
 

  

 

 

Tisková zpráva, 17. října 2012 

Stavbu centra informačních technologií zahájilo položení základního kamene     

Položení základního kamene odstartovalo dnes v areálu Fakulty informatiky Masarykovy 

univerzity (FI MU) stavbu nového Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice (CERIT). 

Demoliční práce na likvidaci původní nevyhovující čelní budovy tak postupně vystřídá budování 

základů a konstrukce pětipatrové budovy pro výuku a výzkum. Projekt, který počítá také se 

stavbou podnikatelského inkubátoru, a vědeckotechnického parku a s provozem počítačového 

centra pro zpracování vědeckých dat, je financován z evropských strukturálních fondů.  

Budova pro výuku a výzkum, kde budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna 

a moderní datové centrum, začne sloužit studentům a pedagogům v roce 2014. Na tuto část projektu, 

nazvanou Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU, získala univerzita 350 milionů korun ze 

4. prioritní osy Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

Na novou čelní budovu bezprostředně naváže vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor 

specializovaný na oblast informačních a komunikačních technologií. Za zvýhodněných podmínek zde 

budou moci sídlit inovativní firmy, a studentům se tak zlepší možnost podílet se v rámci svého studia na 

řešení praktických problémů. Pro potřeby parku a inkubátoru se postaví nová sedmipatrová budova A2 a 

kryté parkoviště. Náklady projektu CERIT Science Park ve výši cca 132 milionů korun budou ze 75 % 

financovány z Operačního programu Podnikaní a inovace řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

„Přestavba fakulty a realizace projektu zaměřeného nejen na budování nového zázemí, ale také na 

vytvoření prostor pro úzkou spolupráci mezi studenty, akademiky a zástupci inovativních firem v oblasti 

IT významně pozvedne úspěšně se rozvíjející obor na úroveň srovnatelnou se špičkovými zahraničními 

univerzitami a výzkumnými institucemi,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. 

Součástí rozvojových aktivit Fakulty informatiky MU je také nové počítačové centrum CERIT 

Scientific Cloud pro zpracování vědeckých dat a související výzkum v oblasti informačních technologií, 

které poskytuje výpočetní a úložné zdroje v reálném čase, přizpůsobující se potřebám vědců z celého 

Česka i ze zahraničí. Na vybavení centra výpočetní technikou získala univerzita 130 milionů korun ze 

3. prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Na jeho přípravě se podílely 

Fakulta informatiky MU a Ústav výpočetní techniky MU.     

Rozsáhlá přestavba Fakulty informatiky MU klade zvýšené nároky na organizaci výuky a běžného 

chodu fakulty. „Stavební práce jsou naplánovány tak, aby do provozu zasahovaly co možná nejméně, a 

zatím se vše daří zvládnout ve stanoveném časovém harmonogramu,“ upřesnil děkan fakulty Michal 

Kozubek. Část výuky, několik výzkumných laboratoří a také kanceláře bylo nutné přemístit do 

pronájmu v ulici Šumavská, doplnil děkan.  
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