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Vážení zaměstnanci, studenti a návštěvníci fakulty,
v době od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2024 bude probíhat kompletní rekonstrukce budovy fakulty.
Žádáme vás o dodržování zákazu vstupu do prostoru prováděných stavebních prací (označeno tabulkou „Zákaz
vstupu“) a o dodržování pokynů k zajištění bezpečného pohybu v objektu od odpovědných pracovníků stavby.

Aktuální stav
Rekonstrukce proběhne dle nynějšího plánu od 1.6.2023 do 30.9.2024.

MŠMT schválilo upravenou verzi zadávací dokumentace a navýšení rozpočtu podle aktuálních cen.

16.11.2022 bylo vypsáno   výběrové řízení na dodavatele stavby .
21.12.2022 bylo výběrové řízení ukončeno. Přišlo pět nabídek.
22.2.2023 bylo - po vyžádání několika doplnění a upřesnění - zveřejněno hodnocení VŘ. Vítězem je fa Hochtief. Vítězná
nabídková cena za stavební práce činí 128 987 933,- Kč bez DPH.
Byla podána žádost pro MŠMT o udělení dotace s ohledem na vítěznou nabídkovou cenu a podpis smlouvy s vítěznou
firmou.
Prezentace z celofakultní schůze k chystané rekonstrukci s informacemi, plány a tipy je   ZDE .

Předpokládaný harmonogram celé akce
• 15. května - uzavření a vystěhování knihovny
• 28. května - konec výuky v LS
• 1. června 2023 - 30. září 2024: průběh rekonstrukce (léto - ZS - LS - léto)

• od 1.10.2023 v provozu (nezrekonstruované) 2. a 3. patro
• od 15.2.2024 v provozu (zrekonstruované) 1. a 5. patro

Rekonstrukce bude tedy trvat 16 měsíců.
V letních měsících 2023 budou probíhat nejnáročnější práce. Nejlepší bude na fakultě nebýt.
V době výuky bude mít fakulta pro svůj provoz k dispozici vždy dvě patra, všude jinde budou probíhat práce. I v této
době bude platit pravidlo, že čím méně se - vyjma výuky - budete na fakultě zdržovat, tím lépe.
V ZS 2023/24 bude k dispozici 2. a 3. patro.
V LS 2024 bude k dispozici 1. a 5. patro.

Výuka
Poté, co bude znám rozvrh na AR 2023/24, najdete zde rozpis, kde bude která výuka probíhat.

Plán volných pracoven
Pro oba semestry zasažené pracemi zde najdete rozpis aktuálně volných pracovních míst. Už předem je jasné, že jich
bude málo a budou k dispozici pouze v řádu hodin.
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