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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. 
 

  



 

  



Aktualizace Dlouhodobého záměru JU 2018 

4 

Obsah 
 

 

 

 

Naplnění vize pro rok 2020_5 

Plánované aktivity pro rok 2020_8 

Seznam zkratek_26 

Přílohy_27 

  



 

5 

Naplnění vize pro rok 2020 
 
 
 
 
 
 

Plán realizace Strategického záměru Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích pro rok 2020 
představuje nedílnou součást strategického 
řízení Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen „JU“).  

Vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědec-
ké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti JU na období 2016–2020, jeho cílem je 
upřesnění vytýčených priorit a příprava klíčových 
opatření pro poslední rok Dlouhodobého záměru. Je 
spojen s realizací Institucionálního plánu JU pro roky 
2019–2020.  

Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2020 
je organizován, stejně jako Dlouhodobý záměr, do pěti 
základních oblastí: vzdělávání, výzkum, interna-
cionalizace, otevřenost a řízení. K jednotlivým prio-
ritním cílům jsou doplněny nejvýznamnější plánova-
né aktivity pro rok 2020, 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 2020 

 Podmínky pro moderní metody výuky bude univerzita v roce 2020 podporovat těmito akcemi (na úrovni celouniverzitních 
priorit):  

o Rekonstrukce auly JU (Bobík): zahájení a realizace investiční akce;  
o JU-ZF-Pavilon chemie: zahájení realizace investiční akce;  
o Rekonstrukce sportovního areálu Na Sádkách: příprava investiční akce;  
o Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce: dokončení přípravy a zahájení investiční akce;  
o SLNO: dokončení investiční akce vybavením objektu a zahájení provozu;  
o Realizace projektů „Rozvoj JU - ERDF II“ a „Rozvoj JU – ERDF“.  

 Konkretizace dalších nástrojů v úrovni investičních akcí fakult JU je obsažena v příloze PRSZ JU Plán investičních aktivit JU 
pro rok 2020. 

 Předpoklady pro rozvoj projektových, interaktivních a simulačních metod výuky bude univerzita naplňovat prostřednictvím 
infrastrukturních aktivit a projektů. Mezi tradiční a nezbytné aktivity patří obnova a rozvoj IT a AV vybavení učeben, 
počítačových učeben a laboratoří i posilování kvality a rychlosti připojení k internetu. Mezi nejvýznamnější infrastrukturní 
zázemí, jehož budování bude v roce 2020 dokončeno, patří projekt „Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně 
sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ (tzv. SLNO). 

 Podpora a rozvoj infrastruktury realizované v rámci PO4 OP VaVpI bude zajištěna fakultami, které tuto infrastrukturu vlastní 
(FROV JU, PřF JU, ZF JU), a to formou modernizace výuky, projektů na rozvoj infrastruktury, popřípadě reinvesticemi do 
přístrojového i infrastrukturního vybavení pro vzdělávací účely. 

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

Plánované aktivity pro rok 2020 

 Univerzita bude pokračovat v implementaci strategie JU a jednotlivých fakult za účelem zvyšování kvality, na niž je v rámci 
procesů řízení o udělování akreditací kladen vysoký důraz.  V roce 2020 dojde k personálnímu posílení úseku rektorátu JU pro 
akreditace a vnitřní hodnocení. Bude pokračovat revize studijních plánů nabízených studijních programů s využitím 
nastaveného systému zajišťování kvality činností. Rovnováha mezi teoretickými znalostmi a přenositelnými kompetencemi 
bude ve výuce vybraných předmětů garantována odborníky z praxe. Pro potřeby vývoje nových a inovace stávajících studijních 
programů ve smyslu jejich souladu s potřebami společnosti bude využit nastavený systému zajišťování kvality činností na JU 
radami jednotlivých studijních programů, v nichž jsou zastoupeni i odborníci z praxe. V roce 2020 budou fakulty pokračovat 
v udržování, popřípadě rozšiřování stávajících principů a pravidel pro pracovní stáže jako nedílné součásti běžného studia. PF 
JU bude rozvíjet koncept klinické a fakultní školy. 

 Revizí metodiky tvorby rozpočtu JU, konkrétně rozdělování koeficientu A (zohlednění počtu studentů) bude JU transpa-
rentním způsobem regulovat počty studentů na jednotlivých fakultách pro potřeby podpory kvalitních a strategických oborů. 

 Nabídku volitelných praktických modulů jako nástroje pro rozvoj talentovaných studentů a jejich praktickou přípravu bude 
univerzita mimo jiné realizovat implementací výstupů aktivity strategického projektu „Rozvoj JU – ESF“ (aktivita „Podpora 
podnikavosti“). Zpřehlednění struktury nabídky studijních programů/oborů a specifikace profilu studia pomocí anotací profilů 
studijních programů bude v roce 2020 řešeno zahájením specifických aktivit strategického projektu „Rozvoj JU - ESF II“. 
Nadále bude zaváděna nebo optimalizována modularizovaná forma výuky na některých fakultách, např. PřF JU („Rozvoj JU - 
ESF II“) a ZSF JU („Rozvoj JU – ESF“).  

 Fakulty JU budou rozšiřovat nabídku studijních programů v programech Joint Degree a programech s vysokou uplatnitelností 
absolventů, např. „Regional and European Project Management“, „Economics and Management“, „Učitelství pro střední školy 
na filozofických a přírodovědeckých fakultách v ČR“ nebo studijní programy se strategickým zahraničním partnerem. V roce 
2020 budou otevřeny nové mezifakultní studijní programy „Aplikovaná informatika“ (EF JU a PřF JU) a „Učitelství odborných 
předmětů“ (PF JU a EF JU). Doktorská škola archeologie FF JU bude doplněna o nové metody, technologie a výzkum historic-
kého dědictví v rámci společného studijního programu archeologie se ZČU a Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Mezi kon-
krétní kroky vedoucí ke zvýšení kvality studijních programů bude patřit například rozvoj nabídky studijních předmětů v anglic-
kém jazyce na PF JU, implementace moderních metod výuky na PřF JU, zlepšení dostupnosti studijních opor na FROV JU, nebo 
tvorba nových studijních materiálů v podobě multimediálních pomůcek, inovativních vysokoškolských učebnic v angličtině 
apod.  

 V roce 2020 bude opakován výzkum uplatnitelnosti absolventů EF JU a jejich reflexe znalostí získaných studiem v komparaci 
s potřebami trhu práce. Bude zopakováno šetření požadavků personalistů z významných podniků na kompetence absolventů 
s cílem postupné modifikace předmětů v souladu s požadavky trhu práce. 

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

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

 
Cíl 1.4  Posílení efektivity a kvality výuky 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 Bude pokračovat aktivní vyhledávání nadaných studentů a kontinuální práce s nimi, včetně nabídky mimořádných stipendií 
studentům s dobrými studijními výsledky, a začleňování studentů do vědecko-výzkumné činnosti již od 1. ročníku studia 
formou DPP (činnost „pomvědů“), semestrálního projektu nebo zapojení do zakázkového výzkumu. JU bude i nadále udr-
žovat povinnost Ph.D. studentů zapojovat se do pedagogické činnosti fakult. 

 Zavádění moderních metod výuky realizuje univerzita kontinuálně především prostřednictvím aktivit strategického projektu 
„Rozvoj JU – ESF“, konkrétně pak aktivitou DA 2.2, přičemž v roce 2020 budou dílčí části této aktivity (FF JU a FROV JU) 
dokončeny a zároveň bude zahájena realizace navazujícího strategického projektu „Rozvoj JU - ESF II“, který bude mj. řešit 
inovaci výuky na PřF JU. Pro optimalizaci studijních plánů a systému studia budou využity zkušenosti z projednávání v rámci 
akreditačních řízení NAÚ.  Univerzita hodlá postupně zvyšovat nároky na individuální studium studentů, a to využitím infor-
mačního systému Moodle. 

 Univerzita bude nadále klást důraz na hodnocení vzdělávací činnosti. Bude nadále užívat systému třístupňové kontroly (vyu-
čující, garant, rada pro vnitřní hodnocení kvality) pro potřeby zajištění kvality a efektivity výuky. Ve prospěch posílení úrovně 
studentského hodnocení výuky dojde k technické úpravě aplikace SHV. 

 Posilování výukových schopností a dovedností pedagogů bude univerzita v roce 2020 realizovat prostřednictvím aktivity DA 
2.1 strategického projektu „Rozvoj JU – ESF“. Fakulty budou i nadále pro své pracovníky zajišťovat další individualizované 
kurzy/moduly, např. základy VŠ didaktiky, rétorika a prezentační schopnosti, statistika, metody vědecké práce nebo využití 
IS Moodle. 

 V roce 2020 budou zahájeny činnosti projektu „Rozvoj JU - ESF II“ (aktivity „Podpora vzdělávání studentů se specifickými 
potřebami“ a „Rozvoj kariérního poradenství“) zaměřeného na podpůrné a poradenské služby pro studenty. Konkrétně pak 
budou zahájeny činnosti směřující k rozvoji pedagogicko-psychologického, či kariérního poradenství a především k rozvoji 
podpory studentů se specifickými potřebami (snižování bariér při přechodu na JU, vytvoření Strategie podpory žáků SŠ se 
SP při přechodu na VŠ apod.). V roce 2020 bude JU v rámci tohoto projektu řešit optimalizaci přijímacích procesů s ohledem 
na studenty se specifickými potřebami. 

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

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 2020 

 V roce 2020 bude JU rozvíjet komplexní portfolio služeb pro studenty se specifickými potřebami, převážně v souvislosti se 
zahájením strategického projektu „Rozvoj JU - ESF II“, konkrétně jeho dílčí aktivity DA 1.1 „Podpora vzdělávání studentů se 
specifickými potřebami“. Aktivit strategického projektu „Rozvoj JU - ESF II“ bude využito i pro potřeby rozvoje profesního 
/kariérního poradenství. Budou zahájeny práce na aktivitách DA 1.2 „Rozvoj kariérního poradenství“ a DA 1.3 „Rozvoj 
psychologického poradenství“. Poradenské služby v psychologické a pastorační oblasti budou podpořeny investiční akti-
vitou KA2 spočívající v modernizaci prostor pedagogicko-psychologické poradny, sloužící převážně studentům s psychickými 
problémy (v rámci strategického projektu „Rozvoj JU - ERDF II“). Univerzita nadále hodlá nabízet rozmanité portfolio stipen-
dií, a to v souladu s diverzitou fakultních pravidel. V roce 2020 bude univerzita dále rozvíjet nabídku studijních, kulturních, 
sportovních a jiných aktivit zaměřených na společenský život a zdravý životní styl. 

 Zvyšování standardu ubytovacích a stravovacích služeb bude probíhat primárně v rámci Kolejí a menz formou rekonstrukce 
koleje K4 a instalací wi-fi na kolej K5. FROV JU bude rozšiřovat ubytovací kapacity pro Ph.D. studenty a zaměstnance fakulty 
ve Vodňanech přestavbou „stodoly“ na ubytovací zařízení v rámci projektu Fondu strategických priorit JU. 

 Vzhledem k negativnímu demografickému vývoji v rámci ČR klade univerzita důraz na prevenci studijní neúspěšnosti. Systé-
mově je problematika řešena na úrovni Rady pro vnitřní hodnocení JU. Na fakultách bude nabídnuto celé spektrum služeb 
prevence studijní neúspěšnosti: individuální přístup ke studentům pro včasné řešení příčin studijní neúspěšnosti, systema-
tické vyhledávání potenciálně rizikových studentů, zohlednění případné specifické osobní situace studenta /studentky, 
opakovací kurzy předmětů, repetitoria SŠ studia, vyrovnávací semináře, zkvalitňování materiálů v Moodle například natáče-
ním vybraných přednášek, multimediálními prezentacemi, projektovou výukou, hypertextovými učebnicemi apod. 

 Pokračováním klíčové aktivity KA 5 „Systémové posílení internacionalizace“ strategického projektu „Rozvoj JU - ESF“ budou 
i nadále rozvíjeny služby zaměřené na zahraniční studenty a posílení mezinárodního prostředí na JU. Bude akcentováno udr-
žování a rozvoj dosavadních prvků podpory (povolení k pobytu, zdravotní péče, doprava, zajištění životních potřeb, usnad-
nění orientace v cizí zemi podporou zlepšování jejich jazykových kompetencí apod.) pro zahraniční studenty a zaměstnance. 

 Akademická knihovna připravuje pro rok 2020 rozvoj systému vzdělávání v oblasti práce s informacemi a zpřístupňování 
oborových a multioborových elektronických informačních zdrojů. Zároveň přistoupí k průběžné obnově přístrojového 
vybavení ve studovnách. 

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 2020 

 Rozvoj a profesionalizaci celoživotního a dalšího vzdělávání plánuje JU v období 2019-2020 podpořit primárně v rámci 
Institucionálního plánu. Mezi klíčové výstupy těchto aktivit bude patřit zvyšování efektivity organizace systému CŽV na JU; 
rozšíření, optimalizace a inovace kurzů CŽV; další rozvoj zájmově či profesně zaměřených programů CŽV; naplňování 
programů CŽV v lokalitách regionu mimo České Budějovice; zvyšování podílu online vzdělávání v rámci programů CŽV; 
rozvoj webového portálu CŽV, modulu CŽV v IS Verso a LMS Moodle za účelem zvyšování efektivity a atraktivity programů 
CŽV; zvýšení efektivity administrace online vzdělávání propojením IS Verso CŽV a LMS Moodle; zavedení nástrojů pro 
systematické hodnocení kvality programů CŽV; rozvoj institucionální spolupráce JU a dalších partnerů (odborná a profesní 
sdružení, AIVD, AU3V apod.) v oblasti CŽV. Zároveň dojde ke sjednocení propagace jednotlivých kurzů. 

 JU bude pokračovat v tradici organizace dětských a juniorských univerzit. Budou také připravovány nové programy se 
zaměřením na environmentální tématiku nebo tradiční řemesla a současně bude probíhat udržování programů stávajících. 

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 2020 

 V roce 2020 bude finalizována metodika rozdělování prostředků určených na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné orga-
nizace (DKRVO) za pomocí nástrojů uplatňovaných v Metodice 17+. V roce 2019 byla dále rozpracována metodika vytvoře-
ná v roce 2018 a promítla se do vytváření rozpočtu fakult.  

 Zajištění podpory nových mezifakultních, interdisciplinárních, inovativních projektů/týmů výzkumu bude univerzita realizo-
vat jak prostřednictvím metodiky rozdělování prostředků DKRVO, tak i pomocí dalších projektů realizovaných v roce 2020 
(např. z OP VVV i jiných dotačních titulů). 

Zdroje financování 
operační programy, 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 2020 

 Univerzita bude nadále usilovat o posílení zapojení do zahraničních grantů (např. HORIZON 2020) prostřednictvím nástrojů 
implementace pravidel spojených s uděleným oceněním HR Award (2019). Získávání zahraničních špičkových výzkumníků 
do výzkumných týmů bude JU zabezpečovat nově také prostřednictvím implementace principů vyplývajících z HR Award. JU 
i nadále hodlá posilovat mezinárodní postavení výzkumu vytvořením profesionálních administrativních podmínek metodické 
podpory (např. nové projektové oddělení EF JU). Referenti pro VaV budou školeni na seminářích zaměřených na administra-
ci a podávání projektových žádostí. Posilování i vytváření nových strategických partnerství se zahraničními výzkumnými 
pracovišti/institucemi bude JU zajišťovat kupříkladu alokací finančních prostředků pro vytváření výzkumných týmů a kon-
sorcií při přípravě projektů. Budou podporovány výjezdy a uzavírání smluv mj. v rámci Erasmus+ (např. KA2 Strategic 
Partnership Spirituality and Social Ethics in Social Work, výzkumná spolupráce ZSF JU s Izraelem, nebo spolupráce ZF JU 
s čínskou univerzitou Nanjing Agricultural University). Dále bude usilováno o získání grantů a dotací, které umožní nabíd-
nout adekvátní infrastrukturu a zázemí pro špičkové vědce a zabezpečit jejich odpovídající mzdové ohodnocení.  

 Univerzita bude dále podporovat rozvoj regionálního VaV centra a VVI „CENAKVA“, včetně síťování na další centra  a VVI 
v národním  a celoevropském vědeckém prostoru např. napojením na VVI Danubius. Univerzita bude centrum CENAKVA 
podporovat mj. prostřednictvím vyčlenění specifické části DKRVO. Fakulta bude pokračovat v řešení rozvojových projektů 
OP VVV,  „Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu“, „Udržitelná produkce zdravých ryb 
v různých akvakulturních systémech – PROFISH“ a bude aktivní v podávání dalších projektů.  Bude kladen důraz na využití 
potenciálu výzkumných programů CENAKVA a otevření kapacity této velké výzkumné infrastruktury. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, programové financování MŠMT, 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 2020 

 Na JU bude dále rozvíjen a podporován systém univerzitních postdoktorských pozic k získávání mladých vědeckých pracov-
níků. Bude usilováno o zvýšení počtu postdoktorských pozic a o optimalizaci výběru postdoků pomocí výběrových komisí. 
Vybrané fakulty budou tradičně vypisovat interní grantové soutěže. 

 Podporu mladých pracovníků (do pěti let od ukončení Ph.D. studia) s důrazem zejména na mimouniverzitní nebo zahraniční 
absolventy a absolventy se zkušenostmi z praxe budou fakulty dotovat primárně z prostředků grantů a projektů k tomuto 
účelu vyhlášených (například výzvy OP VVV se zaměřením na podporu mobilit pracovníků). 

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 2020 

 V průběhu roku 2020 bude zavedena univerzitní metodika rozdělování institucionálních finančních prostředků součástem 
JU, kompatibilní s Metodikou 17+ (zejména v rámci modulů M1-M3, které lze využít až do úrovně fakult). Pro hodnocení 
kvality výzkumu bude JU využívat informační systém hodnocení akademických pracovníků (IS HAP), který je od roku 2019 
plně implementován na všech fakultách. Oba systémy hodnocení budou použity také pro potřeby odměňování 
akademických a vědeckých pracovníků. 

Zdroje financování institucionální 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 2020 

 Funkční, profesionální a systémová podpora administrace spolupráce s praxí bude i nadále zajišťována činností Kanceláře 
transferu technologií (KTT) a technologickými skauty. Další rozvoj KTT je uvažován pro rok 2020 v rovině dílčí aktivity připra-
vovaného projektu „Rozvoj JU - kapacity pro VaV II“ v rámci výzvy OP VVV. Podpora spolupráce s firmami, státní a veřejnou 
správou bude pokračovat v rozsahu nastavených aktivit nejen projektových (převáženě projekty TA ČR), ale i v rámci aplika-
cí, tedy praktického využití výsledků výzkumu v praxi. Univerzita má za cíl zvýšení příjmů získaných v rámci smluvního výzku-
mu. K těmto účelům bude mimo jiné aktualizovat a propagovat svou strukturovanou nabídku služeb, technologií a know-
how. Univerzita již má nastaveny principy odměňování pracovníků podle výsledků transferu a bude pokračovat v jejich apli-
kaci. Bude i nadále podporovat rozvoj stávajících a budování nových nástrojů pro spolupráci s praxí (např. zapojení EF JU do 
platformy DigiHUB). 

 Univerzita bude dbát na rozvíjení kompetencí v oblasti ochrany duševního vlastnictví, konkrétně pak individuálním vzdělává-
ním technologických skautů, kteří budou následně šířit povědomí o ochraně duševního vlastnictví a o nezbytnosti dodržo-
vání nastaveného metodického prostředí. 

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 2020 

 Podpora a rozvoj infrastruktury realizované v rámci PO4 OP VaVpI bude zajištěna fakultami, které infrastrukturu vlastní, a to 
formou rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, projektů na rozvoj výzkumné infrastruktury pro vzdělávací úče-
ly, projektů na relevantní výzkumné aktivity, popřípadě reinvesticemi do přístrojového i infrastrukturního vybavení z vlast-
ních zdrojů. 

 Podpora a další rozvoj regionálního VaV centra CENAKVA je koncepčně zajištěna vyčleněním části DKRVO specificky pro roz-
voj výzkumné infrastruktury a využitím dalších zdrojů vyplývajících ze zařazení centra CENAKVA na Cestovní mapu velkých 
infrastruktur ČR. 

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

Odpovědnost děkan, prorektor pro vědu a výzkum 
 
 

 

Cíl 2.7  Systémová podpora propagace významných  
výsledků výzkumu 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 V roce 2020 plánuje univerzita rozšířit vlastní popularizační portál www.sciencezoom.cz a zaměřit se na zvýšení počtu 
výstupů významných vědeckých pracovníků v médiích. 

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

Odpovědnost děkan, prorektor pro vědu a výzkum 
 
 

 
  



 

15 

 

 
  



Plán realizace Strategického záměru JU 2020 

16 

 

Internacionalizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl 3.1  Zvýšení podílu zahraničních studentů 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 Bude pokračovat podpora studia zahraničních studentů prostřednictvím stipendijních programů fakult, mimořádných sti-
pendií a projektu institucionálního plánu. Systémová podpora internacionalizace JU prostřednictvím aktivity strategického 
projektu „Rozvoj JU-ESF“ zahrne distribuci průvodců (guides) pro studenty a pracovníky, zveřejnění zásadních informací na 
webových stránkách JU, pořádání univerzitních akcí (viz 3.4). V rámci přijímacího procesu budou také využity principy získa-
ného ocenění HR Award v rámci implementace výstupů strategického projektu „Rozvoj JU - kapacity VaV“. 

 Univerzita bude pokračovat v organizování a podpoře kurzů českého jazyka pro cizince, dle individuálního zájmu a potřeby 
jednotlivců včetně možnosti přípravy na certifikované zkoušky (FROV JU). 

 V rámci systémového náboru studentů ze zahraničí se rozšíří užívání informačních technologií během přijímací procedury 
(vzdálené konferenční hovory, eliminující nutnost cestování). 

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 2020 

 Nadále budou podporovány výjezdy studentů na zahraniční studijní pobyty a stáže a také studentů studujících v double 
degree programech na PřF JU. Finanční zabezpečení bude primárně zajištěno z programu Erasmus+, nebo alokovaných 
vlastních finančních zdrojů z Institucionálního plánu a stipendijního fondu. Studentům vyjíždějícím na mobilitu budou 
uznávány předměty (a získané kredity), které absolvovali na zahraniční univerzitě („mobility window“). 

 V roce 2020 bude probíhat kontinuální aktualizace a inventarizace zahraničních smluv. Budou konány akviziční cesty za 
účelem rozvoje spolupráce a budou uzavírány smlouvy s partnerskými univerzitami v rámci tzv. kreditové mobility. 

 Bude rozvíjena činnost nově vzniklých pozic zahraničního útvaru v rámci profesionalizace poskytovaných služeb, konkrétně 
činnosti welcome officer a go abroad officer. Zároveň bude přijat pracovník pro IT podporu zahraničních mobilit.  

 V roce 2020 budou na JU dále vytvářeny vícejazyčné dokumenty, resp. potřebné jazykové mutace textů. Zároveň budou 
podporovány cizojazyčné předměty nabízené zahraničním studentům a zpracovány metodiky k uznávání předmětů absol-
vovaných v zahraničí (např. ZSF JU) včetně schématu schvalování před výjezdem do zahraničí a po návratu. 

 V rámci využití potenciálu Evropského regionu Dunaj-Vltava bude navázána spolupráce s Česko-bavorskou vysokoškolskou 
agenturou a na fakultách budou připraveny společné česko-bavorské projekty. 

 Bude pokračovat podpora činnosti Mezinárodního studentského klubu (ISC) pod patronací referenta na pozici welcome 
officer, a to včetně vyčlenění zdrojů na stipendia pro studenty aktivně pracující v ISC, zapojení ISC do European student 
network (ESN USB Budweis) a vyčlenění nových prostor klubu v budově EF JU pro jeho působení. 

 Nadále bude podporována spolupráce s AIESEC (využívání nabídky zahraničních stáží AIESEC a začlenění jejich služeb do 
systému řízených stáží) a pro činnost AIESEC budou poskytnuty nové prostory v budově 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 2020 

 Podpora nových cizojazyčných studijních programů, zvláště formou cizojazyčných mutací stávajících studijních programů, 
bude v následujícím roce pokračovat prostřednictvím realizace plánovaných aktivit projektů OP VVV („Rozvoj JU – ESF“), CRP 
2020 (Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vyso-
kými školami) i vlastních zdrojů. O rozvoj nabídky studia v cizích jazycích bude JU usilovat prostřednictvím spolupráce 
s partnery z platformy Evropského regionu Dunaj-Vltava.  

 Posilování jazykové vybavenosti akademického i neakademického personálu bude zajišťováno prostřednictvím jazykových 
kurzů v rámci CŽV pro zaměstnance JU. Na JU budou nadále podporovány mobilitní výjezdyint akademických i neakademic-
kých pracovníků. K těmto účelům bude využívat celé spektrum finančních zdrojů jako např. Institucionální plán 2019-2020, 
Erasmus+, projekty OP VVV, Horizon 2020, centralizované rozvojové programy i vlastní zdroje. Zvyšování počtu zahraničních 
akademických pracovníků bude realizováno prostřednictvím podpory příjezdů zahraničních post-doktorandů a výzkumných 
pracovníků-seniorů na JU z prostředků projektů OP VVV a programu Erasmus+ (Rozvoj JU - Mezinárodní mobility a Rozvoj JU 
- Mezinárodní mobility - MSCA-IF).  

 V roce 2020 budou pro potřeby organizační podpory přijímacího procesu a průběhu pracovního poměru využity výstupy 
řešených strategických projektů OP VVV „Rozvoj JU - kapacity VaV“ v rámci implementace principů získaného ocenění 
HR Award, dále pak výstupu projektu „Rozvoj JU - ESF“, konkrétně implementace interaktivního guidebooku pro studenty 
a pracovníky v jazykových mutacích. 

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

Odpovědnost děkan, prorektor pro zahraniční vztahy 
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Cíl 3.4 Realizace cílených marketingových kampaní na podporu 
internacionalizace 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 JU bude v roce 2020 organizovat kampaně a náborové aktivity orientované do tradičních, ale i nových regionů (Ukrajina, 
Rusko, USA, Kanada, Chorvatsko apod.) formou výjezdů pracovníků na veletrhy vzdělávání (např. WorldEDU, EAIE, NAFSA) 
v zájmových oblastech a konference v těchto regionech, včetně přípravy a distribuce informačních materiálů a cílených re-
klamních kampaní. Dále bude organizován osmý ročník „Mezinárodního týdne na JU“. 

 Pro cílenou marketingovou kampaň budou i nadále využívány osobní kontakty vlastních zaměstnanců v zahraničí (např. na 
Georgia Southern University, Savannah, USA, v Jekatěrinburské a Čeljabinské oblasti v Rusku, univerzitách v Taipei na 
Taiwanu a na Univerzitě multimediálních studií v Melace, Malajsie). 

 Univerzita bude pokračovat v certifikaci znalostí studentů v angličtině ve spolupráci s Britským centrem a ve spolupráci 

s Francouzskou aliancí a Francouzským velvyslanectvím v Praze v podpoře jazykové přípravy studentů na studium v double 
/joint degree programech. 

 Na podporu zahraničních mobilit studentů JU na zahraniční univerzity budou organizovány cílené kampaně: International 
Days, Erasmus Days, Welcome Back, Pre-Departure and Good bye event na JU a společné akce ESN Budweis USB pro zahra-
niční a české studenty. Nadále budou poskytovány pravidelné konzultace a informace o možnostech zahraničních pobytů 
/stáží v prostorách Akademické knihovny. 

 O realizaci cílených marketingových kampaní na podporu internacionalizace za využití potenciálu Evropského regionu Dunaj-
Vltava a programovacího období EU bude JU usilovat prostřednictvím setkávání se s partnery z této platformy za účelem 
vzniku možného společného projektu, či jiné formy aktivní spolupráce. 

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 2020 

 Univerzita bude nadále udržovat i rozvíjet vzájemnou spolupráci s klíčovými partnery s vlivem na rozvoj školství, jako jsou 
například Magistrát města České Budějovice, Krajský úřad Jihočeského kraje, místní samosprávy, ministerstva, SŠ, VOŠ, VŠ, 
Hospodářská komora, JAIP, JVTP, Sdružení MAS, Institut certifikace účetních ČR, Association of Chartered Certified 
Accountants apod. 

 Univerzita bude i nadále rozvíjet spolupráci v rámci komunikačních platforem se zaměstnavateli za účelem podpory zaměst-
natelnosti absolventů univerzity (spolupráce v rámci projektů, studentských odborných činností, letních škol, zapojení 
odborníků z praxe do programů CŽV, assessment centrum pro studenty s ČSOB, stínování manažerů, odborné stáže, EURES 
European Jobday (12. ročník) i odborné akce). Systematický rozvoj podpory činností univerzity ze soukromých zdrojů bude 
v roce 2020 podpořen tvorbou a evaluací plánu fundraisingových činností. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, 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 2020 

 Bude zajištěno propojení správy Klubu absolventů JU s oddělením marketingu rektorátu JU. Univerzita bude nadále budovat 
celouniverzitní koordinační platformu pro komunikaci s vlastními absolventy mj. prostřednictvím strategického projektu 
„Rozvoj JU - ESF“ a aktualizací databází absolventů a zaměstnavatelů, dotazníkovými šetřeními, kulatými stoly a především 
cílenou komunikací a prezentací. V rámci celouniverzitního klubu absolventů budou nadále využívány newslettery pro 
absolventy; webová platforma pro potřeby absolventů bude v roce 2020 udržována v aktuálním stavu a bude dále 
optimalizováno její propojení se systémy a databázemi univerzity. 

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 

 V následujícím roce budou organizovány společenské, vzdělávací, popularizační i charitativní akce, jako např. popularizační 
aktivity Noc vědců, Akademické půlhodinky - přednášky pro veřejnost, prezentace výzkumných i studijních výsledků na 
webových stránkách, sociálních sítích, výstavách, newsletterech, dny otevřených dveří, „Týden vzdělávání dospělých“ 
v Jihočeském kraji, výstavy a expozice na výstavě Země živitelka, ale i univerzitní i fakultní plesy, stavění májky, Mikulášská 
besídka. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, institucionální zdroje, 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 2020 

 V roce 2020 bude pokračovat uskutečňování nastavených komunikačních strategií a jejich aktualizace, především sjednoce-
ní vizuální i obsahové prezentace součástí univerzity na webových stránkách či aktualizace a vizuální změna materiálů pro 
propagaci studia na JU. 

 Univerzita bude pokračovat ve spolupráci se ZŠ, SŠ a VOŠ prostřednictvím propagace univerzitního studia na školách, 
plánování akcí s podporou JU, realizací akcí „Den s univerzitou“ a „Den otevřených dveří“. Pozornost bude věnována udržení 
vysokého standardu kvality odborné činnosti poskytované školám (např. činnost střediska MEVPIS, přednášky a semináře, 
osobní návštěvy odborníků ve výuce škol, dětské či juniorské univerzity). 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, 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 2020 

 Univerzita bude i nadále precizovat komunikaci s veřejností a okolím, např. prostřednictvím vytvoření sjednocené webové 
prezentace JU, kampaní propagující webový portál CŽV, pravidelného vydávání tiskových zpráv, pravidelného zveřejňování 
článků o vědě a výzkumu na JU na www.sciencezoom.cz, pravidelného vydávání univerzitních časopisů. 

 Bude se prohlubovat dlouhodobá spolupráce s regionálními a celostátními médii prostřednictvím Útvaru marketingu JU. 
Bude vytvořen a evaluován pravidelný plán marketingu a komunikace s veřejností a okolím. 

 V Nakladatelství JU (EPISTEME) budou publikovány prestižní odborné monografie, ale i texty určené pro výuku. Vlastní 
činností bude spoluvytvářeno povědomí o výsledcích badatelské práce na JU u odborné i laické veřejnosti. Univerzita bude 
i nadále pokračovat ve vydavatelské činnosti specializovaných webových portálů (např. www.sciencezoom.cz; 
elearning.jcu.cz; eknihovna.jcu.cz; czv.jcu.cz; www.jctt.cz). 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, 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 2020 

 Prostřednictvím naplňování strategického projektu „Rozvoj JU – ESF“ bude zavedena metodická a procesní dokumentace 
a interaktivní on-line verze reportů z oblastí účetnictví, personalistiky a studia pomocí BI programů napříč jednotlivými 
součástmi. 

Zdroje financování operační programy, institucionální zdroje 

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

Plánované aktivity pro rok 2020 
 Pro rok 2020 je plánován další rozvoj kontrolní činnosti Rady pro vnitřní hodnocení JU. Zajištění profesionálního a odpoví-

dajícího personálního zabezpečení systému kvality bude pokračovat koordinací aktivit s dalšími univerzitami s institucio-
nální akreditací. 

 Bude prováděno pravidelné roční hodnocení kvality, dojde k aktualizaci, resp. k inovaci databázových systémů (SHV, HAP, 
HOP aj.) i k nastavování metodického prostředí. Na fakultách dojde k optimalizaci vlastních subsystémů řízení kvality, kdy 
budou nastaveny procesy včetně směrnic systému řízení kvality dle potřeb Metodiky 17+ a akreditace studijních programů, 
i obecné podmínky, jakými nástroji a za platnosti jakých norem bude kvalita řízena, včetně tvorby vnitřních předpisů 
a hodnocení zaměstnanců. 

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

Odpovědnost rektor, děkan, prorektor pro vnitřní hodnocení 
 

Cíl 5.3 Profesionalizace podpůrných činností 

Plánované aktivity pro rok 2020 
 V roce 2020 budou stabilizovány činnosti rektorátu na základě provedených organizačních změn. Vydáním celouniverzitní-

ho předpisu bude ukotveno procesní mapování organizace a budou zmapovány a ratifikovány první procesy, především 
podpůrného charakteru. Bude standardizována a inovována webová prezentace celé univerzity i jednotlivých univerzitních 
součástí. Nadále budou rozvíjeny současné informační systémy, včetně systémů ekonomických agend (iFIS, VERSO, EGJE 
apod.) 

Zdroje financování 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 2020 
 Univerzita bude dále rozvíjet současnou metodiku rozdělování institucionální části prostředků rozpočtu prostřednictvím 

implementace metodiky sledování výkonu a kvality, hodnocení VaV apod. Bude připravena metodika rozdělování institucio-
nální části prostředků pro rok 2021 ve vazbě na metodiku hodnocení VaV v segmentu vysokých škol a ve vazbě na vývoj 
strategických nástrojů formujících VaV (Metodika 17+, institucionální akreditace, hodnocení kvality, hodnocení infrastruk-
tur, granty apod.). 

 Budou realizovány plánované dílčí aktivity strategického projektu „Rozvoj JU - ESF“ DA 1.1 (infrastruktura a instituce), kon-
krétně bude vyhotovena metodická a procesní dokumentace pro oblast řízení rizik (následně bude ukotvena formou interní 
směrnice). Dále budou vytvořena a implementována nezbytná opatření pro případ negativního vývoje financování VŠ a jeho 
dopadu do vnitřních rezerv VŠ. 

Zdroje financování institucionální zdroje, vlastní zdroje 

Odpovědnost děkan, kvestor 

 

LIDÉ 
 
Cíl 5.5 Personální politika 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 Bude ukončena plánovaná dílčí aktivita strategického projektu „Rozvoj JU - ESF“ DA 1.1 (v oblasti lidé), konkrétně finalizace 
metodické a procesní dokumentace pro oblast personální politiky a její ukotvení formou interní směrnice. Dále budou vy-
pracovány a vyhodnoceny personální plány (na vybraných součástech JU), bude zohledněna zpětná vazba od SHV, 
Metodiky 17+, popřípadě individuální fakultní strategie. 

 Vybrané fakulty rozvinou tvorbu stabilnějšího a atraktivnějšího prostředí pro zaměstnance (ubytování, anglickojazyčná 
škola pro děti, odpovídající mzdové ohodnocení apod.). 

 Bude dokončena realizace aktivity DA 2.1 strategického projektu „Rozvoj JU – ESF“, včetně pilotního ověření kurzu pedago-
gických kompetencí a dalšího vzdělávání zaměstnanců. 

Zdroje financování operační programy, institucionální plán, vlastní zdroje,  

Odpovědnost rektor, děkan, prorektor pro studium, prorektor pro vnitřní hodnocení 
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Cíl 5.6 Motivační systém 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 Proběhne každoroční hodnocení akademických pracovníků a vyhodnocení účinnosti systému HAP. Bude vypracován návrh 
mzdového předpisu akademických i neakademických pracovníků. Bude stabilizována nabídka benefitů včetně opatření 
k možné podpoře jejího rozvoje. 

Zdroje financování institucionální zdroje, vlastní zdroje,  

Odpovědnost rektor, děkan, vedoucí personálního útvaru Rektorátu JU 
 
 

 

Cíl 5.7 Institucionální kultura 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 V souladu s naplňováním a dodržováním principů etického kodexu bude aplikována a dále rozvíjena politika HR Award dle 
získaného ocenění v rámci realizace strategického projektu OP VVV „Rozvoj JU - Kapacity pro VaV“.  

 Vytvoření přátelského a motivujícího pracovního prostředí bude i v roce 2020 podporováno pravidelným fakultním setkává-
ním zaměstnanců, vyhodnocováním jejich spokojenosti, realizací teambuildingových a volnočasových aktivit (např. plesy, 
festivaly, pasování studentů, setkání absolventů, podpora volnočasových aktivit za účelem stmelování kolektivu, uvítací 
balíček při nástupu nového zaměstnance). Důležitou roli bude hrát posilování sounáležitosti zaměstnanců s vizí a hodno-
tami univerzity jako celku formou interního marketingu, pravidelných schůzek s informováním o vývoji na univerzitě.  

 V roce 2020 bude standardizována a inovována webová prezentace celé univerzity a budou zahájeny práce na intranetu 
organizace. 

Zdroje financování institucionální zdroje 

Odpovědnost rektor, děkan 
 
 

 
 

INFRASTRUKTURA 
 
Cíl 5.8 Řízení a správa nemovitostí 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 Bude ukončena plánovaná dílčí aktivita strategického projektu „Rozvoj JU - ESF“ DA 1.1 (v oblasti infrastruktura), konkrétně 
systém správy revizí budov s vazbou na energetický management a další řídící činnosti a využití nemovitostí s ohledem na 
jejich udržitelnost a další účelné nakládání s nimi. Budou prováděna periodická hodnocení energetické optimalizace provo-
zu prostřednictvím systému správy budov s vazbou na energetický management 

 Analýza využití objektů bude využita jako podklad pro přípravu Strategického záměru JU na léta 2021-2025 a metodiky 
k pravidelné analýze využití objektů (datové reporty). Během roku bude implementován systém správy objektů na všech 
součástech JU. 

Zdroje financování operační programy, institucionální zdroje, vlastní zdroje 

Odpovědnost rektor, děkan 
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Cíl 5.9 Rozvoj služeb a zázemí pro studenty a zaměstnance 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 Podle výsledku hodnocení podané žádosti o dotaci v rámci programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ve-
řejných vysokých škol“ proběhne modernizace a zvýšení standardu ubytovacích kapacit koleje K4. Dalším krokem ke zvýšení 
standardu ubytování bude i plánovaná investiční akce FROV JU (rekonstrukce nové „stodoly“, využití rozvojové plochy v těs-
né blízkosti střediska MEVPIS ve Vodňanech). 

 Proběhne projektová příprava nových parkovacích míst v areálu budovy ZSF JU Boreckého, v souvislosti s přípravou projektu 
Vltava IV. etapa a oprava parkoviště před pavilonem „B“ ZF JU. 

 Bude připravena rekonstrukce sportovního areálu Na Sádkách a rozvoj volnočasové infrastruktury v okolí střediska MEVPIS 
a ostatních objektů FROV JU ve Vodňanech. 

 Bude realizován schválený strategický projekt „Rozvoj JU - ERDF II“, který bude primárně řešit 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 2020 

 Rozvoj, dobudování, modernizace a obnova vzdělávacích a výzkumných prostorových kapacit bude probíhat v souladu s Plá-
nem investičních aktivit pro rok 2020. Mezi realizované akce budou zařazeny například dokončení stavby budovy strategic-
kého projektu „SLNO“, úpravy budovy na Mlýnské stoce pro potřeby TF JU, příprava projektové dokumentace na přístavbu 
ZSF JU Vltava IV. etapa, výstavba pavilonu chemie ZF JU na půdorysu stávajícího pavilonu I, modernizace a podpora infra-
struktury FROV JU. 

 Mezi realizované akce budou zařazeny např. vybudování laboratoře nemocí ryb na FROV JU, rozvoj a inovace vzdělávacího 
a výzkumného vybavení ZSF JU, nákupy přístrojů pro účely rozvoje studijních oborů, dále rekonstrukce střech budovy ZSF JU 
Vltava, další renovace účelového zařízení ZF JU Čtyři Dvory, renovace zázemí políček ZF JU, opravy hrází a rybníčků FROV JU 
apod. 

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

Odpovědnost rektor, děkan 
 
 

 

Cíl 5.11  Informační technologie a systémy 

Plánované aktivity pro rok 2020 

 Bude probíhat kontinuální rozvoj elektronické podpory výuky zahrnující např. zvýšení efektivity administrace online vzdělá-
vání propojením IS Verso CŽV a LMS Moodle, rozvoj eKnihovny JU (rozšíření portfolia elektronických studijních materiálů). 
Bude realizována obnova zastaralého IT vybavení pro potřeby podpory distančních forem výuky a studia, zejména kombino-
vaných forem studia, celoživotního vzdělávání nebo rozvoje zaměstnanců. 

 Bude obnovována i rozvíjena infrastruktura datových úložišť. 
 Efektivní poskytování služeb na univerzitě bude podpořeno především obnovou a rozvojem klientského vybavení provoz-

ních agend, rozvojem informačního systému JU, vzájemnou spoluprací VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji 
ekonomických, správních a studijních agend, posílením bezdrátové infrastruktury pracovišť nebo elektronizací a aktualizací 
dokumentů. 

 Akademickým pracovníkům a pracovníkům zahraničních oddělení bude při administraci mobilit poskytnuta technicko-meto-
dická podpora. 

 V roce 2020 dojde k obnově a rozvoji serverové a výpočetní infrastruktury a infrastruktury počítačové sítě, mobilní aplikace 
k IS/STAG, vše dle potřeb provozu a v souladu s aktuálními technologickými trendy. 

 Kontinuální rozvoj informační a fyzické bezpečnosti bude v roce 2020 zajištěn implementací požadavků eIDAS a ochranou 
osobních údajů v IS JU. 

Zdroje financování 
operační programy, institucionální plán, programové financování MŠMT, 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 
BI Business Intelligence - Technologie zpracování strukturovaných dat z relačních databází 
CENAKVA Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz 
CŽV Celoživotní vzdělávání 
DA Dílčí aktivita 
EAIE European Association for International Education 
EF Ekonomická fakulta 
eIDAS Elektronická identifikace a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
EPISTEME Univerzitní nakladatelství 
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 
HOP Hodnocení ostatních pracovníků 
IP Institucionální plán 
IS Informační systém 
ISC International student club 
IT Informační technologie 
JAIP Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání 
JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
JVTP Jihočeský vědeckotechnický park 
KA Klíčová aktivita 
KTT JU Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity 
LMS Learning Management System 
MAS Místní akční skupina 
MEVPIS Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany  
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NAÚ Národní akreditační úřad pro vysoké školství 
OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
PF Pedagogická fakulta 
PO Prioritní osa 
PRSZ Plán realizace strategického záměru 
PřF Přírodovědecká fakulta 
RVO Rozvoj výzkumné organizace 
SHV Studentské hodnocení výuky 
SLNO Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
SŠ Střední škola 
STAG Informační systém studijní agendy 
SZ  Strategický záměr 
TA ČR Technologická agentura České republiky 
TF Teologická fakulta 
VaV Výzkum a vývoj 
VaVaI Výzkum, vývoj a inovace 
VOŠ Vyšší odborná škola 
VŠ Vysoká škola 
ZF Zemědělská fakulta 
ZSF Zdravotně sociální fakulta 
ZŠ Základní škola 
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Přílohy 
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OBSAH 1: 

1 Shrnutí investičních aktivit pro rok 2020 

2 Seznam investičních akcí 2020 (s výdaji nad 1 000 tis. Kč) – I. část 

Program 133 220, subtitul 133 22Y: 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Program 133 220, subtitul 133 22Y, Výzva č. 2: 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Program 133 240: 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult VVŠ 

2.1. Základní investiční akce JU  - vzdělávací a další tvůrčí činnost 

2.2. Investiční akce JU v oblasti ubytování a stravování 

2.3. Investiční akce JU v oblasti rozvoje a obnovy Pedagogické fakulty JU 

Popis jednotlivých investičních akcí zařazených do bodu 2.1, 2.2, 2.3 ve struktuře: 

2A Údaje o investiční akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

 Název akce 

 Stručný popis akce 

 Náklady akce (dle stupně připravenosti) 

 Termíny přípravy a realizace akce 

 Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru a Plánu realizace vysoké školy 

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

 Popis aktuálního stavu řešení investiční akce 

 Plán prací pro rok 2020 

 Předpoklad nákladů v roce 2020 a zdrojů jejich krytí 

3 Seznam investičních akcí 2020 (s výdaji nad 1 000 tis. Kč) – II. část 

OP VVV 

3.1. Investiční akce JU  - vzdělávací a další tvůrčí činnost 

Popis jednotlivých investičních akcí zařazených do bodu 3.1 ve struktuře uvedené u akcí z bodu 2.1 a 2.2 

4 Seznam investičních akcí 2020 (s výdaji nad 1 000 tis. Kč) – III. část 

Institucionální plán, vlastní zdroje a jiné zdroje 

4.1. Investiční akce JU  - vzdělávací a další tvůrčí činnost 

4.2. Investiční akce JU v oblasti ubytování a stravování 

Popis jednotlivých investičních akcí zařazených do bodu 4.1 a 4.2 ve struktuře uvedené u akcí z bodu 2.1 a 2.2 

5 Souhrnná informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2020 
5A Celkový plánovaný objem výdajů na tento typ investičních akcí souhrnně a po součástech vysoké školy, s uve-

dením předpokládaného pokrytí těchto výdajů z různých zdrojů 

5B Stručné shrnutí obsažených aktivit a zdůvodnění, zejména u nejnákladnějších položek, v členění po součás-

tech vysoké školy 

6 Seznam zkratek 

Příloha – Plán investičních aktivit JU pro rok 2020 

                                                     

 

1 základní osnova vychází z materiálu MŠMT: Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné a ino-
vační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2020 
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1 SHRNUTÍ INVESTIČNÍCH AKTIVIT PRO ROK 2020     

Hlavní investiční aktivity JU se budou v roce 2020 především zaměřovat na dokončení podrobných projektových           
dokumentací (např. PD DPS – dokumentace pro provedení stavby, DVZ – dokumentace pro veřejné                          
zakázky na zhotovitele atd.) základních investičních projektů, uvedených v bodě 2.1. Další aktivity pak budou            
směřovat do zahájení vlastních realizací hlavních investičních projektů uvedených v bodě 2.1, u kterých byla v roce 
2019 dokončena projektová příprava, a to včetně vydání příslušných stavebních a územních rozhodnutí. Tyto                    
investiční akce byly vedením JU zařazeny jako priority investičního plánu JU. Termíny pro zahájení vlastní stavby       
budou v rámci celého období ovlivněny především dalším vývojem stavebního trhu v ČR, přesněji konkrétním zájmem 
uchazečů (stavebních společností) o postupně vypisované veřejné zakázky. 

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, dále pak do subtitulu 133D 221, Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných 
vysokých škol, Výzva č.2. 

Jde o programy navazující na předchozí dotační programy a subtituly, vyhlašované a administrované MŠMT ČR,        
konkrétně na končící subtitul 133 21Y. Nově jsou pak podpořeny projekty směřující do rekonstrukcí a obnovy              
ubytovacích a  stravovacích zařízení VVŠ v ČR 

Dále jde o investiční projekty směřující do nově vyhlášeného programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. V případě JU jde o investiční projekty                       
Pedagogické fakulty JU. 

Další významné investiční aktivity se v roce 2020 budou realizovat, resp. připravovat v rámci běžících a plánovaných 
projektů či záměrů, financovaných z jiného okruhu zdrojů, příspěvku na realizaci institucionálního plánu JU,                    
institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a v neposlední řade vlastních zdrojů fondu reprodukce             
majetku JU.  
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2 SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ 2020 (S VÝDAJI NAD 1 000 TIS. KČ) 
– I. ČÁST 

Programové financování - program 133 220; subtitul 133 22Y - Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

2.1 Základní investiční projekty JU  - vzdělávací a další tvůrčí činnost 
Základní finanční model všech projektů daného programového období (bude průběžně upravován dle vývoje cen ve sta-
vebnictví, stavebním trhu a dalších okolnostech) 

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 Budějo-
vice 

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 ob-
služných ploch, rekonstrukce ob-
jektu 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 Budějo-
vice 

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 re-
konstrukce objektů pro výuku  

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 85% 

VLZ: vlastní zdroje na kofinancování – JU       15% 
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Programové financování - program 133 220; subtitul 133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích 
a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol, Výzva č. 2 

2.2 Investiční projekty JU v oblasti ubytování a stravování - Koleje a menzy 
Uveden základní finanční model všech projektů daného programového období (bude průběžně upravován dle vývoje cen 
ve stavebnictví, stavebním trhu a dalších okolnostech) 

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 60% 
VLZ 40% 

 
 

149,83 
  99,88 

Zdroj financování: 

SR:   programové financování, program 133 220, subtitul 133 22Y, Výzva č.2: 

Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol    

VLZ: vlastní zdroje na kofinancování – JU 

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Žádost o vydání slou-
čeného stavebního a územního rozhodnutí byla podána, ukončení tohoto správního řízení předpokládáme 
v pol. 11/2019. 

 

Programové financování - program 133 240: Rozvoj a obnova materiálně technické základny lé-
kařských a pedagogických fakult VVŠ  

2.3 Investiční akce JU v oblasti rozvoje a obnovy Pedagogické fakulty JU 

Uvedené investiční projekty řeší dlouho trvající požadavky Pedagogické fakulty JU, a to ve snaze rekonstruovat stá-
vající výukové objekty. Jak v oblasti vnitřních rozvodů inženýrských sítí, technologických celků, tak stavebně doži-
tých a opotřebovaných stavebních konstrukcí a prvků. 

  

 
Č. 

Název investičního projektu      Sou-
část 
užíva-
jící 
ob-
jekt      

Adresa Charakter stavební aktivity Celkové náklady   
INV NEI 

mil. Kč mil. Kč 

1 
JU -PF Rekonstrukce Jeroný-
mova č. 8 

PF JU Jeronýmova č. 8 Č. 
Budějovice 

generální reko rozvodů NN, sla-
boproudů, reko hygien. center, 
zateplení střechy, nová krytina 

14,52 

Bude určeno 
až po zpracování PD 

2 
JU -PF Rekonstrukce Jeroný-
mova č. 10 

PF JU Jeronýmova č. 10 Č. 
Budějovice 

generální reko rozvodů NN, sla-
boproudů, reko hygien. center, 
zateplení střechy, nová krytina 

16,94 

3 
JU -PF Rekonstrukce Dukelská 
č. 7 

PF JU Dukelská č. 7,    Č. 
Budějovice 

reko rozvodů NN, slaboproudů, 
ZTI, výměna špaletových oken 

9,68 

4 
JU -PF Rekonstrukce Dukelská 
č. 9 

PF JU Dukelská č. 9, Č.Bu-
dějovice 

reko rozvodů NN, slaboproudů, 
ZTI, výměna špaletových oken 

18,15 

5 
JU -PF Rekonstrukce U Tří lvů 
č.1a 

PF JU U Tří lvů č.1a Č.Budě-
jovice 

reko rozvodů NN, slaboproudů, 
ZTI, rekonstrukce teplovodního 
výměníku 

3,63 

  Celkem INV a NEI         62,92  
 Celkem  62,92 

 
Z toho: 
SR 85% 
VLZ 15% 

 53,48 
9,44 
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2.1. Základní investiční projekty JU  - vzdělávací a další tvůrčí činnost 

 

1 JU – Rekonstrukce auly JU (Bobík) 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

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), stojícího na adrese Studentská 1410/23, 370 05 České Budějovice, v centrální části areálu univerzitního 
kampusu JU ve Čtyřech Dvorech. Cílem projektu je vybudovat multifunkční vzdělávací, společenské a kulturní ce-
louniverzitní 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) 188,925447 0,00 
Uvedené náklady dle propočtu IN úvodní projektové dokumentace – architektonické studie. 
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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  ano 20.2.2019 
 Dokumentace pro stavební povolení ano 

sloučené územní a sta-
vební řízení vydáno 

20.2.2019  Vydáno pravomocné sloučené územní   
 a stavební povolení 

 Dokumentace pro provedení stavby                
(zadávací dokumentace)  

ano 9/2019 

Audit dokumentace pro provedení stavby Zpracovává se 9 – 10/2019 
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 Cca 2 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 2020 

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. 
Projektová dokumentace pro územní řízení 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Rozpracováno: Zbývá dokončit práce externího subjektu na auditu PD DPS – kontrola úplnosti výkazu výměr, 
kontrola správného použití jednotkových cen z ceníku stavebních prací URS či RTS, kontrola 
případných R-položek apod. 

  
Plán prací pro 
rok 2020: 

V rámci závěru roku 2019 a v roce 2020 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 
10 – 12/2019  Příprava, zveřejnění a dokončení VZ na zhotovitele stavby – RE Útvar veřejných zakázek ve spo-

lupráci s RE JU odborem investic. 
Přemístění pracovišť jednotlivých útvarů RE z objektu do jiných objektů JU – proběhlo, přestě-
hováno. 

01 – 02/2020 Vyklizení objektu – provozní úseky KaM a RE 
02/2020 Podpis SOD s vítězným uchazečem, předání staveniště, zahájení stavebních prací 

       
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 
01 – 02/2020 vyklizení objektu náklady budou 

záviset na způ-
sobu realizace 

PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 

02/2020 – 
12/2020 

realizace stavby Odhadovaná po-
měrná část 

z celkové ceny 
90 000 000 * 

PROGFIN – subtitul 133 22Y  

Celkem náklady 
2020: 

 90 000 000  

*) Uvedená částka je odhadem nákladů za stavební práce v daném roce. Upřesnění lze provést po dokončení veřejné zakázky na sta-
vební práce, podpisu SOD a předložení časového a finančního harmonogramu realizace díla zhotovitelem stavby. 

 

  

                                                     

 

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 
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2 JU - ZF Pavilon chemie 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

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* 
*) S ohledem na vývoj cen ve stavební výrobě za posledních několik let (např. dle URS 2015-2018 nárůst až 

o 26%) lze předpokládat, že uvedené náklady budou vyšší. 

        
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 ano 09/2018 
 Dokumentace pro územní rozhodnutí ano 12/2018 
 Vydáno pravomocné územní rozhodnutí ano 02/2019 
 Dokumentace pro stavební povolení  ano 09/2019 
 Vydáno pravomocné stavební povolení ne Předpoklad 11/2019 
 Dokumentace pro provedení stavby (zadá-

vací dokumentace) zpracována 
ne 1.pol. 2020 

B. VZ na zhotovitele stavby   
 VZ na zhotovitele stavby ne pol. 2020 
C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 3 měsíce 

D. Realizace stavby   
 Zahájení ne 2.pol. 2020 
 Dokončení  ne 2.pol. 2020 
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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 2020 

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. 
Projektová dokumentace pro územní řízení 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Rozpracováno: V závěru 09/2019 byla dokončena kompletace PD DSP + dokladové části, následně proběhlo 
podání žádosti o vydání stavebního povolení. 

  
Plán prací pro 
rok 2020: 

V rámci roku 2020 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 
Do 06/2020 Zpracování DVZ (resp. DPS) – projektant, provedení auditu DVZ – RE JU odbor investic + ex-

terní dodavatel auditorských služeb, zapracování připomínek z auditu do DVZ - projektant 
Cca 06 – 
08/2020 

Příprava, zveřejnění a dokončení VZ na zhotovitele stavby – RE Útvar veřejných zakázek ve spo-
lupráci s RE JU odborem investic 

 Cca od 09/2020 Zahájení realizace stavby 
       
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč (bez DPH) Poznámka – zdroj krytí 
Do 06/2020 Zpracování DVZ (resp. DPS) 2 128 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 

(uznatelný náklad) 
06/2020 Provedení auditu DVZ cca 100 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VZ 

(uznatelný náklad) 
06 - 08/2020 Příprava, zveřejnění a dokončení 

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

(uznatelný náklad) 
09 - 12/2020 Zahájení realizace stavby cca 3.000.000 * PROGFIN – subtitul 133 22Y – SR 
Celkem náklady 
2020: 

 5 230 000  

*) Uvedená částka je odhadem nákladů za stavební práce v části daného roku. Upřesnění lze provést po dokončení veřejné zakázky 
na stavební práce, podpisu SOD a předložení časového a finančního harmonogramu realizace díla zhotovitelem stavby. 

 

 

  

                                                     

 

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 2020 

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 
Uvedené náklady vychází z předpokládaného rozsahu díla, kdy obsahově je tento rozsah určován daným dotač-
ním programem. Přesněji jaké objekty jsou v rámci dotačního programu akceptovatelné a jaké nikoli. 

        
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 ano 10-11/2018 
 Dokumentace pro územní rozhodnutí  zpracovává se Cca 11/2019 
 Vydáno pravomocné územní rozhodnutí ne Cca 01/2020 
 Dokumentace pro stavební povolení  ne 12/2019 – 04/2020 
 Vydáno pravomocné stavební povolení ne Cca 06/2020 

Dokumentace pro provedení stavby (zadá-
vací dokumentace)  

ne Do 07/2020 

B. VZ na zhotovitele stavby   
 VZ na zhotovitele stavby ne 07 – 10/2020 
C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 3 měsíce 

D. Realizace stavby   
 Zahájení ne 03/2021 
 Dokončení  ne 03/2022 

 Úpravy termínů dílčích etap díla ve vazbě na činnost dalších subjektů – např. Magistrátu města České Budějovice, 
ĆEVAK a dalších. 

       
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 2020 

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. 

Zbývá dokončit: Projektová dokumentace pro územní řízení (předpoklad do konce roku 2019) 
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 2020: 

V rámci roku 2020 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 
Cca 01/2020 Vydání pravomocného územního rozhodnutí - Magistrát města Č. Budějovice 
12/2019 – 
04/2020 

Zpracování DSP 

Cca 06/2020 Vydání stavebního povolení - Magistrát města Č. Budějovice – stavební úřad 
Do 07/2020 Zadávací dokumentace (DPS) 
07 – 10/2020 VZ na zhotovitele staby 
Rezerva cca 3 
měsíce 

Administrace projektu (registrace projektu, rozhodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

03/2021 Zahájení stavby 
03/2022 Dokončení stavby 

       
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč (bez DPH) Poznámka – zdroj krytí 
01/2020 Vydání pravomocného územního 

rozhodnutí 
1.020.000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 

04/2020 zpracování DSP 
1.080.000 

PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 
06/2020 vydání stavebního povolení 
05 – 07/2020 zpracování DVZ (resp. DPS) 1.000.000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 

(uznatelný náklad) 
10/2020 příprava, zveřejnění a dokončení 

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

(uznatelný náklad) 
Celkem náklady 
2020: 

 3 102 000  

Ceny za projektové práce dle SOD.  
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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 2020 

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 
*) S ohledem na vývoj cen ve stavební výrobě za posledních několik let (např. dle URS 2015-2018 nárůst až 

o 26%) lze předpokládat, že uvedené náklady budou vyšší. 
        
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 ano 10-11/2018 

Dokumentace pro stavební a územní povo-
lení  

dokončuje se 10/2019 

Vydání pravomocného stavebního a územní 
povolení 

ne Cca 01/2020 

Dokumentace pro provedení stavby (zadá-
vací dokumentace)  

ne 01/202020 

B. VZ na zhotovitele stavby   
 VZ na zhotovitele stavby ne 01 – 03/2020 
C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 3 měsíce 

D. Realizace stavby   
Zahájení Dokumentace pro sloučené sta-
vební a územní rozhodnutí 

ne 05/2020 

 Dokončení – stavební část ne 05/2021 
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 Dokončení – interiérové vybavení, AV tech
 nika 

ne 05 – 07/2021 

       
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 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 2020 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Architektonická studie 
VZ na projektové práce 

Další kroky pří-
pravy: 

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

  
Plán prací pro 
rok 2020: 

V rámci roku 2020 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 
Cca 01/2020 Vydání pravomocného územního a stavebního povolení - Magistrát města Č. Budějovice – sta-

vební úřad 
01/2020 Zpracování DSP 
01 – 03/2020 VZ na zhotovitele stavby 
05/2020 Zahájení 

       
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 
01/2020 Dokumentace pro sloučené sta-

vební a územní rozhodnutí 
2.100.000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VZ 

(uznatelný náklad) 
01/2020 Dokumentace pro provedení 

stavby (zadávací dokumentace) 
1.100.000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 

(uznatelný náklad) 
03/2020 VZ na zhotovitele stavby 2 000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VLZ 

(uznatelný náklad) 
05 – 12/2020 Realizace díla Cca 30 000 000* PROGFIN – subtitul 133 22Y SR, uve-

den pouze odhad nákladů, přesná 
částka bude známa po dokončení VZ 
na zhotovitele,po zpracování časo-
vého a finančního harmonogramu 
 

Celkem náklady 
2020: 

 33 202 000  

*) Uvedená částka je odhadem nákladů za stavební práce v části daného roku. Upřesnění lze provést po dokončení veřejné zakázky 
na  stavební práce, podpisu SOD a předložení časového a finančního harmonogramu realizace díla zhotovitelem stavby. 

 

  

                                                     

 

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 
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2.2 Investiční projekty JU v oblasti ubytování a stravování - Koleje a menzy 

 

2 JU - KaM Rekonstrukce koleje K4 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

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 

*) S ohledem na vývoj cen ve stavební výrobě za posledních několik let (např. dle URS 2015-2018 nárůst až 
o 26%) lze předpokládat, že uvedené náklady budou vyšší. 

        
Předpokládané 
termíny pří-
pravy a reali-
zace akce: 

Stupeň připravenosti akce Stav připravenosti Termín 
A. Projektová příprava   

Dokumentace pro stavební a územní povo-
lení  

ano 06/2019 

Vydání pravomocného stavebního a územ-
ního povolení 

ne 11/2019 

Dokumentace pro provedení stavby (zadá-
vací dokumentace)  

ne 03/2020 

B. VZ na zhotovitele stavby   
 VZ na zhotovitele stavby ne 03 – 05/2020 
C. Administrace projektu (registrace projektu, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace apod.) 

MŠMT ČR rezerva cca 2 měsíce 

D. Realizace stavby   
 Zahájení ne 07/2020* 
 Dokončení – stavební část ne 2021* 

 *) Termíny budou ještě koordinovány s vedením KaM dle předpokládané obsazenosti v rámci semestrů. 
       
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 2020 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

 Příprava dané investiční akce dosud nebyla zahájena. V roce 2018 byla zahájena projektová pří-
prava. 
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Plán prací pro 
rok 2020: 

V rámci roku 2020 by měly být provedeny tyto hlavní úkony a práce: 
11/2019 Vydání sloučeného stavebního a územního povolení- Magistrát města Č. Budějovice – stavební 

úřad 
03/2020 zpracování DVZ (resp. DPS) – projektant 
03 - 05/2020 příprava, zveřejnění a dokončení VZ na zhotovitele stavby – RE Útvar veřejných zakázek ve spo-

lupráci s RE JU odborem investic 
07/2020* zahájení stavby 

 *) Termíny budou ještě koordinovány s vedením KaM dle předpokládané obsazenosti v rámci semestrů. 

       
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 
03 /2020 zpracování DVZ (resp. DPS) 500.000 PROGFIN – subtitul 133 22Y – VZ 

(uznatelný náklad) 
03 – 05/2020 příprava, zveřejnění a dokon-

čení VZ na zhotovitele stavby 
2 000  

07 – 12/2020 Realizace díla – dílčí část Cca 
48 000 000* 

PROGFIN – subtitul 133 22Y, 
kombinace SR a VZ 

Celkem náklady 
2020: 

 48 502 000  
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2.3 Investiční akce JU v oblasti rozvoje a obnovy Pedagogické fakulty JU 

Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná 
reakce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
V této části jsou proto uvedeny sumárně informace k celému projektu. 

Souhrnný popis 
stávajícího sta-
vebně technic-
kého stavu ob-
jektů: 

Protože jde vesměs o objekty podobného stáří, z vesměs stejných stavebních materiálů odpovídajících době 
stavby a hlavně pak identického využití, je následující text obecně platný pro všech 5 uvedených investičních pro-
jektů. 

Objekty primárně slouží výuce a vědecké práci odborných pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Objekty jsou součástí ucelených zastavěných částí města České Budějovice, a to ve výše 
uvedených lokalitách. V obou lokalitách jde o umístění v rámci stabilizovaných bloků, s hlavními vstupy směrova-
nými do uvedených městských ulic. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je vlastníkem jak samotných ob-
jektů, tak pozemkových parcel pod nimi. Sousední objekty jsou pak bytovými domy, resp. domy občanské vybave-
nosti s různým způsobem využití (administrativa, sport, obchodní jednotky, skladové zázemí apod.). 

U všech stavebních objektů jsou stávající rozvody EL a slaboproudu na úrovni technického maxima (přenosové 
kapacity vnitřních sítích technické infrastruktury, především kapacity silnoproudých elektrických rozvodů a slabo-
proudých rozvodů). V některých objektech jsou pak i na dnešní dobu nevyhovující hygienická centra, jež bude 
nutné rovněž rekonstruovat. 

Na objektech Jeronýmova č. 8 a 10 je na řadě míst poškozena střešní krytina, dochází k lokálnímu zatékání. Je zde 
tedy reálné riziko v poškození masivních prvků klasického dřevěného krovu. 

Objekty Dukelská č.7 a 9 mají na některých fasádách osazena stará dřevěná špaletová okna, vesměs poškozená 
(kování, nátěry, závěsy), která je nutné rovněž v rámci této akce vyměnit. 

V rámci objektu U Tří lvů č. 1a je umístěn stávající teplovodní výměník, jehož technologická část je na hranici udrži-
telnosti provozu. Podrobná specifikace rekonstrukce této technologie bude známa po zpracování příslušné pro-
jektové dokumentace. 

Identifikace ri-
zik vyplývajících 
z nerealizování 
investičního zá-
měru: 

Potřebnost realizace uvedeného záměru i identifikace rizik jasně vychází z daného způsobu užívání výše uvede-
ných stavebních objektů Pedagogické fakulty JU. Jde o objekty, kde v průběhu semestrů prakticky denně probíhá 
výuka nejrůznějších studijních oborů, objekty, ve kterých je umístěno i vedení fakulty. Vlastní objekty byly vybudo-
vány v letech 1896, 1931, 1900 a 1910 (str. 8,10,11), dílčí opravy a rekonstrukce zde probíhaly podle potřebnosti, 
vždy v určitém omezeném rozsahu. 

Z uvedeného vyplývá, že stále intenzivnějším využíváním objektů (výuka a s tím spojené činnosti) dochází k dosa-
žení skutečného technického maxima v přenosových kapacitách vnitřních sítí technické infrastruktury, především 
kapacity silnoproudých elektrických rozvodů a slaboproudých rozvodů jsou téměř vyčerpány. Tento stav pak vede 
k poměrně častým výpadkům určitých médií či okruhů, k nestabilitě celé infrastruktury, ke kolizím s procesem vý-
uky. 

Identifikace rizik vyplývajících z nerealizace investičního záměru: 

1. Zvýšení provozních nákladů (opravy, revize, servisní zásahy apod.) – vše z důvodu častých výpadků sítě 

2. Zvýšení požárního rizika – zatížení stávajících rozvodů EI na maximum, původní rozvody elektro v prove-
dení Al, apod. 

Charakter akce: Rekonstrukce, modernizace, oprava 
Navrhovaný 
stav, stručný 
popis stavebně 
technického ře-
šení: 
 

Stavební práce budou vesměs zaměřeny do generální rekonstrukce silnoproudých elektrických rozvodů, včetně 
posílení kapacity, případně i navýšení příkonu a jištění. Stejné úkony budou prováděny i u slaboproudých rozvodů 
po objektech, s napojením na stávající optickou síť JU. 

Na objektech Jeronýmova č. 8 a 10 bude provedena celková rekonstrukce střechy, včetně základních stavebních 
úprav stávajícího podkroví. Dojde ke sjednocení druhu střešní krytiny (bude upřesněno stanovisky orgánů památ-
kové péče – umístění objektů v ochranném pásmu městské památkové rezervace), vyměněny a doplněny dřevěné 
prvky krovu, doplněny střešní výlezy, střešní okna či vikýře, včetně kompletních klempířských prvků. Součástí sta-
vebních úprav bude i provedení tepelné izolace, včetně parozábran. Podlaha vyklizeného podkroví bude přestěrko-
vána (případně vyztužena), opatřena krycím nátěrem pro snazší úklid plochy podkroví. 

Poškozená dřevěná špaletová okna na objektech Dukelská č.7 a 9 budou vyměněna za nová, rovněž špaletová. Lze 
předpokládat i osazení izolačního dvojskla do jednoho z křídel okna (bude upřesněno stanovisky orgánů památ-
kové péče – umístění objektů v ochranném pásmu městské památkové rezervace). 

Stavební práce budou dále zaměřeny i na generální rekonstrukci výměníku v objektu U Tří lvů 1a. Podrobná specifi-
kace rekonstrukce této technologie, včetně souvisejících stavebních úprav, bude známa po zpracování příslušné 
projektové dokumentace. 

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

Vazbu s Dlouhodobým záměrem JU pro období 2016 – 2020 (https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strate-
gic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-pro-obdobi-2016-2020/dz-ju-2016_2020.pdf/view) lze najít hned v jeho několika 
kapitolách (např. Vzdělávání či Infrastruktura), resp. v několika cílech. Např. cíl 1.2, 1.4 – posílení efektivity a kva-
lity výuky, cíl 5.8 – řízení a správa nemovitostí, či cíl 5.10 – realizace investiční strategie. 

Investiční program JU na období 2016 – 2020 (https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlou-
hodoby-zamer-ju-pro-obdobi-2016-2020/dz-ju-2016_2020_tabulky-priloha-invest_program.pdf/view) v tabulko-
vých přehledech dále hodnotí i technický stav jednotlivých stavebních objektů.  

V uvedených dokumentech je kladen důraz především na to, aby objekty užívané pro výuku a výzkum svým tech-
nickým stavem i vybaveností, rovněž i stavem stavebních konstrukcí, odpovídaly požadavkům na současný mo-
derní trend výuky. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že je nutné se soustředit i na postupné rekonstrukce užíva-
ných objektů. Což je právě předmětem tohoto Investičního plánu. 
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Parametry akce: 

Popis parametru Hodnota Jednotka 
Obestavěný prostor – technická obnova 83 255 m3 
Plocha užitková čistá výuky – technická obnova z toho: 4 006,2 m2 

učeben – technická obnova 3 350,4 m2 
laboratoří – technická obnova 655,8 m2 

Plocha užitková čistá administrativy – technická obnova  1 685,3 m2 
Plocha užitková čistá pracoven pedagogů – technická obnova 1 718,1 m2 
Plocha užitková čistá ostatní – technická obnova 488,8 m2 
Plocha užitková čistá tělovýchovy vč. zázemí – vnitřní – technická obnova 197,9 m2 
Plocha užitková čistá celkem – technická obnova 8 096,3 m2 
Plocha komunikací a technického vybavení – technická obnova 4 637,5 m2 
Plocha užitková stravování – technická obnova 0 m2 
Plocha užitková ostatní – technická obnova 399,5 m2 
Plocha užitková celkem – technická obnova 13 133,3 m2 
Plocha užitková venkovní tělovýchovy vč. zázemí – technická obnova 0 m2 
Plochy hospodářské, zeleň, komunikace – technická obnova 0 m2 

 

1 JU – PF Rekonstrukce Jeronýmova č. 8 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

Název akce: JU – PF Rekonstrukce Jeronýmova č. 8 

 

    
Lokalizace: Adresa: Jeronýmova 8/199, 371 15 České 

Budějovice 
 k.ú.: České Budějovice 6 

      
  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 
 Katastrální území Pozemek 

p.č. 
Vlastnické 
právo 

Uživatel  

České Budějovice 6 [622346]  335 JU PF JU  
České Budějovice 6 [622346]  336 JU PF JU  
České Budějovice 6 [622346]  337/5 JU PF JU  

       
Stavebně tech-
nický stav ob-
jektu: 

Rok dokončení výstavby 1896. Konstrukce budovy klasická zděná, vodorovné konstrukce stropů v provedení žele-
zobeton. Okna dřevěná (výměna v roce 2010), topení ústřední teplovodní, napojení na výměníkovou stanici z roku 
1975.  

Stávající technický stav budovy odpovídá jejímu stáří. Resp. v minulosti zde byly prováděny nezbytně nutné 
opravy, nicméně především stávající vnitřní rozvody technických sítí (elektro, slaboproudé rozvody, ZTI a další) již 
kapacitně nepostačují potřebám moderní výuky. 

       
Navrhovaný 
stav:  

Základní popis technického stavu uveden v předchozí kapitole. Maximální důraz kladen na provedení generální 
rekonstrukce rozvodů elektrické energie NN, dále pak slaboproudých rozvodů. S tím souvisí i rekonstrukce někte-
rých již opotřebených částí stavby, vyspravení vnitřních omítek, maleb apod. 

Jiné, než stávající využití objektu se neplánuje. Po dokončení stavebních prací zůstanou jednotlivá pracoviště fa-
kulty ve stejných prostorách. Stavební práce budou rovněž zaměřeny na rekonstrukce hygienických center v ob-
jektu, dále na generální rekonstrukci stávající střechy (v lokálních místech zatéká, dochází k poškození dřevěné 
krovové soustavy vlhkostí). Práce budou rovněž zaměřeny na zateplení střešního pláště dle současně platných 
technických norem, prosvětlení půdního prostoru, včetně rekonstrukce tohoto půdního prostoru. 

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
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2 JU – PF Rekonstrukce Jeronýmova č. 10 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

Název akce: JU – PF Rekonstrukce Jeronýmova č. 10 

 

    
Lokalizace: Adresa: Jeronýmova 10/200, 371 15 České 

Budějovice 
 k.ú.: České Budějovice 6 

      
  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 
 Katastrální území Pozemek 

p.č. 
Vlastnické 
právo 

Uživatel  

České Budějovice 6 [622346]  333 JU PF JU  
České Budějovice 6 [622346]  334 JU PF JU  

       
Stavebně tech-
nický stav ob-
jektu: 

Rok dokončení výstavby 1896. Konstrukce budovy klasická zděná, vodorovné konstrukce stropů v provedení žele-
zobeton. Okna dřevěná (výměna v roce 2010), topení ústřední teplovodní. V roce 2003 provedena oprava dlažeb, 
v roce 2007 přístavba studijního oddělení a vnějšího osobního výtahu.  

Stávající technický stav budovy odpovídá jejímu stáří. Resp. v minulosti zde byly prováděny nezbytně nutné 
opravy, nicméně především stávající vnitřní rozvody technických sítí (elektro, slaboproudé rozvody, ZTI a další) již 
kapacitně nepostačují potřebám moderní výuky. 

       
Navrhovaný 
stav:  

Základní popis technického stavu uveden v předchozí kapitole. Maximální důraz kladen na provedení generální 
rekonstrukce rozvodů elektrické energie NN, dále pak slaboproudých rozvodů. S tím souvisí i rekonstrukce někte-
rých již opotřebených částí stavby, vyspravení vnitřních omítek, maleb apod. 

Jiné, než stávající využití objektu se neplánuje. Po dokončení stavebních prací zůstanou jednotlivá pracoviště fa-
kulty ve stejných prostorách. Stavební práce budou rovněž zaměřeny na rekonstrukce hygienických center v ob-
jektu, dále na generální rekonstrukci stávající střechy (v lokálních místech zatéká, dochází k poškození dřevěné 
krovové soustavy vlhkostí). Práce budou rovněž zaměřeny na zateplení střešního pláště dle současně platných 
technických norem, prosvětlení půdního prostoru, včetně rekonstrukce tohoto půdního prostoru. 

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
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3 JU – PF Rekonstrukce Dukelská č.  7 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

Název akce: JU – PF Rekonstrukce Dukelská č.  7 

 

    
Lokalizace: Adresa: Dukelská 7/246, 371 15 České Bu-

dějovice 
 k.ú.: České Budějovice 6 

      
  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 
 Katastrální území Pozemek 

p.č. 
Vlastnické 
právo 

Uživatel  

České Budějovice 6 [622346]  422/1 JU PF JU  
       
Stavebně tech-
nický stav ob-
jektu: 

Rok dokončení výstavby 1931. Konstrukce budovy klasická zděná, vodorovné konstrukce stropů v provedení žele-
zobeton. Okna dřevěná, topení ústřední teplovodní, napojení na výměníkovou stanici Metropolu. Celkem 4 nad-
zemní podlaží + 1 podzemní podlaží.  

Rekonstrukce ÚT v roce 1991, rekonstrukce střechy a okapů v roce 2001, oprava fasády v roce 2002, půdní ve-
stavba pro ateliér výtvarné výchovy a přístavba osobního výtahu v roce 2004. 

Objekt se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Tuto skutečnost je tedy nutné plně akcep-
tovat a projektovou přípravu a následnou realizaci tomuto přizpůsobit. 

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
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4 JU – PF Rekonstrukce Dukelská č.  9 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

Název akce: JU – PF Rekonstrukce Dukelská č.  9 

 

    
Lokalizace: Adresa: Dukelská 9/245, 371 15 České Bu-

dějovice 
 k.ú.: České Budějovice 6 

      
  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 
 Katastrální území Pozemek 

p.č. 
Vlastnické 
právo 

Uživatel  

České Budějovice 6 [622346]  421 JU PF JU  
       
Stavebně tech-
nický stav ob-
jektu: 

Rok dokončení výstavby 1900. Konstrukce budovy klasická zděná, vodorovné konstrukce stropů v provedení žele-
zobeton. Okna dřevěná, topení ústřední teplovodní. Rekonstrukce ÚT v roce 1991, rekonstrukce střechy a okapů 
v roce 2001, oprava fasády v roce 2002, půdní vestavba pro ateliér výtvarné výchovy a přístavba osobního výtahu 
v roce 2004.  

Objekt se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Tuto skutečnost je tedy nutné plně akcep-
tovat a projektovou přípravu a následnou realizaci tomuto přizpůsobit.  

Stávající technický stav budovy odpovídá jejímu stáří. Resp. v minulosti zde byly prováděny nezbytně nutné 
opravy, nicméně především stávající vnitřní rozvody technických sítí (elektro, slaboproudé rozvody, ZTI a další) již 
kapacitně nepostačují potřebám moderní výuky. Součástí stavebních prací bude i výměna stávajících dřevěných 
špaletových oken. 

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
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5 JU – PF Rekonstrukce U Tří lvů č. 1a 

2A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

Název akce: JU – PF Rekonstrukce U Tří lvů č. 1a 

 

    
Lokalizace: Adresa: U Tří lvů 1725/1a, 371 15 České 

Budějovice 
 k.ú.: České Budějovice 6 

      
  Záměrem jsou dotčeny pozemky a objekty parcelní číslo: 
 Katastrální území Pozemek 

p.č. 
Vlastnické 
právo 

Uživatel  

České Budějovice 6 [622346]  420/7 JU PF JU  
       
Stavebně tech-
nický stav ob-
jektu: 

Rok dokončení výstavby 1910. Konstrukce budovy klasická zděná, topení ústřední teplovodní. V roce 1969 prove-
dena nástavba 4.NP, v první polovině 90. let rekonstrukce rozvodů UT, ZTI a elektroinstalace (3.NP), v roce 1998 
výměna střešní krytiny, klempířských prvků, výměna dřevěných oken směrem do ulice, obnova historické omítky. 
V roce 2004 přešel objekt do majetku Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a to nákupem od Českého rozhlasu.  

Objekt se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Tuto skutečnost je tedy nutné plně akcep-
tovat a projektovou přípravu a následnou realizaci tomuto přizpůsobit. Celkem 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní 
podlaží. 

Stávající technický stav budovy odpovídá jejímu stáří. Resp. v minulosti zde byly prováděny nezbytně nutné 
opravy, nicméně přede vším stávající vnitřní rozvody technických sítí (elektro, slaboproudé rozvody, ZTI a další) již 
kapacitně nepostačují potřebám moderní výuky.   

V rámci rekonstrukce objektu je nutné provést i rekonstrukci a modernizaci stávajícího teplovodního výměníku. 

2B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
Dne 15. 3. 2019 odešel z JU základní materiál k vyhlášené výzvě (PID 011901025). Bohužel dosud není k dispozici žádná zpětná re-
akce MŠMT ČR. Z toho důvodu lze v této chvíli jen těžko plánovat určité dílčí etapy, časové harmonogramy či podobné materiály. 
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3 SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ 2020 (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 

2 Rozvoj JU – Bez bariér6 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 

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 

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 

  

                                                     

 

6 1. část připravovaného projektu JU do druhé ERDF výzvy pro vysoké školy 
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2 Rozvoj JU – Bez bariér 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

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. 
9 PF – Pedagogicko-psychologická poradna – Dukelská 9, ČB  

       
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 2019 

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

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok)7. Jedná se o I. etapu realizace předmětných aktivit se zámě-
rem využít pro financování zdrojů OP VVV. Na ni bude navazovat II. etapa s předpokladem financování z PROGFIN 
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 2020 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

Dokončeno: Projektová příprava, DSP 
Další kroky pří-
pravy: 

Dokončení DPS (resp. DVZ) 
VZ na zhotovitele stavby 

  
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 
06 – 10/2020 Realizace  stavby 50 557 000 realizace pouze v případě schválení 

dotační žádosti 
Celkem náklady 
2020: 

 50 557 000  

       

  

                                                     

 

7 Cíl 1.5 Rozvoj služeb orientovaných na studenta a příloha PRSZ JU na rok 2018, akce č. JU_09 
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3 Rozvoj JU - ERDF 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

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. Realizace akce   
 Zahájení akce ano 07/2017 
 Dokončení akce ne 12/2020 

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

Akce je v souladu se SZ JU a PRSZ JU na příslušný rok)8.  

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 2020 

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 2020: 

V roce 2020 budou realizovány tyto dílčí aktivity projektu: 
 Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – PF JU, EF JU, TF JU 

       
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

Období Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 
01 - 12/2020 Realizace  akce 12 735 000 Cena předběžná, konečná bude 

známa po dokončení výběrových ří-
zení 

Celkem náklady 
2020: 

 12 735 000  

       

  

                                                     

 

8 Cíl 1.2 Budování, modernizace a inovace prostor/vybavení pro studijní programy/obory (vzdělávání od teorie k praxi) 
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5 PřF – Centrum fotosyntézy 

3A  Údaje o investičním projektu jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2020 

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)9 

       

3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

 dosud neřešeno 
  

  
Plán prací pro 
rok 2020: 

 analýza stavu přístrojového vybavení a příprava postupu obnovy 
  

       
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

  Kč Poznámka – zdroj krytí 
  1 000 000 zdroj: OP VVV a VLZ 
Celkem náklady 
2020: 

 1 000 000  

       

  

                                                     

 

9 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 2020 

Název akce: PřF - Mechanismy a dynamika makromolekulárních 
komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky - přístro-
jové vybavení laboratoří. 

 

    
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)10. 

       

3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

 Projekt se realizuje; pro rok 2020 je v souladu s harmonogramem projektu plánován nákup pří-
strojového vybavení (hmotnostní spektrometr, HPLC, AFM systém) 

  

  
Plán prací pro 
rok 2020: 

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

  
       
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

  Kč Poznámka – zdroj krytí 
  30 000 000 OP VVV a VLZ 
Celkem náklady 
2020: 

 30 000 000  

       

  

                                                     

 

10 Cíl 2.6 Rozvoj, modernizace a obnova výzkumné infrastruktury 
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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 2020 

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 
      
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 prostředí 
s možností simulovat reakci organismu hospodářského zvířete na daný podnět za přesně definovaných podmínek. 
Získané výsledky se využijí pro testování vlastností biotechnologických přípravků, optimalizaci složení krmiva, při 
vývoji technických systémů pro sledování zvířete v podmínkách chovu atp. Experimentální prostory 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)11. 

       

3B Aktuální stav investiční akce (projektová fáze) a postup prací v roce 2020 

Popis aktuál-
ního stavu ře-
šení investiční 
akce: 

 Akce se v současné době připravuje. 
  

  
Plán prací pro 
rok 2020: 

 
2020 zpracování architektonické studie 
2020  projektová příprava (DUR) 

       
Předpoklad ná-
kladů v roce 
2020 a zdrojů 
jejich krytí: 

 Účel nákladů Kč Poznámka – zdroj krytí 
 architektonická studie 100 000 VLZ (pro celý areál)  
 Projektová příprava DUR 900 000 VLZ (pro celý areál) 
Celkem náklady 
2020: 

 1 000 000  

       

                                                     

 

11 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 2020 (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 

užívající 
objekt           

Adresa Charakter stavební aktivity Celkové náklady 
mil. Kč 

2 ZF - "Selský dvůr" - Rozvoj ví-
ceúčelového zařízení ZF JU - 
zázemí pro praktickou výuku 
zemědělských oborů 

ZF Na Zlaté stoce 
690/3, 37005 České 
Budějovice 

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 vnitř-
ních rozvodů a povrchů v bu-
dově K 200 

13,000 

6 ZSF - Rekonstrukce výukové 
základny Hradce 

ZSF Hradce u Homol 
1137/2, 37001 

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

11,500 

7 PF – Rekonstrukce střechy Je-
ronýmova 

PF Jeronýmova 8,10, 
37001 České Budě-
jovice 

Předmětem inv. akcí v PRO-
GFINu 133 240 

27,530 

8 PřF – Rekonstrukce Botanické 
vily 

PřF Na Zlaté stoce 1, 
37005 České Budě-
jovice 

rekonstrukce objektu včetně 
přístrojového vybavení 

8,500 

9 ZF - Rekonstrukce a odstra-
nění azbestové zátěže pro vý-
ukové centrum krajinného 
managementu a hydrologie 
Karlovy Dvory 

ZF Karlovy Dvory, 
38226 Horní Planá 

přestavba ubytovacích ob-
jektů 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 

Předmětem inv. akcí v PRO-
GFINu 133 240 

27,530 

11 PřF - Modernizace výzkum-
ného / výukového zázemí PřF 
JU (budova „O") 

PřF Branišovská 1457, 
37005 České Budě-
jovice 

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 
Budějovice 

druhá etapa rekonstrukce 
stání pro prasata v účelovém 
zařízení ZF JU 

5,000 

13 FROV – Rozvojový objekt 
MEVPIS pro ubytování stu-
dentů a VaV pracovníků (re-
konstrukce 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 stu-
dentů a VaV pracovníků - 
koupě nemovitosti 

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 
Kněžská 8 

TF Kněžská 8, 37001 
České Budějovice 

rekonstrukce objektu v dlou-
hodobém pronájmu 

51,375 

 

Plánované akce ze seznamu 4.1 

Akce uvedené v tab. 4.1 nejsou dále podrobněji rozpracovány. Tyto investiční akce (s výjimkou akce č. 14, která představuje jednorá-
zový výdaj na zakoupení nemovitosti) jsou ve stádiu záměrů vycházejících z potřeb obnovy a modernizace vzdělávací a výzkumné 
infrastruktury jednotlivých fakult JU, resp. ve fázi základních příprav v podobě kalkulace investičních výdajů. Případná realizace akcí 
závisí na možnostech rozpočtu pro rok 2020, v některých případech také na rozpočtovém výhledu na další léta.  
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5 SOUHRNNÁ INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ STROJNÍHO A PŘÍSTRO-
JOVÉHO VYBAVENÍ V ROCE 2020 

5A Celkový plánovaný objem výdajů na tento typ investičních akcí souhrnně a po součástech vysoké školy, 
s uvedením předpokládaného pokrytí těchto výdajů z různých zdrojů 

5B Stručné shrnutí obsažených aktivit a zdůvodnění, zejména u nejnákladnějších položek, v členění po sou-
částech vysoké školy 

So
uč

ás
t 

Akce                                           

 
 
OP VVV 

Jiné veřejné zdroje 
(dotace) Vlastní zdroje Celkem 

FROV JU Obnova a upgrade přístrojového vybavení 17 000 000 
 

 7 000 000 
 

24 000 000 
 

PřF JU Obnova přístrojového vybavení 21 489 000 
 

6 800 000 
 

200 000 
 

28 489 000 
 

TF JZ AV a IT technika 910 000 
 

  910 000 
 

ZSF JU Ostatní investiční akce 12 090 600 
 

2 500 000 2 436 300 
 

17 026 900 
 

JU CELKEM 51 489 600 
 

9 300 000 
 

9 636 300 
 

70 425 900 
 

So
uč

ás
t 

 

Akce 

 
 

OP VVV 

 
Jiné veřejné 

zdroje  
(dotace) 

Vlastní zdroje Celkem Zdůvodnění 

FROV 
JU 

Obnova a upgrade přístro-
jového vybavení 

17 000 000  7 000 000 24 000 000 Obnova a upgrade přístrojů využívaných 
v centru CENAKVA a velké výzkumné in-
frastruktuře CENAKVA; z větších položek 
se bude jednat o Kapalinový chromatograf 
s hmotnostním spektrometrem k cílené 
analýze širokého spektra cizorodých látek 
v ŽP 

Celkem FROV JU 17 000 000  7 000 000 24 000 000  

PřF JU Optická aparatura na jed-
nomolekulový výzkum 

1 531 000   1 531 000 Sestava hraje hlavní roli v rozvoji technolo-
gie zobrazování jednotlivých molekul. 

PřF JU STORM PALM  super- rozli-
šovací mikroskop 

3 255 000   3 255 000 Jedná se o nákup komponent pro výstavbu 
super-rozlišovacího mikroskopu 

PřF JU UV fluorescenční a ab-
sorpční mikroskop pro de-
tekci krystalů 

1 903 000   1 903 000 Tento přístroj je základním přístrojem při 
detekci krystalů bílkovin v laboratořích 
strukturní biologie a umožnuje rychlé 
a spolehlivé vyhodnocení krystalizačních 
experimentů přímo v laboratoři 

PřF JU Robot pro manipulaci s ka-
palinami 

4 200 000   4 200 000 Automatická robotická stanice na manipu-
laci s kapalinami bude využita ke krystali-
zaci biomakromolekul a k automatizaci ur-
čování sekundární struktury RNA pomocí 
chemických sond 

PřF JU Optický parametrický zesi-
lovač 

 1 800 000 200 000  2 000 000Náhrada přístroje za hranicí životnosti Pří-
stroj je zásadní pro provádění tzv. multi-
pulsních experimentů, které naše laboratoř 
dělá jako jedna z mála na světě 

PřF JU Přístrojové vybavení pro 
vědu a výzkum 

 5 000 000  5 000 000 Nákup nových přístrojů dle požadavků jed-
notlivých kateder 

PřF JU Spektrometry, analyzátory, 
cytometry, dokumentační 
systémy 

8 500 000   8 500 000 Laboratorní přístroje a vybavení pro rozší-
ření znalostí studentů 

PřF JU Pipety, váhy, binolupa 500 000   500 000 Vybavení katedry zoologie 

PřF JU Přenosný fotosyntetický 
systém 

1 600 000   1 600 000 Měření fotosyntézy a fotosyntetických pa-
rametrů v terénu i laboratoři 

Celkem PřF JU 21 489 000 6 800 000 200 000 28 489 000  

TF JU  AV a IT technika 910 000 
 

  910 000 Vybavení specializovaných učeben 

Celkem TF JU 910 000    910 000  

ZSF JU  Klimatizační jednotky 
přednáškového sálu A, ob-
jekt Vltava 

  1 200 000 1 200 000 Přehřívání výukových prostor 

ZSF JU Řídicí systém MaR na ob-
jektu Vltava 

 2 500 000 
 

2 500 000 Výměna za nové prvky včetně SW a pře-
programování systému 

ZSF JU Multifunkční zařízení (tis-
kárny/kopírky) 

  600 000 600 000 8 multifunkcí s přídavným zařízením a SW, 
nutná obměna 

ZSF JU Vybavení simulační labora-
toře nelékařských oborů 

12 090 600  636 300 12 726 900  Pořízení přístrojů v rámci projektu 

Celkem ZSF JU 12 090 600 2 500 000 2 436 300 17 026 900 
 

Celkem JU 51 489 600 9 300 000 9 636 300 70 425 900 
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6 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 2020 

 
 
Evid. číslo 
(pro SZ JU) 

 
S

o
u
čá

st
 

 
 

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_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 ??? 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 ??? 0,000 1,250 1,250 

JU 
 

celkem 
  

902,380 277,808 1 180,188 

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

4 2020 25,650 1,350 27,000 

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 
 

celkem 
  

26,650 8,575 35,225 

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 

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_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 
 

celkem 
  

151,866 31,994 183,86 

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 
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 Evid. číslo    
(pro SZ JU) 

 
S

o
u
čá

st
 

 
 

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� 

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

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 - Dokončení 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 
 

celkem 
  

233,725 177,775 411,500 

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 
  

30,925 12,575 43,500 

celkem 1 411,415 581,283 1 992,698 

*) 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 

celkem 528,419 

 

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

JU_09 JU JU - Bez bariér 50,557 

celkem 50,557 

C) priority 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 29. 10. 2019 
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1. Úvod: Mise a vize Jihočeské univerzity ve výzkumu, experi-
mentálním vývoji a inovacích 

Jihočeská univerzita se řadí mezi výzkumně orientované univerzity a je respektovaným centrem 
univerzitní vědy a výzkumu nejen v České republice, ale v některých oblastech také v evropském 
a světovém měřítku. Významnou složkou vědecko-výzkumné činnosti univerzity je úzká spolu-
práce s ústavy Akademie věd České republiky. Kvalitu výsledků výzkumu lze dokumentovat 
úspěšností v grantových soutěžích, objemem institucionální podpory výzkumu i řadou individu-
álních ocenění vědeckých pracovníků. V posledním období získala řada pracovišť s podporou 
fondů Evropské unie špičkové přístrojové vybavení, byly postaveny nové a modernizovány stáva-
jící prostory, které splňují ty nejpřísnější mezinárodní standardy. Ve spojení s kvalitou vědeckých 
pracovníků tak vznikly předpoklady pro další dynamický rozvoj vědeckých výsledků. 

Významné postavení Jihočeské univerzity mezi vzdělávacími a výzkumnými pracovištím nejen v 
Jihočeském kraji, ale i v České republice a střední Evropě dokládají i výsledky nejrůznějších studií, 
žebříčků a srovnání, které jsou pravidelně publikovány v českých i zahraničních periodikách, spe-
ciálních číslech novin a časopisů i na internetu. V řadě vědních oblastí patří Jihočeská univerzita 
mezi TOP 10 výzkumných pracovišť v České republice, v několika oblastech snese srovnání i se 
světovou špičkou. V rámci České republiky se Jihočeská univerzita řadí mezi nejlepších 5–7 uni-
verzit a mezi nejlepší české univerzity, které vznikly po listopadu 1989. 

Mise 

 Podpora excelentního výzkumu 
 Prohloubení národní i mezinárodní spolupráce ve výzkumu 
 Internacionalizace výzkumu 
 Podpora mladých vědeckých pracovníků 
 Rozvoj vědecké infrastruktury 
 Reflexe aktuálního vývoje společnosti 
 Podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe 

Vize 

 Být významná univerzita v evropském výzkumném prostoru, na světové špičce v několika spe-
cifických oblastech výzkumu 

 Poskytovat kvalitní výzkumné prostředí pro zahraniční vědce 
 Být vyhledávaným partnerem v mezinárodní spolupráci ve výzkumu 
 Vytvářet kvalitní podmínky pro další rozvoj inovační i tvůrčí činnosti 
 Provádět kvalitní výzkum i pro potřeby veřejné správy a aplikační sféry 

 

2. Cíle a strategie jejich dosažení v oblasti VaVaI pro období dal-
šího strategického záměru 

Univerzita bude stavět na svých tradicích a silných disciplínách, které však pro ni tvoří pouze 
základnu pro její budoucí rozvoj. Celá univerzita musí být ve výzkumu otevřena novým trendům, 
potřebám praxe a společnosti, aby byla schopna myslet a jednat přes hranice vymezení tradičních 
oblastí výzkumu a vzdělávání. 

Cílem univerzity pro následující období bude i nadále efektivně a s rozumnou mírou využívat ev-
ropské projekty k dalšímu posílení kvality a standardu výzkumného prostředí. Bude podporována 
vyšší míra zapojení univerzitních týmů do mezinárodních projektů. Velkou výzvou bude pro uni-
verzitu i nadále rozvíjení podmínek pro spolupráci s praxí, transfer znalostí a inovace. Bude ne-
zbytné nastavit srozumitelné, efektivní a motivační podmínky a podporovat, kde to bude možné, 
orientaci výzkumu směrem ke konkrétnímu využití výsledků výzkumu v praxi. Cílem je podpora 
lokální a národní ekonomiky, ale také bezprostřední aplikace vědeckých výsledků v oblastech 
zdravotnictví (např. výzkum infekčních chorob), životního prostředí či posilování sociální soudrž-
nosti. 

Velký důraz bude kladen na vznik a udržení pracovních míst pro mladé a talentované vědecké 
pracovníky (systém postdoktorských pozic) a na vytvoření efektivního a především motivačního 
vnitřního systému hodnocení výzkumu.   
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Současný stav VaVaI na univerzitě je charakterizován významnými kvalitativními rozdíly mezi 
jednotlivými pracovišti. Naléhavým úkolem pro příští období, spojeným se zavedením národní 
Metodiky 17+, tak bude dopracování univerzitní metodiky hodnocení kvality VaVaI a metodiky 
následného rozdělování institucionálních prostředků součástem JU. Ve specifických podmínkách 
Jihočeské univerzity je naléhavě potřeba sjednotit hodnocení a financování přírodovědných a 
v menší míře i technických oborů s obory humanitními, kde je obtížné aplikovat scientometrická 
kritéria a často jde o práce ze své podstaty zaměřené na regionální historickou či filologickou pro-
blematiku. 

2.1 Oblasti excelence 
Za oblasti excelentního výzkumu na Jihočeské univerzitě lze v souladu s mezinárodním hodnoce-
ním VaVaI i s relevantním částmi hodnocení NAÚ (v souvislosti s žádostí o udělení institucionální 
akreditace v roce 2018) považovat biologii, biofyziku, některé zemědělské obory (především ry-
bářství), historii, filozofické obory a některé filologické obory (především bohemistiku). 

2.2 Oblasti pro úspěšný transfer znalostí 
Oblasti vhodné pro transfer znalostí, které jsou významné pro Kancelář transferu technologií JU 
a jejích technologických skautů, jsou především některé obory rybářské a zemědělské, biotech-
nologické a nově i nanotechnologické. 

 

 

3. Institucionální nástroje pro naplňování výzkumné strategie  

3.1. Systém hodnocení VaVaI na JU 
Jihočeská univerzita uplatňuje několik úrovní systémů hodnocení tvůrčí činnosti, které jsou 
uplatňovány jak na celouniverzitní, tak i na fakultní úrovni. Hodnocení na celouniverzitní úrovni 
má spíše dohledový charakter, vedoucí k pravidelným diskuzím s vedením fakult o směřování a 
strategii tvůrčí činnosti na jednotlivých fakultách, zatímco hodnocení na úrovni fakult má ná-
sledně přímý dopad na rozdělování financi na tvůrčí činnost v rámci fakult. Velký důraz je kladen 
na kvalitu dat a objektivitu hodnocení, které je jako celek v souladu s Národní politikou výzkumu, 
vývoje a inovaci v České republice. Jednotlivé úrovně hodnocení tvůrčí činnosti jsou pak následu-
jící: 

1. Hodnocení výsledků tvůrčí činnosti na základě národního hodnocení uskutečňovaného 
Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace 

2. Hodnocení výsledků tvůrčí činnosti na základě Informačního systému pro hodnocení aka-
demických pracovníků (IS HAP) 

3. Individuální hodnocení, identifikace excelentního výzkumu 
a. Cena rektora za vědeckou publikaci 
b. Specifické projekty spojené s tvůrčí činností 
c. Univerzitní postdoktorské pozice 

3.2. Rozdělování dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace (DKRVO) na JU 

Po dvou letech pilotního testování nové metodiky pro přípravu rozpočtu byla v roce 2018 připra-
vena metodika rozdělující mezi fakulty příspěvek na vzdělávací činnost (A+K) a dotaci na dlouho-
dobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO), která bude východiskem pro rozpočet 
roku 2020. Metodika byla připravena vedením JU v úzké spolupráci s děkany fakult a průběžně 
konzultována se zástupci Akademického senátu JU. V části A metodika vychází z fixace dosavad-
ních poměrů příspěvku na vzdělávací činnost (v dalších letech je plánováno rozdělovat tuto část 
podle vlastní metodiky financovaných studentů ve studijních programech JU); menší část pro-
středků je účelově určena podle výsledků institucionální akreditace NAÚ. V části K pracuje meto-
dika z části s kritérii využívanými MŠMT, z části s kritérii vlastními s ohledem na vnitřní priority 
JU. Pětiprocentní část příspěvku A+K tvoří Fond strategických priorit, který je určen k rozvojovým 
potřebám Jihočeské univerzity, včetně VaVaI, pokud je přímo spojen se vzděláváním (např. v dok-
torských studijních oborech).  
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Dotace na DKRVO je z větší části rozdělována dle dosavadních poměrů, z části je pak rozdělována 
podle získaných badatelských grantů. Analogii Fondu strategických priorit představuje Fond mi-
mořádného RVO, který je využit na financování malých vědeckých fakultních i mezifakultních 
projektů a univerzitních postdoktorských pozic. Dále je spolufinancována velká infrastruktura JU 
(CENAKVA) a malá část je obvykle určena na podporu univerzitního Nakladatelství JU (EPIS-
TEME). 

3.3. Grantová agentura JU 
Podpora výzkumu prováděného studenty magisterských a doktorských studijních programů je 
uskutečňována prostřednictvím Grantové agentury Jihočeské univerzity (GAJU), která podporuje 
propojení vzdělávací a výzkumné činnosti prostřednictvím financování nejlepších studentských 
vědeckých projektů. GAJU také funguje jako testovací platforma pro možné budoucí vědecké ka-
riéry studentů, jelikož proces podávání, hodnocení a reportování projektů odpovídá těmto proce-
sům u velkých grantových agentur. Studenti tedy mají možnost si vyzkoušet celý proces granto-
vého projektu a získat finanční podporu svých projektů.  

3.4. HR Award 
Jihočeská univerzita se v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na období 2016-2020 v prosinci 
2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu 
chování pro nábor výzkumných pracovníků. Dne 22. 7. 2019 Jihočeská univerzita obdržela pres-
tižní certifikát HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které imple-
mentují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Hlavním přínosem im-
plementace HRS4R je zabezpečit, aby vztah mezi Jihočeskou univerzitou v pozici zaměstnavatele 
a jejími zaměstnanci na pozici výzkumných pracovníků, a to včetně zahraničních, přispěl k 
úspěšné práci při vytváření, přenosu, sdílení a šíření vědomostí a technologického rozvoje a k roz-
voji kariéry výzkumných pracovníků. V současné době probíhá implementace strategie HRS4R 
v souladu se schváleným Akčním plánem, která by měla být ukončena v roce 2024. 

3.5. Mapa výzkumných infrastruktur 
Jihočeská univerzita má své zastoupení v rámci Cestovní mapy České republiky velkých in-
frastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022, a to prostřednic-
tvím centra „CENAKVA“, které prošlo úspěšně mezinárodní evaluací jako velká výzkumná in-
frastruktura.  
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předkládá doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor 
projednalo Kolegium rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 26. září 2019 
schválil Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 15. října 2019 
schválila Správní rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 29. října 2019 
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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   
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