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Podbod č. 1. záměr nabytí datového centra (3. patra budovy a podíl 
o velikosti 129/341 na pozemku o výměře 545 m2), na 
podnět: odbor MAJ, okres Ústí nad Labem

Blok: Ostatní

Přílohy: 

18.2-1 Název: bod 18.2 priloha 10.1.pdf dokumentace U

18.2-2 Název: bod 18.2 priloha 10.2.pdf vybavení datového centra U

18.2-3 Název: bod 18.2 priloha 10.3 black.pdf zápis z jednání U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

záměr nabytí datového centra - nemovité věci a movité věci včetně technologie ve vlastnictví společnosti 
Taxema s.r.o., Velká Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 03985873, a to:
- jednotka č. 750/6, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o vlastnictví bytů v 
budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV 4417
- jednotka č. 750/7, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o vlastnictví bytů v 
budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV 4417
- jednotka č. 750/8, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o vlastnictví bytů v 
budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV 4417
- podíl na společných částech budovy Bukov č.p. 750, způsob využití: objekt občanské vybavenosti, stojící 
na pozemku parc.č. 313/3, LV 1713 o velikosti 129/341
- podíl na pozemku parc.č. 313/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o výměře 545 m2 o velikosti 
129/341
obec Ústí nad Labem, k.ú.Bukov, zapsaných na LV č. 4417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro TAXEMA s.r.o. Součástí prodeje je i kompletní vybavení 
datového centra včetně technologie dle přílohy č. 10.2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, jednat o kupní ceně nemovitých a movitých 
věcí uvedených v bodě A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2020

Žadatel: odbor MAJ a INF



Důvodová zpráva:
V současné době se nabízí k prodeji datové centrum RONDEL na adrese Masarykova 750/316, 400 01 Ústí 
nad Labem v sedmipatrové administrativní budově. Předmětné datové centrum se nachází v posledních třech 
patrech a část této technologie je umístěná na střeše této budovy.
V pátém nadzemním podlaží je datový sál pro veřejný housing, datový sál s policovým systémem pro veřejný 
housing, volný datový sál pro další rozšíření, sál s bateriemi a další podpůrné prostory.
V šestém nadzemím podlaží se nachází datový sál, technologické prostory – rozvodna, sál UPS, strojovna 
chlazení, podpůrné prostory a datový sál připravený k dalšímu rozšíření.
V sedmém nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory, dohledové centrum a hlavní servrovna, kde jsou 
ukončeny optické sítě poskytovatelů konektivity a infrastruktura pro provoz datového centra.
Součástí prostor je i kancelářské zázemí pro zaměstnance, jednací místnosti, učebny, kuchyňky, sociální 
místností se sprchou a dohledové centrum pro 3 osoby.
Na přilehlém parkovišti jsou rezervovaná tři parkovací místa pro potřeby datového centra. Předmětné 
nemovité věci nabyla v roce 2015 společnost TAXEMA s.r.o. za cenu 5.500.000,- Kč. V témže roce bylo do 
nemovitostí na základě smlouvy o realizaci díla – dodáno zboží včetně montáže za 46 mil Kč s dodatkem na 
dalších 2,5 mil. Kč. Následně byla provedena přestavba, příprava na montáže vybavení a instalaci některých 
páteřních rozvodů v hodnotě 12 mil. Kč – technické zhodnocení. Objem movitého vybavení ke dnešnímu dni 
(činí 52,5 mil. Kč). Jedná se především o vybavení v hodnotě 40,5 mil. Kč a dále o 12 mil. Kč v technickém 
zhodnocení (tj. zejména náklad spojený s instalací a integrací zařízení do prostor DC).
V současné době probíhají intenzivní jednání s partnery Ústeckého kraje o možném využití datové centra pro 
jejich potřeby a vzájemné sdílení technologií, služeb a kvalifikovaných pracovníků. Tito partneři jsou Krajská 
zdravotní, a.s., Statutární město Ústí nad Labem, Metropolnet, a.s., Inovační centrum Ústeckého kraje a 
univerzita J.E. Purkyně. Zápis z těchto jednání je přílohou č. 10.3 tohoto usnesení.
Zároveň bude do konce roku schváleno Memorandum o spolupráci v oblasti pořízení, provozování a správy 
datového a technologického centra mezi Ústeckým krajem a výše zmiňovanými subjekty. Také se připravuje 
znalecký posudek předmětných nemovitých a movitých věcí včetně technologie.
Z důvodů stanovení transparentního modelu provozování bude Ústecký kraj ve spolupráci s partnery zadávat 
zpracování komplexní analýzy využitelnosti tohoto datového centra z pohledu ekonomického, personálního, 
institucionálního a technologického.
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