičního plánu 
JU. U většiny investičních akcí bude nutné zpracovat všechny stupně projektové dokumentace, tj. dokumentace pro 
územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, resp. dokumentace pro vý-
běr zhotovitele. Projektová příprava vyžaduje určitý čas. I proto u některých projektů již byla zahájena v době zpra-
cování tohoto materiálu, tedy v létě 2018. Součástí projektové přípravy je i zajištění souhlasných stanovisek orgánů 
státní správy a samosprávy, následně pak vydání příslušných územních rozhodnutí a stavebních povolení, a to 
včetně nabytí právní moci těchto povolení. 

Níže uvedený přehled je primárně zaměřen na projekty směřující do programového financování, programu 133 220, 
subtitulu 133 22Y, konkrétně do programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Jde o program navazující na předchozí programy a subtituly, vyhlašované a administrované 
MŠMT ČR, konkrétně na končící subtitul 133 21Y. 

Další významné investiční aktivity se v roce 2019 budou realizovat, resp. připravovat v rámci běžících a plánovaných  
projektů či záměrů, financovaných z jiného okruhu zdrojů, a to především zdrojů OP VVV, příspěvku na realizaci in-
stitucionálního plánu JU, institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a v neposlední řade vlastních 
zdrojů fondu reprodukce majetku JU.  

 

2 SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ 2019 (S VÝDAJI NAD 1 000 TIS. KČ) 
– I. ČÁST 

Programové financování, program 133 220, subtitul 133 22Y - Rozvoj a obnova materiálně tech-
nické základny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

2.1 Základní investiční projekty JU  - vzdělávací a další tvůrčí činnost 

 
č. 

Název investičního projektu                              Součást 
užívající 
objekt                                           

Adresa Charakter stavební aktivity Celkové náklady   

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

1 JU - Rekonstrukce auly JU 
(Bobík)  
 

RE Studentská 1410/23, 
370 05  
České Budějovice 

celková rekonstrukce objektu 
v centru kampusu JU 

157,63 0,00 

2 JU - ZF Pavilon chemie  ZF JU Studentská, 370 05 
České Budějovice 

demolice nevyhovujícího a vý-
stavba nového objektu 

149,64 5,82 

3 JU - PF Rekonstrukce sportov-
ního areálu Na Sádkách  

PF JU Na Sádkách 1687/1C, 
dále bez č.p., 370 05 
České Budějovice 

rekonstrukce sportovních 
a obslužných ploch, rekon-
strukce objektu K6 pro výuku, 
hygien. centra, šatny apod. 

43,81 1,59 

4 JU - TF Rekonstrukce objektu 
Na Mlýnské stoce   

TF JU Na Mlýnské stoce 35, 
370 01  
České Budějovice 

celková rekonstrukce objektu 
v historickém centru města ČB 

65,80 7,94 

5 JU - rezerva: 
JU - Bez bariér 
JU - PřF Reko pavilonu A 
JU - PřF Reko pavilonu B 

Více 
součástí 

Více adres úpravy pro bezbariérovost 
a rekonstrukce objektů pro vý-
uku  

85,92 6,56 

  Celkem INV a NEI 502,80 21,91 

 Celkem 524,71 

 Z toho: 
SR 85% 
VLZ 15% 

 
446,00 

78,71 

 

Zdroj financování: 

SR:   dotace Programového financování, program 133 220, subtitul 133 22Y 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

(Předpokládaný termín zahájení programu: 1. 1. 2018, Schválení vládou ČR – září 2018) 

VLZ: vlastní zdroje na kofinancování – JU 
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2.2 Investiční projekty JU v oblasti ubytování a stravování - Koleje a menzy 

č. Název investičního projektu                              Součást 
užívající 
objekt                                           

Adresa Charakter stavební aktivity Celkové náklady   

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

1 JU - KaM Rekonstrukce  kolejí 
K2, K3  

KaM   Studentská 799/17, 
800/19, 1409/21,  
370 05  
České Budějovice 

celková rekonstrukce 140,82 12,71 

2 JU - KaM Rekonstrukce  koleje 
K4  

KaM   Studentská 799/17, 
800/19, 1409/21,  
370 05  
České Budějovice 

celková rekonstrukce 87,51 8,68 

  Celkem INV a NEI 228,33 21,39 

 Celkem 249,72 

 Z toho: 
SR 85% 
VLZ 15% 

 
149,83 
  99,88 

 

Zdroj financování: 

SR:   Programové financování, program 133 220, subtitul 133 22Y 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny JU 

(Předpokládaný termín zahájení programu: 1. 1. 2018, Schválení vládou ČR – září 2018) 

 

VLZ: vlastní zdroje na kofinancování – JU 

Podle informací z MŠMT ČR bude pro investiční projekty zaměřené na koleje a menzy vytvořen samostatný 
podtitul s vlastními pravidly. V současné době je pouze znám minimální povinný podíl vlastních prostředků 
příjemce, a to ve výši 40% výdajů investiční akce. 

Z výše uvedených důvodů není zatím zahájena projektové příprava akcí, její zahájení lze očekávat v průběhu roku 
2019.  
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1 JU – Rekonstrukce auly JU (Bobík) 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: JU – Rekonstrukce auly JU (Bobík) 

 

    

Lokalizace: Adresa: Studentská 1410/23 
370 05 České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 

      

Výřez z KM:  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 

 

Katastrální území Pozemek 
p.č. 

Objekt č.p.  Výměra 
 

Vlastnické 
právo 

České Budějovice 2 [621943]  1291/3  1410 958 JU 
České Budějovice 2 [621943]  1291/1  –  1 460 JU 

České Budějovice 2 [621943]  1289/1   –  8 913 JU 
     

       

Stručný popis 
akce: 

Předmětem investiční akce je příprava a následná realizace generální rekonstrukce stávajícího objektu „Bobík“ 
(Aula JU), nacházejícího se na adrese Studentská 1410/23, 370 05 České Budějovice, v centrální části areálu uni-
verzitního kampusu JU ve Čtyřech Dvorech. Cílem projektu je vybudovat multifunkční vzdělávací, společenské 
a kulturní celouniverzitní centrum Bobík, poskytující své prostory fakultám a dalším součástem JU. 

Budova byla postavena v letech 1991–1993 a zkolaudována v roce 1994. Původním záměrem bylo užívat objekt 
pro společenské účely a pro zdravotní středisko. V průběhu realizace došlo ke změně účelu užívání zdravotního 
úseku, a to na ubytování. Budova má 4 nadzemní podlaží členěná na společenskou (aula, zasedací místnosti 
a kancelářské prostory) a ubytovací část. Současné dispoziční řešení budovy není vhodné a neodpovídá nárokům 
kladeným na zmíněný multifunkční objekt. 

Objekt není vyhovující, ani pokud jde o jeho technický stav; úpravy v minulých letech byly pouze minimální. Do 
vstupu obou částí je sice zajištěn bezbariérový přístup, ve společenské části však není umožněn přístup do 2. NP, 
tedy do auly. Některé části budovy jsou v současnosti ve velmi zanedbaném stavu (hygienické zázemí, strojovna 
VZT). Budova nesplňuje požadavky na energetickou náročnost budov. Současný standard vybavení odpovídá době 
výstavby, technická vybavenost budovy (především audiovizuální technika) je zastaralá.  

Rekonstrukce objektu tak má několik zásadních cílů – zásadní úprava dispozičního řešení, zvýšení kvality vnitřního 
prostředí, zásadní snížení tepelných ztrát a zajištění provozu budovy v souladu se současnými předpisy a platnou 
legislativou v oblastech požární bezpečnosti, bezbariérové přístupnosti, hygieny práce apod. JU obdobnými pro-
story nedisponuje a jejich potřeba je naléhavá. 

Objekt „Bobík“ by se po dokončení rekonstrukce měl stát multifunkčním vzdělávacím, společenským a kulturním 
celouniverzitním centrem poskytujícím zázemí pro provoz moderní veřejné vysoké školy. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

1 JU - Rekonstrukce auly JU (Bobík) 157,63 0,00 
uvedené náklady dle propočtu IN úvodní projektové dokumentace – architektonické studie 

        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. Projektová příprava   

 Investiční záměr (ideový návrh) ano 01/2017 

 Architektonická studie ano 08/2017 
 Dokumentace pro územní rozhodnutí  práce zahájeny 08 /2018 – 11 /2018 
 Dokumentace pro stavební povolení 

ne 
(vzhledem k charakteru 

01 – 02/2019  Vydáno pravomocné sloučené územní  a sta-
vební povolení 
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stavebních prací předpo-
kládáme sloučení územ-
ního a stavebního řízení) 

 Dokumentace pro provedení stavby  (zadá-
vací dokumentace)  

ne 02 – 05/2019 

B. VZ na zhotovitele stavby   

 VZ na zhotovitele stavby ne 06 – 09/2019 

C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 3 – 4 měsíce 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ne 02/2020 

D. Realizace stavby   

 Zahájení ne 02/2020 
 Dokončení  

ne 
05/2021 stavba 

08/2021 včetně AV tech-
niky a nábytku 

       

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti JU na období 2016–2020 a jeho každoroční aktualizací (v nové terminologii se Strategickým zámě-
rem JU a Plány realizace SZ JU na příslušný rok). Akce je investiční prioritou JU č. 2 ve vztahu k aktivitám předpo-

kládaným financovat v rámci programového financování MŠMT2. 

       

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Investiční záměr 
Úvodní představy JU byly shrnuty do prvotního uceleného materiálu, který byl následně použit 
jako podklad pro práce na architektonické studii.  
Architektonická studie 
V úvodní fázi přípravy vlastní projektové dokumentace této investiční akce byla zpracována 
ověřovací Architektonická studie. Úkolem této studie bylo především prověřit, zda lze v daném 
objektu záměry JU realizovat, s jakými stavebními zásahy a s jakými investičními náklady. 
V rámci studie, resp. v její úvodní části, byl dále proveden stavebně technický průzkum ob-
jektu. Jeho závěry pak výrazně ovlivnily vlastní návrh studie. 

Rozpracováno: Projektová dokumentace pro územní řízení 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Po projednání záměru JU s příslušným obecním stavebním úřadem (SÚ) bylo ze strany SÚ roz-
hodnuto, že vzhledem k charakteru prací bude možné správní řízení vést ve sloučeném režimu. 
Bude tedy vydáno „sloučené územní a stavební povolení“. 
Proběhlo výběrové řízení (VZ) na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace dle zá-
kona č. 134/2016 Sb. a byla podepsána smlouva o dílo (SOD), na základě níž byly zahájeny 
vlastní práce na sloučeném DUR a DSP. 

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

V rámci roku 2019 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 

01 – 02/2019 vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení 

02 – 05/2019 zpracování DVZ (resp. DPS) – projektant 
provedení auditu DVZ – RE JU odbor investic + externí dodavatel auditorských služeb zapraco-
vání připomínek z auditu do DVZ - projektant 

06 – 09/2019 příprava, zveřejnění a dokončení VZ na zhotovitele stavby – RE Útvar veřejných zakázek ve spo-
lupráci s RE JU odborem investic 

08 – 09/2019 vyklizení objektu – provozní úseky KaM a RE 
10/2019 podpis SOD s vítězným uchazečem, předání staveniště, zahájení stavebních prací 

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

01 – 02/2019 územní a stavební povolení 0 zhotovitel projektu v rámci SOD 
02 – 05/2019 zpracování DVZ (resp. DPS) 2 819 300 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 

(uznatelný náklad) 
05/2019 provedení auditu DVZ cca 100 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 

(uznatelný náklad) 
06 – 09/2019 příprava, zveřejnění a dokončení 

VZ na zhotovitele stavby 
cca 2 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 

(uznatelný náklad) 
08 – 09/2019 vyklizení objektu náklady budou 

záviset na způ-
sobu realizace 

PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

Celkem náklady 
2019: 

 2 921 300  

       

 

                                                      

 

2 Cíl 1.2 Budování, modernizace a inovace prostor/vybavení pro studijní programy/obory (vzdělávání od teorie k praxi) 
a příloha PRSZ JU pro rok 2018, Investiční priority, A) priority ve vztahu k PROGFIN, priorita JU_02  



 

 

7 

2 JU - ZF Pavilon chemie 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: JU - ZF Pavilon chemie 

 

    

Lokalizace: Adresa: Studentská ul.  
370 05 České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 

      

Výřez z KM:  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 

 

Katastrální území Pozemek 
p.č. 

Objekt č.p.  Výměra 
 

Vlastnické 
právo 

České Budějovice 2 1296/10 bez č.p.            666 JU 

České Budějovice 2 1296/1  36 447 JU 

     

       

Stručný popis 
akce: 

Základním záměrem této investiční akce je rekonstrukce, resp. demolice stávajícího technicky zastaralého a nevy-
hovujícího objektu a jeho náhrada novým objektem katedry chemie a agrobotaniky ZF JU. V objektu bylo dříve 
umístěno výpočetní středisko EF JU. Vlivem stále se zhoršujícího technického stavu byl provoz tohoto střediska již 
před několika lety ukončen, resp. středisko bylo přemístěno do jiných objektů fakulty. 

Zhruba na půdorysné ploše stávajícího objektu bude postaven objekt nový, celkem se 3 nadzemními podlažími. 
V objektu budou umístěny výukové laboratoře, sklady chemického materiálu, učebny a kancelářské zázemí pro 
potřebu výuky chemie, odpovídající současnému trendu výuky tohoto specializovaného oboru. Výuku chemie zajiš-
ťuje ZF JU i pro další fakulty JU. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

2 JU - ZF Pavilon chemie 149,64 5,82 

uvedené náklady dle propočtu IN úvodní projektové dokumentace – architektonické studie 

        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. Projektová příprava   

 Architektonická studie ano 09/2017 

 Dokumentace pro demolici objektu zpracovává se 09/2018 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí  zpra-
cována 

zpracovává se 12/2018 

 Vydáno pravomocné územní rozhodnutí ne 02/2019 

 Dokumentace pro stavební povolení  zpra-
cována 

ne 04/2019 

 Vydáno pravomocné stavební povolení ne 06/2019 

 Dokumentace pro provedení stavby  (zadá-
vací dokumentace) zpracována 

ne 08/2019 

B. VZ na zhotovitele stavby   

 VZ na zhotovitele stavby ne 10 – 12/2019 

C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 3 měsíce 

D. Realizace stavby   

 Zahájení ne 03/2020 

 Dokončení  ne 06/2021 
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Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a Plány realizace SZ JU na příslušný rok. Akce je investiční prioritou JU č. 1 ve vztahu 
k aktivitám předpokládaným financovat v rámci programového financování MŠMT3. 

Důvodem pro realizaci rekonstrukce, resp. výstavby objektu chemie je nutnost uvolnit prostory v současné době 
užívané katedrami chemie a agrobotaniky ZF JU v pavilonu „O“, a to pro potřeby PřF JU. PřF JU v současné době 
využívá pro své aktivity prostory Biologického centra AV ČR v.v.i., které však bude nucena v nejbližších letech uvol-
nit. Část areálu, ve které se nachází objekt bývalého výpočetního střediska Ekonomické fakulty JU, přiléhá k pro-
storu, který je v kampusu JU užíván právě ZF JU. Objekt bývalého výpočetního střediska je technicky zastaralý 
a nevyhovující. Na jeho místě je tedy plánována výstavba nového objektu pro zmíněné katedry ZF JU. 

       

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Architektonická studie 
V úvodní fázi přípravy vlastní projektové dokumentace této investiční akce byla zpracována 
ověřovací Architektonická studie. Úkolem této studie bylo především prověřit potřeby obou 
kateder, a to jak v oblasti vlastní výuky, tak provozu laboratoří. Součástí studie je rovněž zá-
kladní úvodní propočet investičních nákladů. 

Rozpracováno: Projektová dokumentace pro územní řízení 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Proběhlo VZ na zpracovatele dalších stupňů projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 
Sb. a byla podepsána SOD, na základě níž byly zahájeny vlastní práce na sloučeném DUR 
a DSP. 

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

V rámci roku 2019 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 

02/2019 vydání pravomocného územního rozhodnutí - Magistrát města Č. Budějovice – stavební úřad 

Do 04/2019 zpracování DSP - projektant 

06/2019 vydání stavebního povolení- Magistrát města Č. Budějovice – stavební úřad 

Do 08/2019 zpracování DVZ (resp. DPS) – projektant, provedení auditu DVZ – RE JU odbor investic + ex-
terní dodavatel auditorských služeb, zapracování připomínek z auditu do DVZ - projektant 

10 - 12/2019 příprava, zveřejnění a dokončení VZ na zhotovitele stavby – RE Útvar veřejných zakázek ve spo-
lupráci s RE JU odborem investic 

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

02/2019 územní rozhodnutí 0 zhotovitel projektu v rámci SOD 

04/2019 zpracování DSP 1 708 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

06/2019 stavební povolení 0 zhotovitel projektu v rámci SOD 

08/2019 zpracování DVZ (resp. DPS) 2 128 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

08/2019 provedení auditu DVZ cca 100 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VZ 
(uznatelný náklad) 

10 - 12/2019 příprava, zveřejnění a dokončení 
VZ na zhotovitele stavby 

cca 2 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

Celkem náklady 
2019: 

 3 938 000  

       

 

  

                                                      

 

3 Cíl 1.2 Budování, modernizace a inovace prostor/vybavení pro studijní programy/obory (vzdělávání od teorie k praxi) 
a příloha PRSZ JU pro rok 2018, Investiční priority, A) priority ve vztahu k PROGFIN, priorita JU_01 
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3 JU - PF Rekonstrukce sportovního areál Na Sádkách 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: JU - PF Rekonstrukce sportovního areál Na Sádkách 

 

    

Lokalizace: Adresa: Na Sádkách bez č.p.  
370 05 České Budějovice 
 

 k.ú.: České Budějovice 2 

      

Výřez z KM:      Ortofotomapa s KM: 

 

 

      

  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 

 Katastrální území Pozemek 
p.č. 

Objekt č.p.  Výměra 
 

Vlastnické 
právo 

Č.Budějovice 2 1619 - 23 514 JU 

Č.Budějovice 2 1620/1 - 20 016 JU 

Č.Budějovice 2 1617 - 372 JU 

Č.Budějovice 2 1620/2 - 85 JU 

Č.Budějovice 2 1620/5 - 858 JU 

Č.Budějovice 2 1620/4 - 170 JU 

Č.Budějovice 2 1618 - 453 JU 

Č.Budějovice 2 1620/6 - 643 JU 

Č.Budějovice 2 1620/10 - 44 JU 

Č.Budějovice 2 1620/11 - 27 JU 

Č.Budějovice 2 1620/12 - 110 JU 

Č.Budějovice 2 1620/14 - 34 JU 

Č.Budějovice 2 1606/3 - 1 303 JU 

Č.Budějovice 2 1606/4 - 1 302 JU 

Č.Budějovice 2 1606/5 - 1 009 JU 

Č.Budějovice 2 1606/2 - 8 198 JU 

Č.Budějovice 2 1606/7 - 19 JU 

Č.Budějovice 2 1606/6 - 219 JU 
       

Stručný popis 
akce: 

Předmětem investiční akce je celková rekonstrukce a revitalizace celého sportovního areálu, dříve areálu ploché 
dráhy České Budějovice. V rámci stavebních prací dojde k demolici technicky dožitých objektů, skladů, garáží 
apod. Investiční akce obsahuje generální rekonstrukci ploch pro základní lehkoatletické disciplíny, včetně centrální 
travnaté fotbalové plochy.  
Jednotlivé  prvky investiční akce: 

- Demolice zděného objektu šaten (podnož bývalé tribuny ploché dráhy), dnes v téměř havarijním stavu 
- Přeložky stávajících inženýrských sítí procházející areálem (kde lze očekávat střet s další výstavbou 

v okolí) 
- Rekonstrukce stávajících venkovních ploch sloužících pro sport (atletika, kopaná, tenis apod.) 
- Rekonstrukce a doplnění stávajících ploch pro parkování osobních vozů – zachování příjezdu z ulice Na 

Sádkách 
- Rekonstrukce objektu K6 – výukové prostory PF JU, šatny a hygienické zázemí pro sport 
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Foto objektu bývalé tribuny ploché dráhy – 
téměř havarijní stav 
 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

3 JU - PF Rekonstrukce sportovního areálu Na Sádkách 43,81 1,59 

 
        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. Projektová příprava   

 Architektonická studie ano 03/2016 

 VZ na projektanta akce ne 10-11/2018 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí  ne 12/2018 – 01/2019 

 Vydáno pravomocné územní rozhodnutí ne 02 – 03/2019 

 Dokumentace pro stavební povolení  ne 03 – 04/2019 

 Vydáno pravomocné stavební povolení ne 05 – 06/2019 

 Dokumentace pro provedení stavby  (zadá-
vací dokumentace)  

ne 06 – 08/2019 

B. VZ na zhotovitele stavby   

 VZ na zhotovitele stavby ne 09 – 10/2019 

C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 3 měsíce 

D. Realizace stavby   

 Zahájení ne 03/2020 

 Dokončení  ne 03/2021 
       

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti JU na období 2016–2020 a jeho každoroční aktualizací (v nové terminologii se SZ JU a Plány reali-
zace SZ JU na příslušný rok). Akce je investiční prioritou JU č. 3 ve vztahu k aktivitám předpokládaným financovat 
v rámci programového financování MŠMT4. 

Důvodem pro zařazení akce mezi investiční priority JU v horizontu aktuálního Strategického záměru JU je dlouho-
době nevyhovující technický stav některých významných částí sportovního areálu (stadionu) JU v ulici Na Sádkách. 
Stadion slouží k zajištění jednak oborové výuky tělovýchovy v rámci PF JU, jednak k výuce volitelných tělovýchov-
ných předmětů napříč celou JU. Výuku odborně garantuje katedra tělesné výchovy PF JU jako nyní již jediná univer-
zitní katedra tohoto druhu. Stadion je také významným prostorem pro volnočasové aktivity studentů i zaměst-
nanců JU. Disponibilní finanční zdroje umožňovaly doposud pouze jednotlivá dílčí vylepšení některých sportovních 
ploch a běžnou údržbu rozlehlého území, které stadion zabírá.  

Záměr celkové systematicky pojaté etapové rekonstrukce je potřebný pro zkvalitnění podmínek pro výuku tělesné 
výchovy, především lehkoatletických disciplín a venkovních míčových sportů – jak vlastních ploch pro realizaci vý-
uky, tak hygienického zázemí, které je nyní v kritickém technickém stavu. 

       

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Architektonická studie 
V úvodní fázi přípravy projektové dokumentace této investiční akce byla zpracována ověřovací 
Architektonická studie. Úkolem této studie bylo především prověřit možnosti daného území 
pro vytvoření moderního sportovního univerzitního centra, a to ve vazbě na veškeré známé in-
vestiční záměry jiných investorů v okolí, rozvojové studie města České Budějovice apod. 

Další kroky pří-
pravy: 

VZ na projektové práce 
Projektová dokumentace pro územní řízení 
Vydání územního rozhodnutí 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Vydání stavebního povolení 
Projektová dokumentace pro provedení stavby 
VZ na zhotovitele stavby 

  

                                                      

 

4 Cíl 1.2 Budování, modernizace a inovace prostor/vybavení pro studijní programy/obory (vzdělávání od teorie k praxi) 
a příloha PRSZ JU pro rok 2018, Investiční priority, A) priority ve vztahu k  PROGFIN, priorita JU_03 
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Plán prací pro 
rok 2019: 

V rámci roku 2019 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 

12/2018 – 
01/2019 

zpracování DUR 

02 – 03/2019 vydání pravomocného územního rozhodnutí - Magistrát města Č. Budějovice – stavební úřad 

03 – 04/2019 zpracování DSP 

05 – 06/2019 vydání stavebního povolení - Magistrát města Č. Budějovice – stavební úřad 

06 – 08/2019 zpracování DPS 

09 – 10/2019 příprava, zveřejnění a dokončení VZ na zhotovitele stavby – RE Útvar veřejných zakázek ve spo-
lupráci s RE JU odborem investic 

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

01/2019 zpracování DUR 575 000  
(cena za DUR + 

DSP - předpo-
klad sloučeného 

řízení) 

uveden pouze odhad nákladů, 
přesná částka bude známa po do-
končení VZ na projekt,  
PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

02 – 03/2019 vydání územního rozhodnutí 0 zhotovitel projektu v rámci SOD 

03 - 04/2019 zpracování DSP viz zpracování 
DUR 

viz zpracování DUR 

05 - 06/2019 vydání stavebního povolení 0 zhotovitel projektu v rámci SOD 

06 – 08/2019 zpracování DVZ (resp. DPS) 405 000 uveden pouze odhad nákladů, 
přesná částka bude známa po do-
končení VZ na projekt,  
PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

09 – 10/2019 příprava, zveřejnění a dokončení 
VZ na zhotovitele stavby 

2 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

Celkem náklady 
2019: 

 982 000  

       

 

  



Příloha Plánu realizace Strategického záměru JU pro rok 2019 
Investiční program JU na období 2016-2020 – aktualizace pro rok 2019 
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4 JU – TF Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: JU – TF Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce 

 

    

Lokalizace: Adresa: Na Mlýnské stoce 35  
370 01 České Budějovic 

 k.ú.: České Budějovice 1 

      

Výřez z KM:  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 

 

Katastrální území Pozemek 
p.č. 

Objekt č.p.  Výměra 
 

Vlastnické 
právo 

Č.Budějovice 1 429/1  123 JU 

Č.Budějovice 1 431/1 348 518 JU 

Č.Budějovice 1 431/2  151 JU 

     

       

Stručný popis 
akce: 

Předmětem této investiční akce je generální rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, a to za účelem vytvoření 
vyhovujících prostor pro výuku a práci kateder Teologické fakulty JU (TF JU) včetně souvisejících aktivit (zejména 
celoživotního vzdělávání, které se na TF JU významně rozvíjí). 

Původní Dlouhodobý záměr JU v části týkající se plánu investiční výstavby předpokládal využití tohoto objektu jako 
multifunkční kulturní, společenské, vzdělávací a podnikatelské centrum JU. Vedení JU následně s ohledem na re-
álné možnosti a potřeby součástí JU ve využití tohoto objektu tento záměr přehodnotilo. Na to navazuje mj. 
změna názvu akce z původního JU Open House na nový název  JU-TF Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce. 

Nově koncipovaná investiční akce má zásadní význam pro další rozvoj některých klíčových aktivit TF JU (zejm. ob-
last CŽV), ale také zlepšení prostorových podmínek pro práci kateder fakulty. Významná je i dislokace budovy, 
protože fakulta sídlí v pronajatém objektu v ulici Kněžská v docházkové vzdálenosti (cca 10 minut) od řešeného 
objektu Na Mlýnské stoce.  

Rekonstrukce má za úkol objekt zhodnotit a technicky dořešit tak, aby jeho stav odpovídal současným technic-
kým a tepelně technickým požadavkům. Generální rekonstrukce je nutná, neboť v delším časovém úseku nebyl 
dostatek prostředků na zásadnější údržbu, resp. modernizaci objektu, v němž se často měnil způsob užívání. 
V současné době je objekt s ohledem na špatný technický stav nevyužívaný. 

 Významným limitem pro návrh rekonstrukce je prostorová omezenost pozemku a jeho umístění v památkově 
chráněném území. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

4 JU - TF Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce 65,80 7,94 
 

        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. Projektová příprava   

 Architektonická studie ano 08/2015 

 VZ na projektanta akce ne 10-11/2018 
 Dokumentace pro územní rozhodnutí  ne 12/2018 – 01/2019 

 Vydáno pravomocné územní rozhodnutí ne 02 – 03/2019 

 Dokumentace pro stavební povolení  ne 03 – 04/2019 

 Vydáno pravomocné stavební povolení ne 05 – 06/2019 

 Dokumentace pro provedení stavby  (zadá-
vací dokumentace)  

ne 06 – 08/2019 

B. VZ na zhotovitele stavby   

 VZ na zhotovitele stavby ne 09 – 11/2019 

C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 3 měsíce 

D. Realizace stavby   

 Zahájení ne 03/2020 

 Dokončení – stavební část ne 03/2021 

 Dokončení – interiérové vybavení, AV tech
 nika 

ne 03 – 06/2021 
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Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti JU na období 2016–2020 a jeho každoroční aktualizací (v nové terminologii se SZ JU a Plány reali-
zace SZ JU na příslušný rok). Akce v původní podobě byla investiční prioritou JU č. 4 ve vztahu k aktivitám předpo-
kládaným financovat v rámci programového financování MŠMT5 a zůstává touto prioritou i po aktualizaci jejího 
věcného zaměření. 

Investiční akce je vyvolána nezbytností rekonstrukce stávajícího objektu JU v ulici Na Mlýnské stoce za účelem vy-
tvoření vyhovujících prostor pro výuku a práci kateder Teologické fakulty JU, včetně doprovodných aktivit a čin-
ností (především celoživotního vzdělávání se záměrem soustředit v budoucnu do objektu aktivity CŽV napříč celou 
JU tak, aby byly díky poloze objektu dostupné co nejširší veřejnosti a přispěly k vnímání JU jako nejvýznamnější, 
veřejnosti otevřené, vzdělávací instituce svého druhu v regionu). 

       

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Projednán ideový záměr. Pro další fáze projektové přípravy bude možno využít architektonic-
kou studii zpracovanou podle původního zadání. Objemově se výstup ze studie potkává 
s představami o modifikovaném využití objektu.  
Ideový návrh 
Architektonická studie 
V úvodní fázi přípravy projektové dokumentace této investiční akce byla zpracována ověřovací 
Architektonická studie. Úkolem této studie bylo prověřit reálnou možnost využití stávajícího 
objektu pro nový způsob užívání. Dále pak prověřit stavebně technický stav objektu i reálnost 
vlastní rekonstrukce ve vazbě na požadavky památkové ochrany městské památkové zóny. 

Další kroky pří-
pravy: 

VZ na projektové práce 
Projektová dokumentace pro územní řízení (předpoklad sloučeného územního a stavebního 
řízení) 
Vydání územního rozhodnutí 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Vydání stavebního povolení 
Projektová dokumentace pro provedení stavby 
VZ na zhotovitele stavby 

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

V rámci roku 2019 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 

12/2018 – 
01/2019 

zpracování DUR 

02 – 03/2019 vydání pravomocného územního rozhodnutí - Magistrát města Č. Budějovice – stavební úřad 

03 – 04/2019 zpracování DSP 

05 – 06/2019 vydání stavebního povolení - Magistrát města Č. Budějovice – stavební úřad 

06 – 08/2019 zpracování DPS 

09 – 11/2019 příprava, zveřejnění a dokončení VZ na zhotovitele stavby – RE Útvar veřejných zakázek ve spo-
lupráci s RE JU odborem investic 

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

01/2019 zpracování DUR 784 100 uveden pouze odhad nákladů, 
přesná částka bude známa po do-
končení VZ na projekt, 
PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

02 – 03/2019 vydání územního rozhodnutí 0 zhotovitel projektu v rámci SOD 

03 - 04/2019 zpracování DSP 1 225 200 uveden pouze odhad nákladů, 
přesná částka bude známa po do-
končení VZ na projekt,  
PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

05 - 06/2019 vydání stavebního povolení 0 zhotovitel projektu v rámci SOD 

06 – 08/2019 zpracování DVZ (resp. DPS) 1 274 200 uveden pouze odhad nákladů, 
přesná částka bude známa po do-
končení VLZ na projekt,  
PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

09 – 11/2019 příprava, zveřejnění a dokončení 
VZ na zhotovitele stavby 

2 000  

Celkem náklady 
2019: 

 3 285 500  

       

  

                                                      

 

5 Cíl 1.2 Budování, modernizace a inovace prostor/vybavení pro studijní programy/obory (vzdělávání od teorie k praxi), 
Investiční priority, A) priority ve vztahu k  PROGFIN, priorita JU_04 



Příloha Plánu realizace Strategického záměru JU pro rok 2019 
Investiční program JU na období 2016-2020 – aktualizace pro rok 2019 
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5 JU – Bez bariér  II. etapa 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: JU – Bez bariér  II. etapa 

 

    

Lokalizace: Adresa: České Budějovice 
Vodňany 

 k.ú.: České Budějovice 
Vodňany 

      

Stručný popis 
akce: 

Předmět investiční akce: 

Hlavním úkolem investiční akce je provedení základních stavebních úprav stávajících objektů univerzity, a to se 
záměrem zajistit bezproblémový přístup handicapovaných osob, resp. osob se specifickými požadavky, ke všem 
činnostem JU. Uvedená II. etapa má navazovat na I. etapu, která je v současné době ve finální fázi projektové pří-
pravy (viz část 3).  

Investiční akce II. etapy obsahuje tyto objekty JU (vesměs jde o objekty pro vzdělávání a výzkum): 

1 ZF Budova O – chemie a agroekologie; Branišov-
ská 1457, České Budějovice 

2 PŘF Pavilon C; Branišovská 1760, České Budějo-
vice 

3 ZF budova J – K 200; Na Zlaté stoce 588/10, 
České Budějovice 

4 ZF B pavilon kateder; Studentská 1668, České 
Budějovice 

5 ZF pavilon D - centrum zpracování produktů; Stu-
dentská 1668, České Budějovice 

6 ZF pavilon C – centrum agroekologie; Studentská 
1668, České Budějovice 

7 ZF pavilon E - centrum hodnocení kvality; Stu-
dentská 1668, České Budějovice 

8 ZF pavilon A - studijní oddělení; Studentská 1668, 
České Budějovice 

9 ZF Pavilon M - BAT centrum + učebny; Studentská 
1668, České Budějovice 

10 Budova ZF a FROV; Na Sádkách 1780, České Bu-
dějovice 

11 Kolej K4; Studentská 1409/21, České Budějovice 
12 Menza; Studentská 797, České Budějovice 
13 Akademická knihovna; Branišovská 1646/31b, 

České Budějovice 
14 Administrativní budova - účelové zařízení ZF; Na 

Zlaté stoce 690/3, České Budějovice 
15 PŘF Botanická vila; Na Zlaté stoce 692/1, České 

Budějovice 
16 PF Tělovýchova; Na Sádkách 1687/1c, České Bu-

dějovice 
17 ZSF Výukový objekt u Výstaviště; U Výstaviště 

517/26, České Budějovice 
18 Kolej K5; J. Boreckého 1167/27, České Budějovice 
19 TF Výukový objekt a děkanát; Kněžská 8, České 

Budějovice 
20 FROV Administrativní budova VÚRH; Zátiší 728, 

Vodňany 
21 FROV Broků mlýn; Na Valše 207, Vodňany 
22 FROV Environmentální výukový pavilon; Na Valše, 

Vodňany 
       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

5 JU – Bez bariér II. etapa 85,92 6,56 
 

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Další podrobnější informace k projektu a jeho současné připravenosti budou do Investičního plánu zapracovány až 
v následujícím PRSZ JU (pro rok 2020). Podstatné pro zahájení projektové a následně i realizační fáze bude vyhod-
nocení I. etapy v rámci projektu OP VVV, dále pak další postup při schvalování uvedeného subtitulu 133 22Y.  

Pro obě etapy byla zpracována úvodní ověřovací analýza podrobně popisující nutné stavebně technické úpravy 
vytipovaných objektů fakult a součástí JU. 

       

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok. I. etapa této akce je investiční prioritou JU ve vztahu k akti-
vitám předpokládaným financovat v rámci OP VVV6. S ohledem na předpokládaná omezení rozsahu projektu do 
připravované výzvy v rámci tohoto operačního programu se stává další z priorit ve vztahu k PROGFIN. 

Investiční akce je vyvolána potřebou usnadnit přístup studentům a dalším osobám se specifickými potřebami ke 
všem aktivitám univerzity. 

       

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

 Irelevantní (v roce 2019 nejsou plánovány žádné práce v rámci této akce). 
Akce je uvedena v Plánu investičních akcí s ohledem na její provázanost s akcí Rozvoj JU – Bez bariér. 

       

                                                      

 

6 Cíl 1.5 Rozvoj služeb orientovaných na studenta a příloha PRSZ JU pro rok 2018, Investiční priority, C) priority ve 
vztahu k OP VVV, priorita JU_09 
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6 JU - KaM Rekonstrukce kolejí K2, K3 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: JU - KaM Rekonstrukce kolejí K2, K3  

    

Lokalizace: Adresa: Studentská ul.   
370 01 České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 
      

Stručný popis 
akce: 

Předmětem dané investiční akce je postupná rekonstrukce stávajících objektů kolejí K2 a K3. Rekonstrukce bude 
především zaměřena na stavební konstrukce a materiály, které jsou již na hranici své technické životnosti. Dle re-
álných možností stávajícího konstrukčního systému objektů bude i drobně upravována vnitřní dispozice, přede-
vším ve vytváření určitých ubytovacích buněk, a to s vlastním hygienickým zázemím a vlastním pohotovostním 
kuchyňským koutem. Dále budou řešeny i společné prostory koleje. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního 
projektu 

Součást užívající 
objekt 

Charakter stavební 
aktivity 

Celkové náklady 

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

6 JU - KaM Rekon-
strukce  kolejí K2, 
K3 

KaM celková rekon-
strukce objektů 

140,82 12,71 

 Celkem INV a NEI   153,53 

 Celkem   153,53 

 Z toho: 
SR 60% 
VZ 40% 

   
92,118 
61,412 

 
        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. Projektová příprava   

 Dokumentace pro stavební povolení  ne 10/2019 – 12/2019 

 Vydáno pravomocné stavební povolení ne 3 – 05/2020 

 Dokumentace pro provedení stavby  (zadá-
vací dokumentace)  

ne 03 – 08/2020 

B. VZ na zhotovitele stavby   

 VZ na zhotovitele stavby ne 09 - 11/2020 

C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 3 měsíc 

D. Realizace stavby   

 Zahájení ne 07/2021 

 Dokončení – stavební část ne 08/2022 
       

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu s SZ JU na období 2016–2020 a jeho každoroční aktualizací. Akce je ve schváleném PRSZ na rok 
2018 investiční prioritou JU č. 5 ve vztahu k aktivitám předpokládaným financovat v rámci programového financo-

vání MŠMT7. Vzhledem k novému uspořádání priorit v oblasti zkvalitnění ubytovacích kapacit JU se v novém PRSZ 

JU na rok 2019 stává prioritou č. 6. 
       

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

 Příprava dané investiční akce dosud nebyla zahájena, předpokládaný postup prací uveden 
výše. Základem pro přípravu projektové dokumentace bude projektová dokumentace pro re-
konstrukci prakticky totožného objektu koleje K1, jejíž rekonstrukce byla dokončena v září 
roku 2018. 

  

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

V rámci roku 2019 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 

10 – 12/2019 zpracování DSP 

  

                                                      

 

7 Cíl 1.5 Rozvoj služeb orientovaných na studenta a příloha PRSZ JU pro rok 2018, Investiční priority, A) priority ve 
vztahu k PROGFIN, priorita JU_05, nově JU_05b  
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Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

12/2019 zpracování DSP 1 408 800 uveden pouze odhad nákladů, 
přesná částka bude známa po do-
končení VZ na projekt,  
PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

Celkem náklady 
2019: 

 1 408 800  

       

 

7 JU - KaM Rekonstrukce koleje K4 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: JU - KaM Rekonstrukce koleje K4  

    

Lokalizace: Adresa: Studentská 1409/21  
370 05 České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 
      

Stručný popis 
akce: 

Předmětem investiční akce je rekonstrukce vnitřních i vnějších prvků objektu. Nezbytná je rekonstrukce střechy, 
rekonstrukce vnějšího pláště a výměna oken již nevyhovujících technickým požadavkům, jako je tepelná vodivost 
skel či těsnění. Součástí akce bude rekonstrukce vnitřních instalací vody a topení, modernizace komunikačních 
prostor včetně osvětlení, hygienického zázemí a kuchyněk. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního 
projektu 

Součást užívající 
objekt 

Charakter stavební 
aktivity 

Celkové náklady 

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

1 JU - KaM Rekon-
strukce  koleje K4 

KaM celková rekon-
strukce objektů 

87,51 8,68 

 Celkem INV a NEI   96,19 

 Celkem   96,19 

 Z toho: 
SR 60% 
VZ 40% 

   
57,714 
38,476 

 
        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. Projektová příprava   

 Dokumentace pro stavební povolení  ne 10/2018 – 12/2018 
 Vydáno pravomocné stavební povolení ne 01 – 02/2019 

 Dokumentace pro provedení stavby  (zadá-
vací dokumentace)  

ne 02 – 05/2019 

B. VZ na zhotovitele stavby   

 VZ na zhotovitele stavby ne 05/2019 - 07/2019 

C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 2 měsíce 

D. Realizace stavby   

 Zahájení ne 09/2019 

 Dokončení – stavební část ne 09/2020 
       

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu s SZ JU na období 2016–2020 a jeho každoroční aktualizací. Akce je nově investiční prioritou 
JU_05a ve vztahu k aktivitám předpokládaným financovat v rámci programového financování MŠMT. 

Vedení Kolejí a menz JU v roce 2018 vyhodnotilo aktuální potřeby týkající se rekonstrukce a modernizace objektů 
kolejí a upravilo původní záměr na přednostní rekonstrukci kolejí K2 a K3. Prioritou se pro další období plnění SZ 
JU stává rekonstrukce koleje K4. Tento záměr byl projednán a schválen v souvislosti s přípravou PRSZ JU vedením 
JU. Rekonstrukce kolejí K2 a K3 zůstávají v investičním  plánu JU jako další významné a nezbytné akce i nadále, 
pouze dochází k časovému posunu jejich realizace s ohledem na vysokou míru spolufinancování z vlastních zdrojů 
a nutnost rozložení rekonstrukce kolejí do několika let. Akce je nově prioritou JU_05b ve vztahu k aktivitám před-
pokládaným financovat z PROGFIN. 

       

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

 Příprava dané investiční akce dosud nebyla zahájena. V roce 2018 bude zahájena projektová 
příprava. 

  

  



 

 

17 

 

Plán prací pro 
rok 2019: 

V rámci roku 2019 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 

02/2019 vydání stavebního povolení- Magistrát města Č. Budějovice – stavební úřad 

Do 05/2019 zpracování DVZ (resp. DPS) – projektant 

05 - 07/2019 příprava, zveřejnění a dokončení VZ na zhotovitele stavby – RE Útvar veřejných zakázek ve spo-
lupráci s RE JU odborem investic 

09/2019 zahájení stavby 

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

12/2018 zpracování DSP 837 600 uveden pouze odhad nákladů, 
přesná částka bude známa po do-
končení VZ na projekt,  
PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

02/2019 vydání stavebního povolení 0 zhotovitel projektu dle SOD 

03 – 05/2019 zpracování DVZ (resp. DPS) 871 130 uveden pouze odhad nákladů, 
přesná částka bude známa po do-
končení VZ na projekt, 
PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
(uznatelný náklad) 

05 - 07/2019 příprava, zveřejnění a dokončení 
VZ na zhotovitele stavby 

2 000  

Celkem náklady 
2019: 

 1 710 730  
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3 SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ 2019 (S VÝDAJI NAD 1 000 TIS. KČ) 
– II. ČÁST 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

3.1 Investiční akce JU  - vzdělávací a další tvůrčí činnost 

č. Název investičního projektu                              Součást uží-
vající objekt                                           

Adresa Charakter stavební aktivity Celkové náklady   

mil. Kč 

1 Simulační centrum pro zdravot-
nické obory ZSF JU - SLNO 

RE U Výstaviště 26, 370 
05 České Budějovice 

nový objekt a částečná rekon-
strukce stávajícího objektu 
ZSF JU 

54,189 
(stavba 32,293) 

2 Rozvoj JU – Bez bariér8 více součástí více adres základní stavební úpravy sta-
vebních objektů pro potřeby 
osob se specifickými potře-
bami 

56,000 

3 Rozvoj JU - ERDF více součástí více adres modernizace ucelených bloků 
učeben na vybraných fakul-
tách pro zlepšení podmínek 
k realizaci moderních výuko-
vých metod 

16,520 

4 PřF – Modernizace výukových 

prostor budovy A a B9 

PřF Branišovská 
1717/31, 1716/31c 
37005 České Budějo-
vice 

modernizace výukových pro-
stor a zázemí 

16,000 

5 PřF – Centrum fotosyntézy PřF Branišovská 1760, 
37005 České Budějo-
vice 

obnova přístrojového vybavení 
fotosyntetického centra 

20,000 

6 PřF - Mechanismy a dynamika 
makromolekulárních komplexů 

PřF Branišovská 1760, 
37005 České Budějo-
vice 

nákup přístrojového vybavení 
laboratoří 

115,360 

7 PřF - Budova B - venkovní expe-
rimentální prostory 

PřF externí lokalita, Bra-
nišovská ul,, České 
Budějovice 

vybudování experimentálních 
prostorů za účelem sledování 
dějů ve sladkovodních systé-
mech 

5,000 

8 ZF - Rozvoj víceúčelového zaří-
zení ZF JU - zázemí pro apliko-
vaný výzkum v zemědělských 
oborech 

ZF Na Zlaté stoce 
690/3,  
37005 České Budějo-
vice 

přestavba objektů víceúčelo-
vého zařízení ZF JU na experi-
mentální stáje a laboratoře 

80,000 

 

  

                                                      

 

8 1. část připravovaného projektu JU do druhé ERDF výzvy pro vysoké školy  

9 2. část připravovaného projektu JU do druhé ERDF výzvy pro vysoké školy  
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1 Simulační centrum pro zdravotnické obory ZSF JU - SLNO 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: Simulační centrum pro zdravotnické obory ZSF 
JU - SLNO 

 

    

Lokalizace: Adresa: U Výstaviště 26  
370 11 České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 

      

Výřez z KM:  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 

 

Katastrální území Pozemek 
p.č. 

Objekt č.p.  Vlastnické právo 

Č.Budějovice 2 1088/1 36 JU 

     

     

    
       

Stručný popis akce: V rámci naplnění základního cíle projektu – zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na JU – bude vybudován 
nový objekt Simulačního centra pro zdravotnické obory ZSF JU, a to pro praktickou výuku nelékařských 
zdravotnických oborů. Nový objekt bude postaven ve dvorní části stávajícího objektu ZSF – U Výstaviště 
26, v městské části Čtyři Dvory, v docházkové vzdálenosti cca 10 minut od centrálního areálu Zdravotně 
sociální fakulty JU. Objekt Simulačního centra bude komunikačně propojen s již stávajícím objektem ZSF, 
v tomto stávajícím objektu budou umístěna i určitá simulační a výuková centra. 

       

Náklady akce (dle 
stupně připravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

INV - stavba 

mil. Kč 

1 Simulační centrum pro zdravotnické obory ZSF JU - 
SLNO 

32,293 

Zdroj financování: 
SR:   OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) 
VLZ: vlastní zdroje - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

        

Předpokládané termíny 
přípravy a realizace 
akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. Realizace stavby   

 Zahájení Ano 08/2018 

 Dokončení – stavební část ne 08/2019 
       

Zdůvodnění akce vč. 
vztahu k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PR SZ JU na příslušný rok)10. 

Důvodem pro realizaci této akce je záměr modernizace a inovace způsobu výuky na ZSF JU s potřebou vy-
budování moderního simulačního centra pro kvalitní přípravu budoucích zdravotnických pracovníků. Virtu-
ální nemocnice umožňuje výuku v prostředí, které kopíruje specifický provozní režim skutečného zdravot-
nického zařízení. 

  

                                                      

 

10 Cíl 1.2 Budování, modernizace a inovace prostor/vybavení pro studijní programy/obory (vzdělávání od teori e k praxi) 
a Příloha PRSZ JU na rok 2018, akce č. ZSF_01  
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3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuálního stavu 
řešení investiční akce: 

Dokončeno: Kompletní projektová příprava, tj. DUR, DSP a DPS (resp. DVZ) 
Vydané územní rozhodnutí s nabytím právní moci 
Vydané stavební povolení s nabytím právní moci 
Dokončena VZ na zhotovitele stavby 
Zahájeny stavební práce 

  

Plán prací pro rok 
2019: 

V rámci roku 2019 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 

(08 – 12/2018 realizace stavby) 

01 – 08 /2019              pokračování realizace stavby 
       

Předpoklad nákladů v 
roce 2019 a zdrojů je-
jich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

01 – 08/2019 Realizace  stavby 32 293 000 uvedena celková cena stavby, v roce 
2019 bude čerpána poměrná část, 
podrobně dle finančního harmono-
gramu (cca 14,37 mil. Kč) 

Celkem náklady 
2019: 

 32 293 000  

       

 

2 Rozvoj JU – Bez bariér 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: Rozvoj JU – Bez bariér  

    

Lokalizace: Adresa: České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 

      

Stručný popis 
akce: 

Hlavním úkolem dané investiční akce je provedení základních stavebních úprav stávajících objektů univerzity, a to 
pro potřeby handicapovaných osob, resp. osob se specifickými požadavky. Jedná se o I. etapu těchto prací, která 
je připravována do nové výzvy OP VVV. 

Investiční akce II. etapy obsahuje tyto objekty JU (vesměs jde o objekty pro vzdělávání a výzkum): 

1 Budova A - děkanát – EF JU; Studentská 787/13, Č. B. 
2 F pavilon učeben – EF JU; Studentská ul., Č. B. 
3 Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I; Jeronýmova 200/10, Č. B. 
4 Výukový objekt PF - Jeronýmova II; Jeronýmova 199/8, Č. B. 
5 Výukový objekt PF – Dukelská I, II; Dukelská 246/7, 245/9, Č. B. 
6 Výukový objekt PF – U Tří lvů; U Tří lvů 1725/1A, Č. B. 
7 Objekt rektorátu a FF JU; Branišovská 31a, Č. B. 
8 Výukový objekt ZSF – Vltava 1 – 2; Boreckého 27, Č. B. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

INV 

mil. Kč 

2 Rozvoj JU – Bez bariér 50,557 
Zdroj financování: 
SR:   OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) 
VLZ: vlastní zdroje - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. Projektová příprava   

 Dokumentace pro stavební povolení ano 07/2018 

 Stavební povolení ne 11/2018 

 Dokumentace pro provedení stavby ne 9/2018 

B. Administrace dotační žádosti   

 Zpracování dotační žádosti ne 12/2018 - 01/2019 

 Administrace žádosti poskytovatelem ne 03/2019 – 06/2019 

C. Realizace akce   

 Zahájení akce ne 06/2019 

 Dokončení akce ne 10/2019 
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Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok)11. Jedná se o I. etapu realizace předmětných aktivit se zá-

měrem využít pro financování zdrojů OP VVV. Na ni bude navazovat II. etapa s předpokladem financování z PRO-
GFIN a vlastních zdrojů JU. 

Investiční akce je vyvolána potřebou usnadnit přístup studentům a dalším osobám se specifickými potřebami ke 
všem aktivitám univerzity. 

       

3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Projektová příprava, DSP 

Další kroky pří-
pravy: 

Dokončení DPS (resp. DVZ) 
Vydané stavební povolení s nabytím právní moci 
Dokončena VZ na zhotovitele stavby 
Zahájeny stavební práce 

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

V rámci roku 2019 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 

02/2019 Předložení dotační žádosti 

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

06 – 10/2019 Realizace  stavby 50 557 000 realizace pouze v případě schválení 
dotační žádosti 

Celkem náklady 
2019: 

 50 557 000  

       

 

3 Rozvoj JU - ERDF 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: Rozvoj JU - ERDF  

    

Lokalizace: Adresa: České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 
      

Stručný popis 
akce: 

Hlavním úkolem realizované investiční akce je modernizace vybraných deseti ucelených bloků učeben na pěti fa-
kultách (Ekonomická, Filozofická, Pedagogická, Teologická a Zemědělská), které zlepší podmínky pro zavádění 
a realizaci moderních výukových metod a forem výuky. V rámci modernizovaných učeben se budou praktikovat 
moderní výukové metody a formy výuky jako např. projektová výuka, simulační metody, praktická výuka, přípa-
dové studie apod. Tyto metody a formy výuky budou podpořeny interaktivními technologiemi a vybavením nezbyt-
ným pro chod učebny (AV technika, informační a komunikační technologie, software, PC, nábytek, přístroje, další 
vybavení apod.). Modernizace učeben se v některých případech neobejde bez drobných stavebních úprav, které 
však nevyžadují stavební ani jiné povolení. Dalším úkolem je modernizace softwarového a hardwarového vybavení 
pro podporu interaktivní e-learningové technologie distančního vzdělávání. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

3 Rozvoj JU - ERDF 16,521 5,431 

Zdroj financování: 
SR:   OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) 
VLZ: vlastní zdroje - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. Projektová příprava   

 Dokumentace pro přípravu dotační žádosti ano 08/2016 

B. Administrace dotační žádosti   

 Zpracování dotační žádosti ano 08/2016 

 Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ano 08/2017 

D. Realizace akce   

 Zahájení akce ne 07/2017 

 Dokončení akce ne 12/2020 
       

                                                      

 

11 Cíl 1.5 Rozvoj služeb orientovaných na studenta a příloha PRSZ JU na rok 2018, akce č. JU_09  
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Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok)12.  

Investiční akce je vyvolána potřebou vytvořit prostorové a technické podmínky pro integraci moderních technolo-
gií do výuky, obnovu a rozvoj IT a AV vybavení učeben, multimediálních učeben a laboratoří s cílem zlepšit pod-
mínky pro zavádění a realizaci moderních výukových metod a forem výuky. 

       

3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Projektová příprava 
Schválená dotační žádost 
První etapy realizace akce podle schváleného harmonogramu 

Další kroky: Realizace dalších aktivit a dokončení akce k 31. 12. 2020 
  

Plán prací pro 
rok 2019: 

V roce 2019 budou realizovány tyto dílčí aktivity projektu: 

 Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky 

– FF JU: zřízení moderní multimediální učebny ve stávajících prostorách FF JU, čímž budou vy-
tvořeny podmínky pro přirozenou integraci moderních technologií do výuky některých před-
mětů ve vybraných studijních oborech napříč celou fakultou. Druhá učebna bude vybavena 
dvěma tlumočnickými kabinami vyrobenými jako atyp podle prostor učebny, každá kabina 
bude pro 2 studenty. 

– ZF JU: modernizace prostor a vybavení učebny pro výuku biologických disciplín; učebna s ka-
pacitou 20 míst (která bude zachována) bude vybavena moderními binokulárními mikroskopy, 
které budou propojeny s interaktivním video systémem s plochým velkoplošným panelem 

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

01 - 12/2019 Realizace  akce 9 217 000 Cena předběžná, v současné době 
probíhá výběrové řízení 

Celkem náklady 
2019: 

 9 217 000  

       

 

4 PřF – Modernizace výukových prostor budovy A a B 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: PřF – Modernizace výukových prostor budovy A a B  

    

Lokalizace: Adresa: Branišovská 1717/31, 1716/31c 
37005 České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 
      

Stručný popis 
akce: 

Modernizace výukových prostor a zázemí v obou budovách zahrnuje drobné stavební úpravy pro zajištění většího 
komfortu studentů i vyučujících, výměny ZTI, osvětlení, instalaci JIS, WIFI a rekonstrukci výměníkové stanice. 
V rámci usnadnění přístupu zdravotně znevýhodněným budou provedeny následující stavební úpravy: instalace 
výtahu v budově A, zpřístupnění zadního vchodu a zřízení přístupového chodníku, přestavba WC pro imobilní ob-
čany, oprava nájezdové rampy, instalace dorozumívacího zařízení ve výtahu, kontrastních pruhů na prosklených 
dveřích a instalace indukčního poslechu v posluchárně B2. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

mil. Kč 

4 PřF – Modernizace výukových prostor budovy A a B  16,000 
Zdroj financování: 
SR:   OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) 
VLZ: vlastní zdroje - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

        

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok 13 

       

 

                                                      

 

12 Cíl 1.2 Budování, modernizace a inovace prostor/vybavení pro studijní programy/obory (vzdělávání od teorie k praxi) 

13 Cíl 1.2 Budování, modernizace a inovace prostor/vybavení pro studijní programy/obory (vzdělávání od teorie k praxi)  
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3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Projektový záměr 

Další postup: příprava projektové dokumentace 
výběr zhotovitele 
realizace akce 

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

 

 dokončení projektových prací 

 příprava dotační žádosti 

 výběr zhotovitele 

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

  Kč Poznámka – zdroj krytí 

  10 000 000 zdroj: OP VVV a VLZ 

Celkem náklady 
2019: 

 10 000 000  

       

 

5 PřF – Centrum fotosyntézy 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: PřF – Centrum fotosyntézy  

    

Lokalizace: Adresa: Branišovská 1760  
37005 České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 
      

Stručný popis 
akce: 

Obnova přístrojového vybavení fotosyntetického centra. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

mil. Kč 

5 PřF – Centrum fotosyntézy 20,000 
Zdroj financování: 
SR:   OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) 
VLZ: vlastní zdroje - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

        

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok)14 

       

3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

 dosud neřešeno 

  

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

 analýza stavu přístrojového vybavení a příprava postupu obnovy 

  

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

  Kč Poznámka – zdroj krytí 

  1 000 000 zdroj: OP VVV a VLZ 

Celkem náklady 
2019: 

 1 000 000  

       

  

                                                      

 

14 Cíl 2.6 Rozvoj, modernizace a obnova výzkumné infrastruktury  
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6 PřF - Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: PřF - Mechanismy a dynamika makromolekulárních 
komplexů 

 

    

Lokalizace: Adresa: Branišovská 1760  
37005 České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 
      

Stručný popis 
akce: 

Akce je dílčí částí realizovaného projektu v rámci výzvy OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů. Předmě-
tem akce je přístrojové vybavení laboratoří. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

mil. Kč 

6 PřF - Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů 115,060 
Projekt je v realizaci od roku 2017 
Zdroj financování: 
SR:   OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) 
VLZ: vlastní zdroje - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

        

Termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Akce je ve fázi realizace; termíny jsou nastaveny harmonogramem projektu 

       

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok)15. 

       

3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

 Projekt se realizuje; pro rok 2019 je v souladu s harmonogramem projektu plánován nákup pří-
strojového vybavení (hmotnostní spektrometr, HPLC, AFM systém) 

  

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

 Finalizace nákupů přístrojového vybavení dle rozpočtu projektu, pokračuje vlastní výzkumná 
činnost 

  

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

  Kč Poznámka – zdroj krytí 

  30 000 000 OP VVV a VLZ 

Celkem náklady 
2019: 

 30 000 000  

       

  

                                                      

 

15 Cíl 2.6 Rozvoj, modernizace a obnova výzkumné infrastruktury 
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7 PřF - Budova B - venkovní experimentální prostory 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: PřF - Budova B - venkovní experimentální prostory  

    

Lokalizace: Adresa: externí lokalita Branišovská ul., 
České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 
      

Stručný popis 
akce: 

vybudování experimentálních prostorů (experimentální povodí – Mesokosmy) v sousedství pavilonu C PřF za úče-
lem sledování dějů ve sladkovodních systémech 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

mil. Kč 

7 PřF - Budova B - venkovní experimentální prostory 5,000 
Zdroj financování: 
SR:   OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) 
VLZ: vlastní zdroje - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

        

Termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

rok 2018 - zpracována projektová dokumentace   

rok 2018 - proveden výběr zhotovitele stavby   

do 12/2018 - Podpis smlouvy   

rok 2019 - Realizace akce   
       

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok)16. 

       

3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Projektová dokumentace 
Výběr zhotovitele 

Další kroky: Realizace akce 

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

 Realizace akce 

  
       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

  Kč Poznámka – zdroj krytí 

  5 000 000 OP VVV a VLZ 

Celkem náklady 
2019: 

 5 000 000  

       

 

8 ZF - Rozvoj víceúčelového zařízení ZF JU - zázemí pro aplikovaný výzkum v ze-
mědělských oborech 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: ZF - Rozvoj víceúčelového zařízení ZF JU - zázemí pro 
aplikovaný výzkum v zemědělských oborech 

 

    

Lokalizace: Adresa: Na Zlaté stoce 690/3, 37005 
České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 

      

                                                      

 

16 Cíl 2.6 Rozvoj, modernizace a obnova výzkumné infrastruktury  
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Stručný popis 
akce: 

Obsah investiční akce vychází z koncepce rozvoje prostoru bývalého statku ZF JU opírající se o tři nosná témata, 
která propojují v tomto areálu vědu a výzkum, výuku a společnou prezentaci JU směrem k laické veřejnosti. 
 
Obsahem této investiční akce je zřízení experimentálních stájí a laboratoří a prostorové sloučení stájí pro koně 
v lokalitě víceúčelového zařízení ZF JU.  Nově zřízené experimentální stájové prostory umožní realizovat pokusy 
vyžadující precizní monitorování (případně management) fyzikálních a chemických parametrů stájového pro-
středí s možností simulovat reakci organismu hospodářského zvířete na daný podnět za přesně definovaných 
podmínek. Získané výsledky se využijí pro testování vlastností biotechnologických přípravků, optimalizaci slo-
žení krmiva, při vývoji technických systémů pro sledování zvířete v podmínkách chovu atp. Experimentální pro-
story budou v rámci projektu vybaveny moderními měřicími přístroji a systémy pro management relevantních 
parametrů stájového prostředí. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

č Název investičního projektu Celkové náklady 

mil. Kč 

8 ZF - Rozvoj víceúčelového zařízení ZF JU - zázemí pro aplikovaný 
výzkum v zemědělských oborech 

80,000 

Zdroj financování: 
SR:   OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání) 
VLZ: vlastní zdroje - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

10/2018 – dopracování obsahového záměru 

01 – 06/2019 – zpracování architektonické studie areálu (společné pro investiční akci č. 9 z oddílu 4) 05 – 
08/2019 – příprava a realizace VZ na zhotovitele projektové dokumentace 

09/2019 – 04/2020 – projektová příprava 

04/2020 – 12/2023 – postupná příprava (VZ) a realizace akce (po etapách) 

   

Rozsah realizace akce závisí na možnostech zajištění potřebných finančních zdrojů. Z tohoto důvodu bude akce 
připravena tak, aby byla realizovatelná po etapách s jasným funkčním určením. 

       

Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok)17. 

       

3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

 Akce se v současné době připravuje. 

  

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

 

01 – 06/2019 zpracování architektonické studie 

05 – 08/2019 VZ na zhotovitele projektové dokumentace 

09 – 12/2019  projektová příprava (DUR) 
       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

 Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

 architektonická studie 100 000 VLZ (pro celý areál)  

Celkem náklady 
2019: 

 100 000  

       

 

  

                                                      

 

17 Cíl 2.6 Rozvoj, modernizace a obnova výzkumné infrastruktury; příloha PRSZ na rok 2018, evid. číslo akce ZF_02  
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4 SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ 2019 (S VÝDAJI NAD 1 000 TIS. KČ) 
– II. ČÁST 

Ostatní veřejné zdroje, vlastní zdroje 

4.1 Investiční akce JU  - vzdělávací a další tvůrčí činnost 

č. Název investičního projektu                              Součást uží-
vající objekt                                           

Adresa Charakter stavební aktivity Celkové náklady 

mil. Kč 

1 JU - Rekonstrukce chodníků 
a zpevněných ploch s cyklotra-
sami v kampusu JU 

JU Areál JU, Branišovská 
ul., České Budějovice 

rekonstrukce vnitroareálových 
komunikací (pro dopravu osob-
ních aut, zásobování, servisních 
vozidel, cyklistů a chodců) 

22,000 

2 ZF - "Selský dvůr" - Rozvoj více-
účelového zařízení ZF JU - zá-
zemí pro praktickou výuku ze-
mědělských oborů 

ZF Na Zlaté stoce 690/3, 
37005 České Budějo-
vice 

rekonstrukce a dostavba ob-
jektů účelového zařízení ZF JU 
pro výuku a praxe studentů 

87,500 

3 Dostavba areálu Vltava Borec-
kého, IV. etapa 

ZSF Boreckého ul. 
1167/27, 37011 
České Budějovice 

přístavba stávajícího objektu 
ZSF pro sociální obory 

32,000 

4 PřF - Skleník GMO; posílení ex-
perimentálního zázemí pro vý-
uku molekulárních přístupů ke 
studiu rostlin (KEBR) 

PřF Branišovská 
1716/31c, 37005 
České Budějovice 

rekonstrukce stávajícího skle-
níku GMO 

20,000 

5 ZF - Rekonstrukce objektu 
K200 

ZF Na Zlaté stoce 
588/10, 37005 České 
Budějovice 

celková rekonstrukce vnitřních 
rozvodů a povrchů v budově 
K 200 

13,000 

6 ZSF - Rekonstrukce výukové zá-
kladny Hradce 

ZSF Hradce u Homol 
1137/2, 37001 

rekonstrukce ubytovacích ob-
jektů (chatek) a hlavní budovy 
výukové základny 

11,500 

7 PF – Rekonstrukce střechy Jero-
nýmova 

PF Jeronýmova 8,10, 
37001 České Budějo-
vice 

rekonstrukce střech a s tím 
související úpravy 

10,000 

8 PřF – Rekonstrukce Botanické 
vily 

PřF Na Zlaté stoce 1, 
37005 České Budějo-
vice 

rekonstrukce objektu včetně 
přístrojového vybavení 

8,500 

9 ZF - Rekonstrukce a odstranění 
azbestové zátěže pro výukové 
centrum krajinného ma-
nagementu a hydrologie Kar-
lovy Dvory 

ZF Karlovy Dvory, 38226 
Horní Planá 

přestavba ubytovacích objektů 
výukové základny 

8,000 

10 PF – Výměna oken v objektu 
Dukelská 7 / Dukelská 9 a U Tří 
lvů 1/A 

PF Dukelská 7 / Dukel-
ská 9 a U Tří lvů 1/A 

výroba, dodávka a montáž no-
vých oken 

6,000 

11 PřF - Modernizace výzkumného 
/ výukového zázemí PřF JU (bu-
dova „O") 

PřF Branišovská 1457, 
37005 České Budějo-
vice 

rekonstrukce budovy „O“ PřF 
(souvisí s výstavbou pavilonu 
chemie ZF JU) 

5,000 

12 ZF - Dokončení rekonstrukce 
chovu prasat etapa 2 

ZF Na Zlaté stoce 690/3, 
37005 České Budějo-
vice 

druhá etapa rekonstrukce stání 
pro prasata v účelovém zařízení 
ZF JU 

5,000 

13 FROV – Rozvojový objekt 
MEVPIS pro ubytování studentů 
a VaV pracovníků (rekonstrukce 
nemovitosti) 

FROV Na Valše č.p. 207; 
Vodňany 

rekonstrukce objektu bývalé 
stodoly (3 bytové jednotky 
a technické zázemí pro 
MEVPIS) 

3,650 

14 FROV - Rozvojový objekt 
MEVPIS pro ubytování studentů 
a VaV pracovníků - koupě ne-
movitosti 

FROV Na Valše č.p. 207; 
Vodňany 

Nákup pozemku a objektu bý-
valé stodoly (nebude-li možno 
realizovat již koncem roku 
2018) 

0,700 

15 Rekonstrukce objektu TF Kněž-
ská 8 

TF Kněžská 8, 37001 
České Budějovice 

rekonstrukce objektu v dlouho-
dobém pronájmu 

51,375 
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JU – oprava komunikací v kampusu 

4A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2019 

Název akce: JU – oprava komunikací v kampusu  

    

Lokalizace: Adresa: Univerzitní kampus Čtyři Dvory   
370 05 České Budějovice 

 k.ú.: České Budějovice 2 
      

 

 
       

Stručný popis 
akce: 

Hlavním úkolem dané investiční akce je provedení rekonstrukce vnitroareálových komunikací (pro dopravu osob-
ních aut, zásobování, odvoz komunálního odpadu, servisních vozidel), vše v částečně omezeném dopravním re-
žimu univerzitního kampusu umístěného v prostoru mezi ulicemi Na Zlaté stoce, Branišovská a Na Sádkách. Dále 
projekt řeší problematiku dopravy cyklistů. Kampusem prochází frekventovaná cyklistická trasa spojující centrum 
s největšími sídlišti města. Ze stejného důvodu je řešené území rovněž značně využíváno chodci. 

       

Náklady akce 
(dle stupně při-
pravenosti) 
v mil. Kč: 

Č. Název investičního 
projektu 

Součást užívající 
objekt 

Charakter stavební aktivity Celkové náklady 

mil. Kč 

1 JU – oprava komuni-
kací v kampusu 

Celá JU rekonstrukce, doplnění stávajících 
komunikací, chodníků, parkovacích 
ploch v kampusu JU 

22,000 

Zdroj financování: 
VLZ: vlastní zdroje – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

        

Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 

A. VZ na zhotovitele stavby   

 VZ na zhotovitele stavby Ano - zahájeno 09 – 10/2018 

B. Realizace stavby   

 Zahájení ne 10 – 11/2018 

 Dokončení  ne 10 – 11/2018  
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Zdůvodnění 
akce vč. vztahu 
k prioritám SZ 
JU a PRSZ JU: 

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok)18. 

       

4B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2019 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

V  roce 2018 byla vyhotovena PDS, resp. DVZ. Dokumentace je tak základním podkladem veřejné zakázky na zho-
tovitele. V době zpracování dokumentu probíhala kontrola dokumentace se zaměřením na řešení specifických 
míst kampusu JU, především takových, kde bude docházet ke střetu automobilové dopravy, cyklistů a pěších. 

  

Plán prací pro 
rok 2019: 

V rámci roku 2019 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 

09 – 10/2018 VZ na zhotovitele stavby 

10-11/2018 Zahájení 
10-11/2019 Dokončení  

       

Předpoklad ná-
kladů v roce 
2019 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 

10/2018 – 
11/2019 

Realizace stavby 22 000 000 VLZ: vlastní zdroje – Jiho-
česká univerzita v Českých 
Budějovicích 

Celkem náklady 
2019: 

 22 000 000  

       

 

Ostatní plánované akce ze seznamu 4.1 

 
Ostatní akce uvedené v tab. 4.1 nejsou dále podrobněji rozpracovány. Tyto investiční akce (s výjimkou akce č. 14, 
která představuje jednorázový výdaj na zakoupení nemovitosti) jsou ve stádiu záměrů vycházejících z potřeb ob-
novy a modernizace vzdělávací a výzkumné infrastruktura jednotlivých fakult JU, resp. ve fázi základních příprav 
v podobě kalkulace investičních výdajů. Případná realizace akcí závisí na možnostech rozpočtu pro rok 2019, v ně-
kterých případech také na rozpočtovém výhledu na další léta.  

 

  

                                                      

 

18 Cíl 5.9 Rozvoj služeb a zázemí pro studenty a zaměstnance; příl oha PRSZ na rok 2018, priorita B) ve vztahu k vlast-
ním zdrojům č. JU_07 
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5 SEZNAM ZKRATEK 

AFM Atomic force microscopy 
CŽV Celoživotní vzdělávání 
DPS Dokumentace pro provedení stavby 
DSP Dokumentace pro stavební povolení 
DUR Dokumentace pro územní řízení 
DVZ Dokumentace pro výběr zhotovitele 
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 
EF Ekonomická fakulta 
FF Filozofická fakulta 
FROV Fakulta rybářství a ochrany vod 
GMO Geneticky modifikované organismy 
HPLC High performace liquid chromatography 
INV Investiční náklady 
IP Institucionální plán 
KaM Koleje a menzy 
KM Katastrální mapa 
LV List vlastnictví 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NEI Neinvestiční náklady 
OP VVV Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 
PF Pedagogická fakulta 
PROGFIN  Programové financování MŠMT  
PRSZ JU Plán realizace strategického záměru Jihočeské univerzity 
PřF  Přírodovědecká fakulta 
RE Rektorát Jihočeské univerzity 
SOD Smlouva o dílo 
SR Státní rozpočet 
SÚ Stavební úřad 
SZ JU Strategický záměr Jihočeské univerzity 
TF Teologická fakulta 
VLZ Vlastní zdroje 
VZ Veřejná zakázka 
ZF Zemědělská fakulta 
ZSF Zdravotně sociální fakulta 
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Příloha - Plán investičních aktivit JU na období 2016 – 2020  

aktualizace pro rok 2019 

Evid. číslo 

(pro SZ 
JU) S

o
u

č
á

s
t 

Akce 
Kód 

zdroje 

Plánovaná reali-

zace 

Externí 

zdroj 

(bez dalšího 
rozlišení 
IV / NIV) 

v mil. Kč 

Vlastní 

zdroje 

(bez dalšího 
rozlišení 
IV / NIV) 

v mil. Kč 

Celkem 

v mil. Kč 

JU_01 JU - ZF JU - ZF - Pavilon chemie *) 1, 6 2018 - 2021 132,141 23,319 155,460 

JU_02 JU JU - Rekonstrukce objektu Bobík 1, 6 2017 - 2021 133,985 23,644 157,629 

JU_03 JU - PF JU - PF - Rekonstrukce sportovního areálu Na Sádkách 1, 6 2018 - 2021 38,590 6,810 45,400 

JU_04 JU JU - TF - Rekonstrukce obj. Na Mlýnské stoce   **) 1, 6 2018 - 2021 62,679 11,061 73,740 

JU_05a KaM KaM - Rekonstrukce koleje K4 1, 6 2018 - 2020 57,714 38,476 96,190 

JU_05b KaM KaM - Rekonstrukce hygienických center a vnitřních dis-
pozic kolejí K2 - K3 

1, 6 2019 - 2022 92,118 61,412 153,530 

JU_07 JU JU - Rekonstrukce chodníků a zpev. ploch s cyklotrasami 
v kampusu JU 

6 2018 - 2019 0,000 22,000 22,000 

JU_08a JU JU - Výkup pozemku - Špačková, p. č. 1296/13, 8672 m2 6 ??? 0,000 22,000 22,000 

JU_09a JU JU - Bez bariér I. etapa 2, 6 2019 - 2020 48,029 2,528 50,557 

JU_09b JU JU - Bez bariér II. etapa 1, 6 2019 - 2020 85,920 6,560 92,480 

JU_10 JU JU - Snížení energetické náročnosti budov a zvýšení vyu-
žití obnovitelných zdrojů energie 

3, 4, 6 2016 - 2022 94,500 94,500 189,000 

JU_11 JU JU - Parkovací dům G3 - Na Zlaté stoce 5, 4 ??? 135,850 7,150 143,000 

JU_14 JU JU - Rozvoj JU - ERDF 2a 2018 - 2020 20,854 1,098 21,952 

JU_15 JU JU - Demolice a přesun sportovních hřišť ze středu kam-
pusu JU na travnaté plochy za koleje 

6 2020 0,000 1,250 1,250 

JU_18 JU - FF JU - Oprava fasády objektu FF a REK - jih 5, 6 2019 1,850 0,750 2,600 

JU  celkem   904,230 322,558 1 226,788 

EF_01 EF EF - Rekonstrukce átria Pavilonu učeben F - odvodnění 6 2019 0,000 1,000 1,000 

EF_02 EF EF - Rekonstrukce Pavilonu učeben F - střecha 6 2019 0,000 1,000 1,000 

EF_03 EF EF - Rekonstrukce stoupaček 6 2019 0,000 1,000 1,000 

EF  celkem   0,000 3,000 3,000 

FROV_01b FROV FROV - Obnova přístrojového vybavení  4,6 2019 1,440 0,060 1,500 

FROV_03 FROV FROV – Novostavba; dobudování experimentálního zá-
zemí pro virologické směry; recirkulační systémy 

4 2020 25,650 1,350 27,000 

FROV_04 FROV FROV - Modulární technologie akvapónie 2 2018 17,240 0,910 18,150 

FROV_05 FROV FROV - Technické zhodnocení nově vybudované in-
frastruktury Vodňany, ČB, Nové Hrady (OP VaVpI, OP ŽP) 

6 2016 - 2020 0,000 4,000 4,000 

FROV_06 FROV FROV - Provozní investice - obnova vozového parku, vý-
kup pozemků 

4, 6 2016 - 2020 1,000 3,225 4,225 

FROV_09c FROV FROV - Rozvojový objekt MEVPIS pro ubytování studentů 
a VaV pracovníků (rekonstrukce nemovitosti) 

4,6 2018-2019 2,920 0,730 3,650 

FROV_11 FROV FROV - Rozvojový objekt MEVPIS pro ubytování studentů 
a VaV pracovníků - koupě nemovitosti 

6 2018 - 2019 0,000 0,700 0,700 

FROV  celkem   48,250 10,975 59,225 

PF_01 PF PF - Rekonstrukce půdních prostor a věže budovy U Tří 
lvů čp. 1725/1a 

1, 4 po roce 2020 17,100 0,900 18,000 

PF_03 PF PF - Rekonstrukce střechy Jeronýmova 8 a 10 1 2019 - 2020 0,000 10,000 10,000 

PF_04 PF PF - Rekonstrukce hygienického zařízení Jeronýmova 8 a 
10 

6 2020 0,000 2,500 2,500 

PF_05 PF PF - Rekonstrukce výměníku U Tří lvů 6 2020 0,000 3,000 3,000 

PF_06 PF PF - Rekonstrukce elektroinstalace Jeronýmova 8 a 10 4, 6 po roce 2020   6,000 

PF_07 PF PF - Výměna oken v objektu Dukelská 7 / Dukelská 9 a U 
Tří lvů 1/A 

1 2019-2020 5,100 0,900 6,000 

PF_08 PF PF - Rekonstrukce / výměna požárního únikového scho-
diště v objektu Jeronýmova 8 

6 po roce 2020  1,000 1,000 

PF_09 PF PF - rekonstrukce vnitřního dvora Jeronýmova 8, sanace 
vlhkosti zdiva, fasáda přilehlých stěn 

4, 6 po roce 2020  6,000 6,000 

PF  celkem   22,200 24,300 52,500 
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Evid. číslo 

(pro SZ 
JU) S

o
u

č
á

s
t 

Akce 
Kód 

zdroje 

Plánovaná reali-

zace 

Externí 

zdroj 

(bez dalšího 
rozlišení 
IV / NIV) 

v mil. Kč 

Vlastní 

zdroje 

(bez dalšího 
rozlišení 
IV / NIV) 

v mil. Kč 

Celkem 

v mil. Kč 

PřF_01 PřF PřF - Skleník GMO; posílení experimentálního zázemí pro 
výuku molekulárních přístupů ke studiu rostlin (KEBR) 

4, 2 2019 - 2021 19,000 1,000 20,000 

PřF_02 PřF PřF - Budova B - venkovní experimentální prostory 2 2019 4,000 1,000 5,000 

PřF_03 PřF PřF - Mechanismy a dynamika makromolekulární kom-
plexů:Od jednotlivých molekul po buňky - přístrojové vy-
bavení laboratoří 

2a 2017 - 2022 109,866 5,494 115,360 

PřF_08 PřF PřF - Centrum fotosyntézy 2 2019 -2022 19,000 1,000 20,000 

PřF_09 PřF PřF - Modernizace výzkumného / výukového zázemí PřF 
JU (modernizace budovy "O" a podíl na výstavbě nového 
pavilonu chemie ZF) 

6 2019 - 2022 0,000 20,000 20,000 

PřF_11 PřF PřF - Rekonstrukce Botanické vily (včetně přístrojového 
vybavení) 

4,6 2019 - 2020 4,000 4,500 8,500 

PřF_12 PřF PřF - Obnova přístrojového vybavení  4 2019 10,000 0,000 10,000 

PřF_13 PřF PřF - Rekonstrukce budovy A a B  2 2019 - 2020 15,200 0,800 16,000 

PřF  celkem   181,066 33,794 214,860 

TF_01 JU - TF TF - Rekonstrukce objektu TF Kněžská 8 1, 6, 5 ??? 43,669 7,706 51,375 

TF_01  celkem   43,669 7,706 51,375 

ZF_01 ZF ZF - Rekonstrukce objektu K200 - kompletní vnitřní reko-
onstrukce  

4,6 2019-2020 8,000 5,000 13,000 

ZF_02 ZF ZF - Rekonstrukce a odstranění azbestové zátěže pro vý-
ukové centrum krajinného managementu a hydrologie 
Karlovy Dvory 

1,6 2019-2020 7,000 1,000 8,000 

ZF_03 ZF ZF - Dokončerní rekonstrukce chovu prasat etapa 2 1,6 2019-2020 4,000 1,000 5,000 

ZF_04a ZF ZF - Rozvoj víceúčelového zařízení ZF JU - zázemí pro apli-
kovaný výzkum v zemědělských oborech 

2, 6 2019 - 2023 76,000 4,000 80,000 

ZF_04b ZF ZF - "Selský dvůr" - Rozvoj víceúčelového zařízení ZF JU - 
zázemí pro praktickou výuku zemědělských oborů 

4, 6 2019 - 2023 83,125 4,375 87,500 

ZF_05 ZF Nové skleníky 1, 6 2020 2,850 0,150 3,000 

ZF_06 ZF ZF - Krytá jízdárna ZF - multifunkční hala 4 ??? 14,250 0,750 15,000 

ZF_07 ZF Generální oprava garáží 6, 4 ??? 10,000 10,000 20,000 

ZF_08 ZF Generální rekonstrukce Terénní stanice Vomáčka 1, 4 ??? 28,500 1,500 30,000 

ZF_09 ZF Nový školní zemědělský podnik na míru 6 ??? 0,000 150,000 150,000 

ZF_10 ZF Ostatní investiční akce 6 2019 0,000 1,550 1,550 

ZF  celkem   233,725 179,325 413,050 

ZSF_01 ZSF ZSF - Simulační centrum pro zdravotnické obory ZSF JU  - 
U Výstaviště (SLNO) stavební část 

2a 2018-2019 28,230 4,063 32,293 

ZSF_02 ZSF Dostavba areálu Vltava Boreckého IV etapa 6, 1 2019-2020 20,000 12,000 32,000 

ZSF_03 ZSF ZSF - Rekonstrukce výukové základny Hradce 1, 6 2018-2020 10,925 0,575 11,500 

ZSF  celkem   59,155 16,638 75,793 

celkem 1 492,295 598,296 2 096,591 

*) aktualizace 2018: nahrazuje původní akci nazvanou pracovně "ZF, PřF - Přemístění pracovišť ZF JU a PřF JU v rámci řešení dislokace obou 
fakult a úprav nebo pořízení potřebného prostorového zázemí" 

**) aktualizace 2019: nahrazuje původní akci nazvanou "JU - OpenHouse"; původní záměr byl nahrazen novým a účelnějším využitím objektu 
pro potřeby TF JU 

  

Zdroje: 
  

1 ProgFin (programové financování s účastí státního rozpočtu ČR) 

2 OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) s kofinancováním  

2a OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) s kofinancováním - podaný, resp. schválený projekt 

3 OP ŽP (Operační program Životní prostředí) 

4 jiné veřejné zdroje (dotace) 

5 soukromé (neveřejné) zdroje 

6 vlastní zdroje FRIM (fond reprodukce investičního majetku), resp. úvěr 
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Investiční priority JU 
A) priority ve vztahu k ProgFin 

 

JU_01 JU - ZF, PřF JU - ZF - Pavilon chemie 155,460 

JU_02 JU JU - Rekonstrukce objektu Bobík 157,629 

JU_03 JU - PF JU - PF - Rekonstrukce sportovního areálu Na Sádkách 45,400 

JU_04 JU JU - TF - Rekonstrukce obj. Na Mlýnské stoce **) 73,740 

JU_05a KaM KaM - Rekonstrukce koleje K4 96,790 

JU_05b KaM KaM - Rekonstrukce hygienických center kolejí K2 - K3 153,530 

celkem 681,949 

 

B) priority ve vztahu k vlastním zdrojům JU (FRIM, resp. úvěr) 

 

JU_07 JU JU - Rekonstrukce chodníků a zpev. ploch s cyklotrasami v kampusu JU 22,000 

JU_08a JU JU - Výkup pozemku - Špačková, p. č. 1296/13, 8672 m2 22,000 

celkem 44,000 

 

C) priority ve vztahu k OP VVV (bez již podaných projektů) 

 

JU_09 JU JU - Bez bariér 50,557 

celkem 50,557 

 

D) priorita ve vztahu k jiným dotačním možnostem 

 

JU_10 JU JU - Snížení energetické náročnosti budov JU a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 189,000 

JU_11 JU JU - Parkovací dům G3 - Na Zlaté stoce 143,000 

celkem 332,000 

V Českých Budějovicích dne 18. 9. 2018. 

 

 



 

 

 

  

Plán realizace Strategického záměru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rok 2019: 
 
předkládá doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor 
schválilo vedení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 18. září 2018 
projednalo Kolegium rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 25. září 2018 
schválil Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 2. října 2018 
projednala Správní rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 3. října 2018 
 
 
Vydala:    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Adresa:    Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
www:    www.jcu.cz 
Redakce:   kolektiv autorů pod vedením prorektora pro rozvoj 
Fotografie:  Jiří Tvaroh, Ateliér Velehradský s.r.o., archiv JU 
Vydání:   říjen 2018 
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Vize 
 

Jihočeská univerzita chce být v roce 2020: 

 univerzitou prospěšnou městu i regionu 

 vyhledávanou přátelskou univerzitou, která patří mezi nejlepší v České republice 

 konkurenceschopnou univerzitou v evropském i světovém měřítku  

 

Hodnoty 
 

Profesionální   

Internacionální  

Otevřená   

Ambiciózní   

Integrující   

 

 

 

www.jcu.cz 




