UNIVERZITA KARLOVA
PLÁN REALIZACE DLOUHODOBÉHO – STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
UNIVERZITY KARLOVY 2016-2020 PRO ROK 2020

Projednán Vědeckou radou Univerzity Karlovy dne 26. září 2019
Schválen Akademickým senátem Univerzity Karlovy 18. října 2019
Schválen Správní radou Univerzity Karlovy dne 29. října 2019

PLÁN REALIZACE DLOUHODOBÉHO – STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UNIVERZITY KARLOVY
2016-2020 PRO ROK 2020
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍM MÍSTEM PRO
STUDIUM VE VŠECH TYPECH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ STUDENTY I PRO POSLUCHAČE V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
Cíl 1: Univerzita Karlova je pro kvalitní uchazeče vyhledávanou vysokou školou.
Cíl 1: Uchazeči
 Rozšíření aktivit Juniorské Univerzity Karlovy o cizojazyčné formy. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Zajištění jazykové přípravy zahraničních uchazečů o navazující magisterské studium na
Univerzitě Karlově. (zodpovídá: PhDr. Duškov)



Rozvíjení účasti na domácích a zahraničních veletrzích, využití projektů Study in Prague a
Study in the Czech Republic a rozšíření propagace o další zahraniční webové portály. (zodpovídá: prof. Králíčková)

Cíl 2: Univerzita Karlova se profiluje jako otevřená, internacionalizovaná, výzkumná univerzita atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů.
Cíl 2: Studijní programy a obory
 Vyhodnocení dosavadní modernizace a integrace studijních programů, ve spolupráci s fakultami příprava návrhů na sdružení těch studijních programů, u kterých byla integrace
doporučena pro opětovné udělení oprávnění k uskutečňování v rámci institucionální akreditace. (zodpovídá: prof. Wildová)
Cíl 3: Univerzita Karlova se profiluje jako kosmopolitní univerzita, která je atraktivní pro
zahraniční studenty a učitele.
Cíl 3: Internacionalizace
 Celouniverzitní podpora pro uskutečňování a rozvoj studijních programů v cizích jazycích
prostřednictvím spolupráce se zahraničními vysokými školami, zvláště s partnery projektu 4EU+. (zodpovídá: prof. Králíčková)
Cíl 4: Univerzita Karlova soustavně rozvíjí koncept celoživotního učení spojený s vytvářením nových nabídek a formátů programů, které bude možno propojovat i s pregraduálním
či postgraduálním vzděláváním.
Cíl 4: Celoživotní vzdělávání
 Rozvoj celoživotního vzdělávání v rámci evropské univerzitní aliance 4EU+. (zodpovídá:
prof. Králíčková)


Rozšíření portfolia služeb Ústavu jazykové a odborné přípravy o profesní vzdělávání ve
vybraných segmentech (např. v oblasti zdravotnictví či sociální péče) v závislosti na poptávce na trhu práce v České republice. (zodpovídá: PhDr. Duškov)



Využití hodnocení programů celoživotního vzdělávání prováděného jejich uskutečňovateli, účastníky a absolventy ke zkvalitnění nabídky programů. (zodpovídá: prof. Králíčková)
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Cíl 5: e-UK: Univerzita Karlova je místo, kde jsou pro vzdělávání ve výrazné míře využívány
moderní metody a technologie.
Cíl 5: Moderní výukové metody a technologie
 Zacílení vzdělávání akademických pracovníků v oblasti e-learningu a blended e-learningu
nejen na obsluhu nástrojů, ale i na související oblasti, jako jsou inovace didaktických metod a pedagogických postupů, autorské právo, specifika výuky v digitálním prostředí či
práce se studenty, kteří patří do tzv. síťové generace. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr.
Římanová)


Podpora vzniku MOOC kurzů na Univerzitě Karlově s využitím zkušeností partnerů sdružených v alianci 4EU+. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)



Příprava standardu minimálních požadavků na kvalitu e-learningového vzdělávání na
Univerzitě Karlově. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)



Dokončení rekonstrukce prostor Centra e-learningu s cílem vybudování a zprovoznění
systému učeben a laboratoří pro digitalizaci výuky. (zodpovídá: PhDr. Římanová)

Cíl 6: Na Univerzitě Karlově existuje spolehlivý systém zabezpečení a hodnocení kvality
vzdělávací činnosti.
Cíl 6: Kvalita vzdělávací činnosti
 Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností s vnitřním schvalováním studijních programů příprava návrhů úprav příslušných vnitřních předpisů včetně stanovení pravidel
pro opětovné udělení oprávnění v rámci institucionální akreditace. (zodpovídá: prof. Wildová)


Zahájení vnitřního hodnocení studijních programů. (zodpovídá: prof. Wildová)



V rámci prvního roku povinné kontroly kvalifikačních a habilitačních prací prostřednictvím systému Turnitin uspořádání školení pro zaměstnance studijních oddělení a oddělení
vědy a průběžné poskytování vzdálené podpory (internetové stránky, Helpdesk, e-learningový kurz) všem uživatelům, zajištění školení pro akademické pracovníky k plnohodnotnému užívání tohoto systému v rámci oblasti akademické integrity (akademické psaní
a antiplagiátorská kontrola). (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)



Rozvíjení spolupráce s českými vysokými školami v oblasti otevřeného přístupu k repozitářům kvalifikačních prací se zaměřením na právní, technické a administrativní otázky.
(zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

DOKTORSKÉ STUDIUM
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍ EVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, JEŽ KLADE VELKÝ DŮRAZ NA DOKTORSKÉ STUDIUM.
Cíl: Univerzita Karlova je vysoce kvalitním centrem doktorského studia, které posiluje excelenci a mezinárodní přesah svých doktorských studijních programů.
Cíl 1: Doktorské studium
 Rozvoj doktorského studia a doktorských studijních programů s využitím koordinačních
rad. (zodpovídá: doc. Lopatková)


Prohlubování návaznosti doktorského studia na další vědeckou kariéru a vyhodnocení
materiálně-technického zabezpečení studentů. (zodpovídá: doc. Lopatková)
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Rozvoj kompetencí studentů doktorských studijních programů pomocí ucelené nabídky
kurzů měkkých dovedností. (zodpovídá: doc. Lopatková)

VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE PŘEDNÍ, MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÁ VÝZKUMNÁ UNIVERZITA S ŠIROKÝM SPEKTREM KVALITNÍCH OBORŮ.
Cíl 1: Univerzita Karlova náleží mezi špičkové evropské výzkumné univerzity.
Cíl 1: Rozvoj vědy
 S pomocí závěrů hodnocení tvůrčí činnosti zahájení hledání shody o Major Research Areas
Univerzity Karlovy a systému jejich podpory, který mj. povede ke zvýšení počtu mladých,
excelentních, převážně zahraničních vědců. (zodpovídá: doc. Konvalinka)


Zvýšení sdílení výzkumných infrastruktur v rámci aliance 4EU+. (zodpovídá: prof. Rovná,
doc. Konvalinka)

Cíl 2: Univerzita Karlova má vytvořen systém, kterým zabezpečuje dlouhodobý rozvoj své
vědecké a tvůrčí činnosti.
Cíl 2: Zabezpečení vědy
 Dokončení prvního cyklu univerzitního hodnocení tvůrčí činnosti. (zodpovídá: doc. Konvalinka)


Zahájení sběru a zpřístupňování plných textů univerzitních autorů v režimu Open Access.
(zodpovídá: prof. Royt)

Cíl 3: Univerzita Karlova přispívá k řešení naléhavých společenských problémů a podporuje aplikaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti.
Cíl 3: Věda a společenské problémy
 Vytvoření strategie spolupráce Univerzity Karlovy s aplikační sférou, v níž budou mj. definovány způsoby, jak bude univerzita hledat nové partnery, popsány přínosy a výhody
různých typů partnerů a vymezeny základní principy nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací při uzavírání spolupráce s externími partnery. (zodpovídá: MUDr. Prášil,
Mgr. Kosová)


Nastavení pravidelné komunikace o transferu poznatků a technologií mezi Centrem pro
přenos poznatků a technologií a vedením fakult. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)



Rozšíření portfolia případů s potenciálem komerčního i nekomerčního uplatnění ve společnosti o 20 nových případů se zaměřením na jejich kvalitu. (zodpovídá: Mgr. Kosová)

TŘETÍ ROLE
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE INSTITUCÍ S VYSOKOU AUTORITOU; JEJÍM STANOVISKŮM A NÁZORŮM NÁLEŽÍ VE SPOLEČNOSTI VELKÁ VÁHA.
Cíl 1: Univerzita Karlova se podílí na směřování společnosti a je místem pro setkávání
členů akademické obce a širší veřejnosti.
Cíl 1: Vztah ke společnosti
 Propagace vlajkových lodí a nových významných výsledků jednotlivých fakult v oblasti
vzdělávání, výzkumu a působení ve veřejném prostoru. (zodpovídá: prof. Bárta)
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Prostřednictvím celospolečenského dialogu a programů pro širokou veřejnost připomenutí významných výročí spojených s rokem 2020, jako např. jsou navrácení názvu Karlova
univerzita pražské české univerzitě, schválení první ústavy československého státu Národním shromážděním, vznik státních znaků Československé republiky, výročí bitvy na
Bílé hoře či 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. (zodpovídá: prof. Bárta)



Připomenutí začlenění tří teologických fakult do Univerzity Karlovy, třiceti let od vzniku
Fakulty sociálních věd a dvaceti let od vzniku Fakulty humanitních studií. (zodpovídá:
prof. Bárta)



Rozvíjení dialogu mezi akademickou a širokou veřejností ve věci finanční podpory vědy,
výzkumu a školství, např. při příležitosti výročí narození prof. Heyrovského, nositele Nobelovy ceny. (zodpovídá: prof. Bárta)

Cíl 2: Univerzita Karlova je otevřená, moderní a vnitřně rozmanitá instituce, která je takto
dlouhodobě vnímána veřejností.
Cíl 2: Vnější vztahy
 Úprava struktury a redesign internetových stránek univerzity. (zodpovídá: prof. Bárta)
SPOLEČENSTVÍ LIDÍ
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ,
AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ I DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ABSOLVENTŮ,
KTERÉ JE CHARAKTERISTICKÉ SVOU RŮZNORODOSTÍ I SOUNÁLEŽITOSTÍ S UNIVERZITOU
KARLOVOU JAKO CELKEM.
Cíl 1: Na Univerzitě Karlově existuje otevřená komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří
zde působí.
Cíl 1: Společenství Univerzita Karlova
 Metodická podpora fakultám v oblasti rozhodování o právech a povinnostech studentů.
(zodpovídá: prof. Králíčková)
Cíl 2: Univerzita Karlova je instituce, která zabezpečuje důstojné podmínky pro všechny
zaměstnance (akademické, vědecké i další pracovníky) a pomáhá jim cílenou sociální politikou.
Cíl 2: Zaměstnanci
 Přijetí rámcových principů kariérního rozvoje. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Oliveriusová)


Zajištění podpory pro výběr, přijímání a působení zahraničních zaměstnanců: uvedení nového Řádu výběrového řízení do praxe a jeho představení personalistům všech fakult,
uskutečnění školení pro zaměstnance v oblasti využívání moderních nástrojů pro nábor
pracovníků z mezinárodního prostředí, zabezpečení administrativních záležitostí (pracovněprávní dokumenty, daně, povinné odvody), inovace personálního a mzdového systému, rozvoj jazykových kompetencí podpůrných pracovníků. (zodpovídá: MUDr. Prášil,
Ing. Oliveriusová)



Zkvalitnění nabídky vzdělávacích programů pro akademické, vědecké i další pracovníky,
a to zejména v oblasti rozvoje pedagogických, sociálně-psychologických, manažerských a
jazykových dovedností a soft skills. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Wildová)
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Rozvoj Centra pedagogických dovedností díky spolupráci v rámci aliance 4EU+ i společným projektům s dalšími univerzitami, např. Universiteit Utrecht. (zodpovídá: prof. Králíčková)



Rozšíření celouniverzitní aplikace pro lepší informovanost zaměstnanců o nabídce vzdělávacích programů. (zodpovídá: prof. Králíčková)

Cíl 3: Univerzita Karlova je instituce, která systematicky podporuje své studenty, oceňuje
jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám a aktivitám.
Cíl 3: Studenti
 Profesionalizace podpory uchazečů a studentů se speciálními potřebami a zkvalitňování
nabídky poradenských služeb pro studenty i zaměstnance. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Uskutečnění propagační kampaně zaměřené na studijní oddělení a studenty s cílem představit možnosti zpřístupnění elektronických a digitalizovaných dokumentů studentům se
speciálními potřebami. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

Cíl 4: Společenství Univerzita Karlova tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její absolventi a přátelé.
Cíl 4: Absolventi a širší veřejnost
 Rozvoj spolupráce s výraznými absolventy na reprezentačních akcích univerzity. (zodpovídá: prof. Rovná)
ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SILNÁ VEŘEJNÁ INSTITUCE
S MODERNÍM STRATEGICKÝM ŘÍZENÍM, EFEKTIVNÍM HOSPODAŘENÍM A KVALITNÍ INFRASTRUKTUROU.
Cíl 1: Na Univerzitě Karlově se v rámci akademické samosprávy vhodně uplatňují
prvky strategického řízení.
Cíl 1: Správa univerzity
 Schválení Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025. (zodpovídá: pan rektor)


V oblasti ochrany osobních údajů implementace nařízení GDPR, zajištění centrálního elearningu pro všechny zaměstnance univerzity, tvorba metodických pokynů pro fakulty a
součásti a průběžné zpřesňování centrálního registru o činnostech zpracování osobních
údajů. (zodpovídá: MUDr. Prášil)



Uskutečňování školení a příprava metodických materiálů pro fakulty a další součásti
v souvislosti se zaváděním univerzitního systému elektronické spisové služby, postupná
integrace tohoto systému s klíčovými systémy pro správu dokumentů s důrazem na personální systém WhoIS, Studijní informační systém a elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek E-ZAK, který se stane specializovanou e-podatelnou. (zodpovídá: MUDr.
Prášil, zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

Cíl 2: Univerzita Karlova rozšiřuje svoji zahraniční činnost.
Cíl 2: Zabezpečení internacionalizace
 Prohloubení spolupráce se strategickými partnery univerzity, zejména pak se členy aliance 4EU+, v oblasti tvorby nových studijních programů, vědy a studentských i zaměstnaneckých mobilit. (zodpovídá: prof. Rovná, doc. Konvalinka, prof. Králíčková)
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Posílení propagace nabídky studentských mobilit s cílem navýšit zájem studentů univerzity o výjezdy na zahraniční partnerské univerzity. (zodpovídá: prof. Škrha)

Cíl 3: Univerzita Karlova je ekonomicky stabilní institucí.
Cíl 3: Financování a hospodaření
 Dokončení úprav elektronického nástroje pro tvorbu Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy jako nástroje pro přípravu, zpracování a vyhodnocování institucionálního
plánu. (zodpovídá: prof. Hála)


Uskutečnění školení pracovníků všech fakult a dalších součástí v oblasti ovládání elektronického nástroje E-ZAK. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)



Podpora zohledňování kvalitativních kritérií a implementace etických hodnot Univerzity
Karlovy do univerzitních nákupů s cílem posílit odpovědné zadávání univerzitních veřejných zakázek. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny
fakulty a další součásti.
Cíl 4: Výstavba, obnova a rozvoj materiální základny
 Projektová činnost a příprava výstavby Kampusu Albertov. (zodpovídá: prof. Hála)


Zpracování projektové dokumentace a příprava stavby nové budovy Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Hála)



Příprava projektové dokumentace pro akci Etapová rekonstrukce budovy Magdalény
Rettigové. (zodpovídá: prof. Hála)

Cíl 5: Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům.
Cíl 5: Koleje a menzy
 Dokončení stavební rekonstrukce bloku A1 koleje Hvězda a jeho otevření pro studentské
ubytování. (zodpovídá: Ing. Macoun)


Otevření menzy Arnošta z Pardubic po kompletní rekonstrukci do zkušebního a následně
plného provozu. (zodpovídá: Ing. Macoun)



Dokončení stavební rekonstrukce bloku A koleje Kajetánka. (zodpovídá: Ing. Macoun)



Otevření centrální ubytovací kanceláře v prostorách nově zrekonstruovaného objektu Arnošta z Pardubic a zásadní zvýšení kvality této služby. (zodpovídá: Ing. Macoun)

Cíl 6: Univerzita Karlova nabízí moderní zázemí v oblasti informačních a knihovnických
systémů a služeb.
Cíl 6: Informační a knihovnické systémy a služby
 Uskutečnění třetí etapy postupné modernizace studijního informačního systému spočívající v úpravě prezentační vrstvy dalších modulů pro studenty (např. agenda zkoušek, zápisů do předmětů, závěrečných prací a doktorského studia). (zodpovídá: Ing. Papírník)


Implementace jednotného ekonomického informačního systému univerzity. (zodpovídá:
(zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)
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Upgrade systémů pro správu lidských zdrojů, aby personální a mzdová administrativa
byla efektivní a co nejvíce procesů bylo možno provádět automatizovaně. (zodpovídá: Ing.
Papírník)



Dokončení systému pro podporu hodnocení vědy reflektujícího nové hodnocení výzkumných organizací podle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů
účelové podpory. (zodpovídá: Ing. Papírník)



Dokončení propojení OBD a Digitálního repozitáře Univerzity Karlovy pro plynulý přístup
k publikační činnosti Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)



Inovace softwaru pro zabezpečení centrálního knihovnicko-informačního systému s cílem
integrace přístupu k tradičním i elektronickým informačním zdrojům. (zodpovídá: prof.
Royt, PhDr. Římanová)



Ve spolupráci s knihovnami fakult a dalších součástí zavedení sytému budování centrální
knihovny digitalizovaných dokumentů Univerzity Karlovy Kramerius. (zodpovídá: prof.
Royt, PhDr. Římanová)



Dopracování strategie udržitelného rozvoje Digitalizačního centra Ústřední knihovny Univerzity Karlovy a strategie knihovních dokumentů na Univerzitě Karlově. (zodpovídá:
prof. Royt, PhDr. Římanová)



Provedení analýzy možností efektivního vynakládání prostředků na publikování v režimu
otevřeného přístupu k vědeckých informacím na Univerzitě Karlově v rámci zavedení systému sledování Article Processing Charge. (zodpovídá: prof. Royt, prof. Konvalinka, PhDr.
Římanová)
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PŘÍLOHA A: PLÁN INVESTIČNÍCH AKTIVIT UNIVERZITY KARLOVY PRO ROK 2020
ÚVOD
Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2020 je podle požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přílohou plánu realizace strategického záměru Univerzity Karlovy.
Plán je členěn po jednotlivých fakultách a dalších součástech, zvlášť jsou pak uvedeny investiční
aktivity společné více fakultám, tj. kampus Albertov a kampus v Hradci Králové. V dokumentu jsou
rozlišeny tři kategorie investic. První zahrnuje investiční akce, jejichž náklady v roce 2020 dosáhnou či překročí 10 milionů korun, resp. 1 milion korun v případě akcí, které jsou částečně či plně
financovány z programového financování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přehled
těchto plánovaných investic je zpracován po jednotlivých akcích ve standardizované struktuře.
Druhá je věnována strojnímu a přístrojovému vybavení. Třetí obsahuje informaci o ostatních investičních aktivitách, které nenáležejí do prvních dvou kategorií, a je uvedena na konci v kapitole
Ostatní investiční aktivity.
U všech položek je třeba vzít v úvahu, že se jedná o záměry a plány, tj. že finanční výše uskutečněných akcí bude pravděpodobně nižší, neboť některé akce se mohou z různých příčin opozdit, např.
kvůli časově náročnému schvalovacímu procesu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
(část akcí musí projít nejen odbornými pracovišti ministerstva, ale také posouzením komisí expertů), ke zpoždění také velmi často dochází např. při administraci veřejné zakázky (dodatečné
dotazy uchazečů, námitky uchazečů, projednávání záležitosti Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže apod.) a v neposlední řadě dochází v průběhu uskutečňování akce ke změně rozsahu
prací, např. u rekonstrukcí se v průběhu provádění objeví překážka, nebo je stav konstrukcí jiný,
než bylo možné odhalit při průzkumu a projektových pracích apod. V případě operačních programů také nelze přesně stanovit konkrétní rok pořízení, neboť ten se odvíjí od plánovaných výzev operačního programu a především od úspěšnosti podaných žádostí o podporu. V případě některých projektů financovaných z operačních programů lze rovněž obtížně oddělit investice do
přístrojového vybavení, a tak částky týkající se přístrojového vybavení mohou v tomto případě
obsaženy i v ostatních plánovaných investicích.
SHRNUTÍ INVESTIČNÍCH AKTIVIT PRO ROK 2020
Investovat do infrastruktury pro vzdělávání, bádání a související aktivit patří k hlavním cílům
Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020. Tak jako v minulých letech
i v roce 2020 bude univerzita věnovat pozornost budování klíčových univerzitních minikampusů
(např. kampus Albertov, přestavba menzy 17. listopadu pro potřeby Fakulty humanitních studií,
rekonstrukce objektů Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty, výstavba sportovního centra Fakulty tělesné výchovy a sportu ve Veleslavíně, areál v Plzni či společný kampus fakult v Hradci
Králové) i dalším dílčím investičním akcím (např. v rámci nového programu zaměřeného na obnovu a rozvoj lékařských a pedagogických fakult), resp. pořizování strojního a přístrojového vybavení. Vedle vlastních zdrojů univerzity pro tyto účely využije zejména programové financování
a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednotlivé akce budou uskutečňovány v závislosti na výzvách příslušných investičních programů, dostupnosti finančních prostředků, získání
potřebných povolení a výběru dodavatelů.
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KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Fakulta neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce.
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9
Rekonstrukce objektu pro potřeby Evangelické teologické fakulty v podobě
úpravy dispozic, modernizace sociálního zázemí a technického zařízení budovy, generální rekonstrukce vytápění.
82 660 tis. Kč.
01/2019 – 12/2020
01/2021 – 12/2022
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Zpracována architektonická studie na celkovou rekonstrukci objektu. Příprava zpracování projektové dokumentace. Akce bude realizována v programu 133 22E Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity
Karlovy.
Vyhotovení projektové dokumentace, zahájení stavebního řízení.
6 000 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Fakulta neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce.
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Investiční akce
Fakulta neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto roce převýší
10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí nákladů z programového financování.
Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 4 300 tis. Kč.
Konkrétně půjde o pořízení tiskárny, nákup AV a IT vybavení a rekonstrukci plošin pro zdravotně
handicapované. Nákupy budou financovány z vlastních zdrojů z projektů podpořených z operačních programů.
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Investiční akce
Fakulta neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto roce převýší
10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí nákladů z programového financování.
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Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 3 500 tis. Kč,
konkrétně půjde o vybavení laboratoří v rámci Centra nádorové ekologie a Národního centra lékařské genetiky, například shaver a ušní frézu pro odběr vzorků, histologický barvící automat a
výpočetní server pro zpracovávání výstupů celogenomových analýz. Nákupy budou finančně
kryty z programového financování a z vlastních zdrojů.
2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK
Cílem projektu je dobudování výukových prostor teoretických ústavů v areálu 2. lékařské fakulty. Objekt bude sloužit pro zkvalitnění vzdělávací činnosti, neboť zde budou umístěny nové učebny, konzultační místnosti a posluchárna. Součástí bude i zázemí pro studenty a zaměstnance a nezbytné
technické zázemí.
216 703 tis. Kč
03/2018 – 12/2022
03/2018 – 12/2022
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Příprava akce.
Výstavba budovy.
216 703 tis. Kč
operační programy
Stavební úpravy přístupových schodišť výukového pavilonu v areálu
na Plzeňské
Předmětem stavebních úprav je komplexní řešení technického stavu přístupových schodišť. Konkrétně se jedná o odstranění jednoho z venkovních
schodišť a opravy druhého schodiště. Odstranění prvního schodiště je vyvoláno budoucím rozšířením výukových pavilónů v rámci tzv. dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty (4. etapa) financovaného z operačních programů. Oprava druhého schodiště je vyvolána
dlouhodobým zatékáním do vnitřních prostor komunikačních cest. Tím dochází k postupné degradaci obvodového pláště a vnitřních částí nosné konstrukce.
5 000 tis. Kč
01/2020 – 06/2020
07/2020 – 12/2021
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Projektová příprava.
Zajištění a administrace VZ, uskutečnění akce.
3 000 tis. Kč
programové financování, dotace z dalších titulů státního rozpočtu
Technologické vybavení zvěřince
Akce představuje pořízení technologického vybavení pro provoz zvěřince
vybudovaného v rámci budoucího rozšíření výukových pavilónů, tj. dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty (4.
etapa) financovaného z operačních programů. Jedná se o soubor provozního
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náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

a technologického vybavení umožňujícího kvalitní výzkumnou činnost v režimu BSL2 (autokláv, parní sterilizátor s vyvíječem páry, chovné klece, pneumatický přepravník, velkoobjemová myčka, technologie řízení vnitřního
klimatu, chladicí boxy, laboratorní nábytek) a umístění chovných a experimentálních zvířat (konvenční, GMO1, GMO2).
25 000 tis. Kč
06/2019 – 07/2020
08/2020 – 12/2021
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Projektová příprava.
Administrace VZ, uskutečnění akce.
10 000 tis. Kč
programové financování, dotace z dalších titulů státního rozpočtu

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu

Vybavení budovy Ruská 87 klimatizací a vzduchotechnikou
Realizace kompletní klimatizace (učebny, laboratoře, pracovny) a vzduchotechniky (posluchárny, bufet) v budově děkanátu fakulty.
40 000 tis. Kč
01/2019 – 12/2019
01/2020 – 12/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
V současné době je zpracována kompletní projektová dokumentace ve všech
jejích oddílech a je zahájeno stavební řízení s příslušným Stavebním úřadem.
Ve druhé polovině roku 2019 bude zadáno VZ na dodavatele a zhotovitele.
Rekonstrukce trafostanice, realizace klimatizace a vzduchotechniky. Financování je předpokládáno z projektu MŠMT 133 240.
40 000 tis. Kč
programové financování
Rekonstrukce Budovy B, 3. lékařské fakulty – areál Ruská 87
Rekonstrukce budovy B (dříve pavilon č. 19 Státního zdravotního ústavu),
která byla v roce 2019 převedena do vlastnictví univerzity, bude zahrnovat
jak úpravu vnitřních prostor, tak pravděpodobně i změnu dispozic s cílem
optimalizovat prostory pro využití fakultou. Výhledově je plánována přístavba k budově s cílem dalšího rozšíření prostor.
80 000 tis. Kč
07/2019 – 12/2019
01/2020 – 12/2021
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Budova v majetku Univerzity Karlovy (smlouva o převodu podepsána, probíhá zápis na Katastrálním úřadě). Do konce roku 2019 je plánováno vyklizení prostor dosud využívaných Státním zdravotním ústavem. Probíhá příprava podkladů pro realizaci rekonstrukce a přípravu zadávací dokumentace.
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plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Zahájení rekonstrukčních prací nevyžadujících stavební povolení, zpracování projektu na práce vyžadující stavební povolení, zpracování projektové
dokumentace, zahájení jednání se stavebním úřadem.
20 000 tis. Kč
programové financování
Výměna oken v budově Ke Karlovu 4
Kompletní výměna oken v budově Ke Karlovu, která je památkově chráněna.
10 000 tis. Kč
01/2019 – 12/2019
06/2020 – 10/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Projekt je kompletně připraven, včetně zadávací dokumentace pro vypsání
veřejné zakázky na dodavatele oken.
Kompletní realizace zakázky. Financování projektu je předpokládáno z projektu MŠMT 133 240.
10 000 tis. Kč
programové financování

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 10 800 tis. Kč.
Konkrétně půjde o vybavení laboratoře pro práci s otevřenými zářiči a laboratoře pro výzkum
neuro-autoimunitních onemocnění. K nákladnějším přístrojům budou patřit zařízení pro měření
scintilace/radiace, kryostat s mikrotomem a přímý fluorescenční mikroskop s kamerou. Nákupy
budou finančně kryty z programového financování a z vlastních zdrojů.
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Investiční akce
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis

Dobudování vzdělávací infrastruktury – UniMeC, 2. etapa
Cílem projektu je dobudování minikampusu Lékařské fakulty v Plzni, jímž je
Univerzitní medicínské centrum, jako prostředku ke zvýšení kvality vzdělávání na fakultě. V rámci projektu budou provedeny rozsáhlé stavební práce
a doplněno přístrojové a technologické vybavení pro zajištění inovované výuky v magisterských programech Všeobecné a Zubní lékařství včetně zpřístupnění studentům se specifickými potřebami.
1 087 843 tis. Kč
01/2016 – 10/2017
11/2017 – 12/2022
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
Realizace projektu.
Výstavba budov.
237 000 tis. Kč
operační programy, vlastní zdroje
Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC
Cílem projektu je dobudování křídla děkanátu a menzy v minikampusu Lékařské fakulty v Plzni, jímž je Univerzitní medicínské centrum. V rámci projektu budou provedeny rozsáhlé stavební práce a pořízen mobiliář a technologické vybavení. Součástí akce bude i vybudování kanalizační přípojky kampusu.
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náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

216 212 tis. Kč
01/2016 – 09/2019
10/2019 – 12/2022
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
Příprava akce.
Výstavba budov.
3 000 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit soubor pacientských simulátorů v hodnotě 4 200 tis. Kč. Nákup bude hrazen z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s příslušným
kofinancováním z vlastních zdrojů.
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Revitalizace vybavení poslucháren a seminárních místností
Jedná se o komplexní prověření veškerého vybavení seminárních místností
a poslucháren napříč objekty užívané Lékařskou fakultou v Hradci Králové.
36 130 tis. Kč
10/2019 – 01/2020
01/2020 – 12/2020
Záměrem revitalizace vybavení seminárních místností a poslucháren je
zkvalitnit prostory pro výuku a zlepšit výukové prostředí pro studenty.
Příprava akce.
V průběhu roku 2020 dojde k postupné realizaci akce.
36 130 tis. Kč
operační programy, vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 87 000 tis. Kč.
Vedle akce zaměřené na systémovou revitalizaci přístrojového vybavení se dále bude jednat o vybavení laboratoře experimentální gastroenterologie, pořízení high throughput slide scanneru se
softwarovým vybavením a virtuálního pitevního stolu a realizace, resp. o vybavení velké posluchárny v budově teoretických ústavů a velké posluchárny výukového a výzkumného centra audiovizuální technikou. Nákupy budou finančně zajištěny z vlastních zdrojů a z prostředků operačních programů a podpoří zkvalitnění vzdělávací a vědecké činnosti na fakultě.
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy

Výstavba a rekonstrukce sportovišť v areálu v Zámostí 683 vč. dokončení zpevněných ploch a oplocení
V areálu je nevyhovující kapacita sportovišť. Cílem je vybudovat multifunkční hřiště včetně jeho oplocení. Z důvodu bezpečnosti je nutná rekonstrukce zpevněných ploch, dále rekonstrukce venkovních tenisových kurtů
a oplocení celého areálu.
4 500 tis. Kč
01/2019 – 12/2019
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období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název

stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

01/2020 – 12/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
V současné době Katedra tělesné výchovy, jež je společným pracovištěm Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové, nemůže využívat
žádné vlastní venkovní multifunkční hřiště. Výuka probíhá na pronajatých
sportovištích. Část zpevněných ploch a oplocení v areálu jsou stále v původním stavu, tj. přibližně čtyřicet let staré.
Vybudování multifunkčního hřiště a částečné zpevnění ploch.
2 000 tis. Kč
programové financování
Rekonstrukce vnitřních prostor v Zámostí
Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor budovy, v níž sídlí Katedra tělesné výchovy a Oddělení jazykové přípravy, tj. společná pracoviště Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně výměny všech
rozvodů (elektroinstalace, kanalizace, vodovod), výměna podlahových krytin, malby, nátěry, výměna dveří.
6 000 tis. Kč
01/2020 – 12/2022
01/2023 – 12/2023
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Uvnitř budovy v průběhu čtyřiceti let nebyly provedeny skoro žádné stavební úpravy, vše je v původním stavu (elektroinstalace, kanalizace, vodovod, výměna podlahových krytin, malby, nátěry, výměna dveří atd.).
Rekonstrukce rozvodů v 2. NP
1 500 tis. Kč
programové financování
Rekonstrukce Pajkrovy flošny v Hradci Králové – Networkingové centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Společná iniciativa Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové, Města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje při vybudování
networkingového centra za účelem transferu znalostí a spolupráce s aplikační sférou. Cílem je pozitivní propagace vědeckých a výzkumných témat
v oblasti farmaceutických a lékařských oborů.
50 000 tis. Kč
01/2020 – 12/2021
01/2022 – 10/2024
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Historický objekt je v dezolátním stavu.
Vytvoření projektové dokumentace.
3 000 tis. Kč
vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 4 000 tis. Kč.
Konkrétně půjde o pořízení diskového pole s kapacitou 200 TB, které bude hrazeno z prostředků
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49
Realizace stavby, celková rekonstrukce a dostavba budov, navazuje na IZ přípravné a projektové práce.
462 000 tis. Kč
01/2016 – 12/2019
01/2020 – 12/2024
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Probíhají přípravné a projektové práce.
Dokončení projektových prací, příprava výběru zhotovitele.
14 000 tis. Kč
vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 300 tis. Kč.
Konkrétně půjde o pořízení 2 schodolezů pro zajištění bezbariérového přístupu do sociálně-poradenského centra fakulty v Kampusu Hybernská, které budou hrazeny z prostředků Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Investiční akce
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace

zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Hospodaření se srážkovými vodami v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Projekt řeší vybudování akumulačních nádrží na dešťovou vodu, která bude
zachytávána ze stávajících střech budov v ulici Viničná 5 a 7, Benátská 2 a
skleníku Botanické zahrady. Voda bude využívána k zálivce porostů Botanické zahrady. Součástí návrhu je i areálový rozvod vody, vedený z akumulačních nádrží, který bude propojen se stávajícím areálovým vodovodem.
Projekt dále řeší oddělení dešťové kanalizace od splaškové.
18 000 tis. Kč
05/2019 – 12/2019
06/2020 – 07/2022
Po vybudování akumulačních nádrží nebude dešťová voda odváděna do stávající splaškové kanalizace, čímž se sníží její objem i v hlavní kanalizační
stoce. Dešťová voda se nebude hromadit na páteřních komunikacích areálu
Botanické zahrady a zamezí se tak erozi půdy na přilehlých expozicích a zaplavování suterénů níže postavených budov a objektů. Projekt přinese řešení i pro nové spádování komunikací a zasakování dešťové vody. Naakumulovaná voda kontinuálně doplní půdní profil terénu, zvlhčí kořenový prostor
a zavlaží stávající rostliny. Ty poté, následnou transpirací, zvýší vlhkost
vzduchu, čímž dojde ke zlepšení současného mikroklimatu Botanické zahrady. V neposlední řadě se vybudováním akumulačních nádrží na dešťovou
vodu sníží náklady na vodu pitnou, která je v současnosti využívána k zálivce. Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností,
4. cíl „Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti“.
Podána žádost o dotaci z OP ŽP.
Zahájení stavby, přeložky sítí.
6 870 tis. Kč
operační programy
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Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 45 000 tis. Kč.
Konkrétně půjde o zejména o SEM s vysokým rozlišením a řadu dalšího vybavení, jako například
MALDI-TOF MS Systém, kvadrupólové ICP-MS, ultracentrifugu a 3 rotory či QUICKpress Piston
Cylinder Apparatus. Všechny nákupy budou hrazeny z prostředků Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
Investiční akce
Fakulta neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto roce převýší
10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí nákladů z programového financování.
Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 21 000 tis. Kč.
Konkrétně půjde o refraktometry, lasery, mikroskopy, servery, switche a další přístroje na potřebné pro různé vědecké pokusy a měření. Tyto nákupy budou finančně zabezpečeny z vlastních
zdrojů a podpoří další rozvoj vědy na fakultě.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu

plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Rekonstrukce budovy je zaměřena především na rekonstrukci vnitřních rozvodů a technologií, zlepšení tepelně-technických vlastností budovy a efektivnější využívání objektu. V rámci rekonstrukce dojde k výměně oken, bude
řešena kanalizace, vodovod, vytápění, chlazení, elektroinstalace, střecha.
V budově bude instalován druhý výtah.
296 668 tis. Kč
04/2016 – 11/2022
01/2022 – 12/2025
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Příprava investičního záměru. Akce bude realizována v rámci programu 133
240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. První výzva k předložení žádostí o
poskytnutí dotace bude vyhlášena po schválení programu, ještě v roce 2019.
Byla vypsána veřejná zakázka „PedF - Projektová dokumentace – Etapová
rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1“.
Příprava projektové dokumentace.
19 600 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
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FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice
Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí
v Areálu Jinonice. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků
podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny.
839 715 tis. Kč
04/2016 – 08/2017
09/2017 – 12/2022
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Realizace akce.
Zahájení rekonstrukce a výstavby.
839 715 tis. Kč
operační programy
Rekonstrukce pláště stávajících budov v Areálu Univerzity Karlovy Jinonice
Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště včetně výměny vnějších oken a lehkého obvodového pláště v úrovni 1. NP.
71 390 tis. Kč
01/2016 – 12/2018
01/2019 – 12/2021
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Akce je registrována v programu 133 22E Rozvoj a obnova materiálně technické základny UK. Po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele budou zahájeny projektové práce na prováděcí dokumentaci.
Zpracování prováděcí projektové dokumentace, zahájení stavebních prací.
32 699 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020

Výstavba Kampusu Veleslavín – projektová dokumentace
Projektová dokumentace pro vybudování sportovní haly s dvěma tělocvičnami, plaveckým bazénem a ledovou plochou.
84 100 tis. Kč
01/2017 – 12/2019
01/2020 – 12/2022
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Dokončena studie a průzkumy.
VZ na zpracovatele ÚR.
2 000 tis. Kč
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financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

programové financování
Zateplení bloku A, B, C, D objektu a rekonstrukce fasády bloků E, F, H
objektu Veleslavín
Snížení energetické náročnosti objektu Veleslavín minimálně o 1 stupeň a
obnova obvodového pláště (fasády).
70 000 tis. Kč
01/2017 – 05/2020
05/2020 – 12/2022
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Dokončeno zpracování DPS.
VZ, realizace I. etapy
15 000 tis. Kč
programové financování, operační programy
Centrum zdravotní a pohybové výchovy v bloku B
Rekonstrukce 1. NP bloku B s důrazem na modernizaci prostor, interaktivní
výuku, vytvoření 4 specializovaných tělocvičen pro studenty se specifickými
potřebami
32 000 tis. Kč
01/2017 – 12/2019
01/2020 – 12/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Zpracována DSP.
VZ na zhotovitele a realizace.
30 000 tis. Kč
programové financování, operační programy, vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 15 800 tis. Kč.
Konkrétně půjde o nákup přístrojové vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami a vybavení výukových učeben, které budou zajištěny z prostředků Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu, etapa B2: venkovní úpravy
Venkovní úpravy ploch navazující na celkovou rekonstrukci objektu menzy
17. listopadu (komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, osvětlení atd.).
74 170 tis. Kč
01/2019 – 12/2019
01/2020 – 12/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Akce je připravována v návaznosti na celkovou rekonstrukci objektu a na
dosud neregistrovanou akci "obnova a úprava okolních ploch, etapa B1".
Uskutečnění akce.
74 170 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
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Strojní a přístrojové vybavení
Fakulta neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
ÚSTAV DĚJIN UNIVERZITY KARLOVY A ARCHIV UNIVERZITY KARLOVY
Investiční akce
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Výstavba nové budovy ÚDAUK
Nová budova nahradí stávající nevyhovující budovy v areálu Karolina a v Lešeticích a zlepší podmínky pro fungování Ústavu dějin Univerzity Karlovy a
archivu Univerzity Karlovy jako vědecké a archivní instituce. V nové budově
budou soustředěny veškeré archivní a knihovní fondy, novostavba poskytne
prostory pro kanceláře zaměstnanců, prostory pro zpracování archiválií, badatelnu a další prostory využívané veřejností.
295 000 tis. Kč
10/2015 – 12/2020
10/2015 – 12/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Zpracování projektové dokumentace a příprava stavby nové budovy Ústavu
dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy.
Získání ÚR, projekt pro SP, směna pozemků a věcná břemena s ČVUT.
5 340 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
CENTRUM PRO TEORETICKÁ STUDIA
Investiční akce
Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto
roce převýší 10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí
nákladů z programového financování.
Strojní a přístrojové vybavení
Vysokoškolský ústav plánuje v roce 2020 pořídit kopírovací stroj přibližně v hodnotě 120 tis. Kč.
Nákup bude finančně zajištěn z vlastních zdrojů.
CENTRUM PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM A DOKTORSKÉ STUDIUM
Investiční akce
Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto
roce převýší 10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí
nákladů z programového financování.
Strojní a přístrojové vybavení
Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
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CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce.
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace

zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Modernizace a rozvoj studijního informačního systému a IS Věda
Modernizace a rozvoj studijního informačního systému a IS Věda.
17 000 tis. Kč
01/2019 – 12/2019
01/2020 – 12/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 6. cíl
„Univerzita Karlova nabízí moderní zázemí v oblasti informačních a knihovnických systémů a služeb“, dílčí cíle „Inovovat informační systém Univerzity
Karlovy a v adekvátní míře integrovat jednotlivé agendy“ a „Zavádět prvky
e-řízení, v maximální možné míře elektronizovat agendy univerzity a podporovat elektronickou administraci“.
Probíhají analýzy požadavků, které budou realizovány v roce 2020.
Vytvoření návrhů úpravy IS Studium a IS Věda, realizace úprav a rozšíření,
testování a uvedení do provozu.
17 000 tis. Kč
dotace ze státního rozpočtu
Pořízení jednotného ekonomického systému Univerzity Karlovy a příprava jeho implementace na fakultách a součástech
Pořízení jednotného ekonomického systému Univerzity Karlovy a příprava
jeho implementace na fakultách a součástech.
82 266 tis. Kč
10/2018 – 12/2019
01/2020 – 04/2022
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 6. cíl
„Univerzita Karlova nabízí moderní zázemí v oblasti informačních a knihovnických systémů a služeb“, dílčí cíle „Inovovat informační systém Univerzity
Karlovy a v adekvátní míře integrovat jednotlivé agendy“.
Probíhá zadávací řízení.
Zpracování ekonomicko-organizačního a prováděcího projektu, zahájení implementace systému a jeho rozhraní na ostatní systémy univerzity.
30 150 tis. Kč
dotace ze státního rozpočtu

Strojní a přístrojové vybavení
Součást plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 4 300 tis. Kč.
Konkrétně půjde o rozšíření bladu M1000e server DELL M640, upgrade bezdrátových spojů pro
zajištění kvalitních síťových služeb v objektech Kolejí a menz, upgrade tiskáren pro potisk průkazů ve výdejních centrech a obnova hardwarové platformy pro provoz centrálních agend informačního systému. Nákupy budou financovány z vlastních zdrojů. Všechny tyto nákupy jsou nezbytné pro funkčnost a spolehlivost infrastrukturního zázemí univerzity.
CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ
Součást neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce.
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ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Investiční akce
Součást neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto roce převýší
10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí nákladů z programového financování.
Strojní a přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Investiční akce
Součást neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto roce převýší
10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí nákladů z programového financování.
Strojní a přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
KOLEJE A MENZY
Investiční akce
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

Kolej Švehlova, Rekonstrukce Staré budovy
Objekt z roku 1925, který je od roku 2004 kulturní památkou. Jedná se o přestavbu stávajících ubytovacích kapacit, celkovou rekonstrukci objektu
včetně rozvodů vnitřních instalací a zajištění bezbariérového přístupu.
345 987 tis. Kč
01/2019 – 12/2020
01/2021 – 12/2024
Zajištění kvalitního ubytování pro studenty. Akce je v souladu s DSZ UK
2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl „Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další
součásti“ a 5. cíl „Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům“.
Vydáno pravomocné stavební povolení. Investiční záměr (program 133 221
Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích
kapacit) předložen na MŠMT k registraci akce se žádostí o poskytnutí dotace.
Výběr zhotovitele PD, zahájení prací na PD.
1 065 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Kolej Na Větrníku, Obnova sociálních zařízení a kuchyněk
Obnova sociálních zařízení a kuchyněk, hydroizolace, obklady, dlažby, rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, výměna zařizovacích předmětů a
vnitřní vybavení kuchyněk.
20 772 tis. Kč
01/2017 – 12/2019
01/2020 – 12/2021
Zajištění kvalitního ubytování pro studenty. Akce je v souladu s DSZ UK
2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl „Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další
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popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace

součásti“ a 5. cíl „Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům“.
Investiční záměr (program 133 221 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny ubytovacích a stravovacích kapacit) předložen na MŠMT k registraci akce se žádostí o poskytnutí dotace.
Výběr zhotovitele stavby, zahájení stavebních prací.
16 735 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Přestavba objektu Praha, Hostivař č. 5 na kolej
Přestavba administrativního objektu na vysokoškolskou kolej. Stavební a
dispoziční úpravy, sociální zařízení, pokoje pro handicapované osoby včetně
vybavení. Navýšení kapacity o 116 lůžek.
79 908 tis. Kč
01/2017 – 12/2019
01/2020 – 12/2021
Navýšení ubytovacích kapacit na kolejích. Akce je v souladu s DSZ UK 20162020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl „Na Univerzitě Karlově existuje
kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti“ a 5. cíl „Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají
aktuálním standardům“.
Vypracována projektová dokumentace, vydáno pravomocné stavební povolení. Investiční záměr (program 133 221 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit) předložen na MŠMT
k registraci akce se žádostí o poskytnutí dotace.
Dokončení projektových prací, výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací.
35 705 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Rekonstrukce a oprava bloku A4, kolej Na Kotli, Hradec Králové
Rekonstrukce objektu kolejí s plánovanou kapacitou 173 lůžek. Stavební
úpravy včetně úprav pro handicapované osoby, výměny rozvodů a sítí, zařizovacích předmětů, podlahových krytin, nové dlažby, obklady, výměna dveří
a zabudovaného a volného nábytku. Výměna stávajícího výtahu za evakuační.
90 629 tis. Kč
01/2016 – 12/2019
01/2020 – 12/2021
Rekonstrukce objektu pro zkvalitnění ubytování pro studenty. Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl „Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny
fakulty a další součásti“ a 5. cíl „Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě
Karlově odpovídají aktuálním standardům“.
Vypracována prováděcí projektová dokumentace, vydáno stavební povolení.
Investiční záměr (program 133 221 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny ubytovacích a stravovacích kapacit) předložen na MŠMT k registraci akce se žádostí o poskytnutí dotace.
Výběr zhotovitele, zahájení realizace akce.
25 591 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej Kajetánka I
Rekonstrukce a oprava objektu kolejí s kapacitou 360 lůžek. Stavební
úpravy, výměny rozvodů a sítí, zařizovacích předmětů, podlahových krytin,
nové dlažby, obklady, výměna dveří a zabudovaného a volného nábytku.
51 667 tis. Kč
01/2017 – 12/2019
01/2020 – 12/2021
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zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Rekonstrukce objektu pro zkvalitnění ubytování pro studenty. Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl „Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny
fakulty a další součásti“ a 5. cíl „Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě
Karlově odpovídají aktuálním standardům“.
Vypracována projektová dokumentace. Investiční záměr (program 133 221
Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích
kapacit) předložen na MŠMT k registraci akce se žádostí o poskytnutí dotace.
Výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací.
17 560 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Vybudování 1L pokojů, kolej Na Větrníku
Objekt z roku 1968, přestavba vnitřní dispozice, obnova rozvodů vnitřních
instalací.
39 531 tis. Kč
01/2017 – 12/2019
01/2020 – 12/2021
Zajištění kvalitního ubytování pro studenty. Akce je v souladu s DSZ UK
2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl „Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další
součásti“ a 5. cíl „Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům“.
Zajištěna prováděcí projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. Investiční záměr (program 133 221 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit) předložen na MŠMT k registraci
akce se žádostí o poskytnutí dotace.
Výběr zhotovitele stavby, zahájení stavebních prací.
16 639 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje

Strojní a přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
Investiční akce
Součást neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto roce převýší
10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí nákladů z programového financování.
Strojní a přístrojové vybavení
Součást plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 2 200 tis. Kč.
Konkrétně půjde o pořízení jednobarevného digitálního produkčního stroje a nákup počítačového
vybavení. Nákupy budou finančně zajištěny z vlastních zdrojů.
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SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ
Investiční akce
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

Revitalizace objektů areálu Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu
a výukové části
Projekt je rozdělen na 3 fáze. 1. fáze, která spočívala v přípravě dokumentace
a celé akce, proběhla v roce 2018. 2. fáze obsahuje komplexní obnovu a modernizaci všech společných komunikačních prostor v devíti objektech univerzitního areálu Karolina. Nové dlažby, výměny a repase oken a dveří, instalace osvětlení, rekonstrukce rozvodných sítí. Úprava dispozice vrátnice
Celetná 20. 3. fáze obsahuje rekonstrukci elektroinstalace a prostor historického objektu Karolina včetně výměny záložního zdroje rektorátu, kde spolu
s výměnou bude rekonstruován hlavní vstup do objektu rektorátu, Ovocný
trh 3.
150 000 tis. Kč
01/2015 – 12/2019
01/2020 – 12/2022
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
Vypracována prováděcí projektová dokumentace, vydáno stavební povolení.
Správa budov a zařízení připravuje k registraci investiční záměr. Akce bude
realizována v programu 133 22E Rozvoj a obnova materiálně technické základny UK.
Výběrová řízení (TDI, BOZP, stavba, interiérové vybavení). Realizace I. etapy
rekonstrukce.
50 000 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Nové varhany pro Velkou aulu Karolina
Návrh, výroba a instalace nových varhan.
25 000 tis. Kč
01/2018 – 12/2018
01/2019 – 12/2022
Náhrada za nevyhovující nástroj pocházející z roku 1968. Akce je v souladu
s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl „Na Univerzitě
Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti“.
Akce je registrována v programu 133 22E Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy. Po ukončení zadávacího řízení bude zahájena vlastní realizace.
Výroba nových varhan.
12 800 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Rekonstrukce opláštění, podhledu, střechy sportovní haly a bazénu ve
Sportovním centru Hostivař
Rekonstrukce technicky a morálně zastaralých konstrukčních prvků, které
vykazují značné poruchy. Uvedené konstrukční prvky (střecha a podhled)
jsou v havarijním stavu, který potenciálně ohrožuje bezpečnost provozu
sportovní haly a bazénu.
80 000 tis. Kč
01/2019 – 12/2019
04/2020 – 12/2023
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“.
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popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování

Dokončení výběru zhotovitele a realizace rekonstrukce podhledu a opláštění
haly.
Výběr zhotovitele a realizace rekonstrukce podhledu a opláštění sportovní
haly.
12 000 tis. Kč
programové financování

Strojní a přístrojové vybavení
Součást plánuje v roce 2020 pořídit strojní a přístrojové vybavení ve výši přibližně 2 600 tis. Kč.
Konkrétně půjde o obnovu vozového parku Rektorátu. Nákupy budou financovány z vlastních
zdrojů.
CENTRUM KRYSTAL
Investiční akce
Součást neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto roce převýší
10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí nákladů z programového financování.
Strojní a přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
REKTORÁT
Investiční akce
Součást neplánuje v roce 2020 uskutečňovat investiční akce, jejichž náklady v tomto roce převýší
10 mil. Kč, ani akce, jejichž náklady převýší 1 mil. Kč a předpokládá se u nich krytí nákladů z programového financování.
Strojní a přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2020 pořizovat strojní a přístrojové vybavení.
SPOLEČNÉ INVESTIČNÍ AKCE PRO VÍCE SOUČÁSTÍ
KAMPUS ALBERTOV
název

stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

Výstavba Kampusu Albertov, Biocentrum, Globcentrum – část pořízení
PD
Pořízení a zajištění projektové a inženýrské činnosti pro projekt výstavby
Kampusu Albertov – objektů Biocentrum a Globcentrum, související infrastruktura a provozní soubory. Účelem je zhotovení návrhu staveb včetně
získání všech potřebných povolení pro následnou realizaci staveb Biocentra
a Globcentra v Kampusu Albertov a řešení jejich bezprostředního okolí.
174 760 tis. Kč
02/2017 – 11/2020
02/2017 – 11/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
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popis stávajícího stavu

plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
zdůvodnění

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2020
náklady v roce 2020
financování
název
stručný popis

V září 2018 byla předána projektová dokumentace pro ÚR, dokumentace pro
sloučené územní a stavební řízení pro zajištění stavebních jam, záchranný
archeologický průzkum, chlorační stanici a přeložky sítí a dokumentace k
žádosti o vydání stanoviska EIA. Bylo zahájeno projednávání dokumentace
na dotčených orgánech státní správy a samosprávy.
Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na zajištění stavebních
jam, chlorační stanici, přeložky sítí. Vypracování projektové dokumentace k
SP a dokumentace pro provedení stavby, získání SP. Výběr zhotovitelů.
109 121 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Výstavba Kampusu Albertov, Biocentrum, Globcentrum – část stavba
Vlastní budovy BC a GC budou realizovány jako železobetonové monolitické
skelety s fasádou připomínající okolní zástavbu. Hlavním rysem je funkčnost
se zaměřením na ekologii a udržitelnost (nadprůměrné zateplení, rekuperace tepla, zamezení přehřívání interiéru, využití konceptu inteligentních budov atd.). Vnitřní prostor bude určen pro účely výuky a výzkumu, tzn. pro
posluchárny, seminární místnosti a laboratoře s technickým zázemím.
145 000 tis. Kč
03/2018 – 08/2020
11/2021 – 03/2023
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
V současné době je zpracována PD pro územní rozhodnutí. Začaly práce na
projektech pro stavební povolení. Žádosti o ÚR byly podány v červnu 2019.
Vypsání VZ se plánuje na léto 2020, zahájení stavby na zimu 2021.
Příprava veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby, vypsání VZ.
1 000 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Výstavba Kampusu Albertov, Biocentrum, Globcentrum – chlorační stanice a vyhnívací nádrž
Chlorační stanice bude sloužit k deaktivaci možných zbytkových infekčních
agens v odpadních vodách z budovy BC. Chlorace je zajišťovacím stupněm
likvidace infekčních odpadních vod, stavebně ji tvoří monolitická podzemní
část s technologickou částí chlorace.
30 000 tis. Kč
03/2018 – 03/2020
05/2020 – 04/2021
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
Je podána žádost o vodoprávní rozhodnutí. Realizační PD pro VZ bude dokončena do 09/2019. Vypsání VZ se plánuje po souhlasu MŠMT na poslední
čtvrtletí roku 2019. Realizace VZ proběhne v rámci statického zajištění jámy
pro archeologického průzkum.
Předpokládaná kompletní realizace.
30 000 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Výstavba Kampusu Albertov, Biocentrum, Globcentrum – příprava
území, statické zabezpečení jámy, přeložky
Příprava území pro vlastní stavbu budov BC a GC zahrnuje úpravu terénu po
provedených demolicích, odstranění zbývajících betonových a asfaltových
ploch, drobných objektů (schody, zídky, podezdívky atd.). Hlavní obsahem je
statické zabezpečení jámy pro archeologický průzkum a pro vlastní stavbu
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budov, které se skládá z pilotových stěn, tryskové injektáže a zemních prací,
tj. odtěžení zeminy z prostoru jam. Přeložky inženýrských sítí budou prováděny jak v okolí BC, tak v GC - jedná se o přeložky veřejného osvětlení, kabelů
elektro, plynovodů a vodovodů.
420 000 tis. Kč
03/2018 – 03/2020
05/2020 – 04/2021
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
Dokončena dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, GC: Žádost
o sloučené ÚR + SP podána na MČ P2 dne 24. 4. 2019. BC - Žádost o sloučené
ÚR + SP podána na MČ P2 10. 6. 2019. Realizační PD pro VZ bude dokončena
do září 2019, vypsání VZ se plánuje po souhlasu MŠMT na poslední čtvrtletí
roku 2019.
Získání stavebního povolení, výběr zhotovitele a zahájení vlastní realizace
statického zabezpečení jámy.
280 000 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Výstavba Kampusu Albertov, Biocentrum, Globcentrum – Záchranný
archeologický průzkum, pyrotechnický průzkum
Záchranný archeologický průzkum bude prováděn na základě zjišťovacích
archeologických výzkumů v roce 2016, které jednoznačně prokázaly přítomnost archeologických nálezů v místě staveb. Proto je nutno provést ZAP
v místech očekávaných nálezů. K tomu je nutno provést i pyrotechnický průzkum, jehož nutnost byla stanovena v "Pyrotechnické studii pozemků dotčených výstavbou Biocentra a Globcentra, r. 2016".
85 000 tis. Kč
09/2014 – 12/2019
05/2020 – 05/2021
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
Pro archeologický průzkum byl již proveden zjišťovací archeologický průzkum, který specifikoval očekávané nálezy, pro pyrotechnický průzkum byla
již provedena pyrotechnická studie, která vyhodnotila stávající území. VZ na
tyto průzkumy by měla být vypsána v prvním čtvrtletí roku 2020.
Výběr zhotovitele, zahájení vlastních průzkumů.
60 000 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Výstavba Kampusu Albertov, Biocentrum, Globcentrum – přípravné
práce, demolice objektů II
Pro uvolnění parcel nezbytných pro plánovanou výstavbu Kampusu Albertov je nutno provést demolice stávajících stavebních objektů. Jedná se o objekt "A" – menza, objekt "D" – kancelářský, objekt "H" – ÚJOP a objekt bývalé
vrátnice. Pro zahájení výstavby nových budov Globcentra a Biocentra a před
zahájením archeologických průzkumných prací je nutno uvolnit budoucí staveniště od stávajících budov, které jsou umístěny na půdorysu budoucích
objektů a nelze je využít ani jako zařízení staveniště.
16 693 tis. Kč
10/2017 – 10/2019
02/2020 – 10/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
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všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
Byla vypracována zadávací dokumentace. Jednání s RÚ ohledně společné demolice býval konírny, která se zde rovněž nachází.
Předpokládaná realizace všech objektů určených k demolici.
16 693 tis. Kč
programové financování, vlastní zdroje
Výstavba Kampus Albertov, Biocentrum, Globcentrum – Výstavba provizorní menzy
Projektová příprava, inženýrská činnost a vlastní realizace buňkové provizorní menzy na pozemku konventu Alžbětinek. Důvodem realizace je skutečnost, že na ploše výstavby budoucího objektu Biocentra se nyní nachází
menza, kterou je nutné zbourat před zahájením hlavních stavebních prací.
Po dobu výstavby je proto nutné pro studenty zajistit náhradní stravování.
16 300 tis. Kč
11/2016 – 09/2019
05/2020 – 09/2020
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
Byla předána studie a následně dle ní vypracovaná jednostupňová projektová dokumentace, nyní probíhá její připomínkování. V dubnu 2019 byla podána žádost na stavební úřad Prahy 2 na sloučené územní a stavební řízení.
Získání stavebního povolení, výběr zhotovitele a vlastní realizace včetně kolaudace, přestěhování stávajícího vybavení ze současné menzy, zprovoznění.
15 990 tis. Kč
vlastní zdroje

KAMPUS V HRADCI KRÁLOVÉ
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Administrativní budova MEPHARED 2
Vybudování administrativní budovy pro Kampus Lékařské fakulty v Hradci
Králové a Farmaceutické fakulty.
460 000 tis. Kč
01/2017 – 12/2019
01/2020 – 12/2024
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, kapitola Zabezpečení činností, 4. cíl
„Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro
všechny fakulty a další součásti“, dílčí cíl „Dokončit výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur“.
Probíhají přípravné a projektové práce.
Příprava Studie, DUR a DSP.
4 000 tis. Kč
programové financování

OSTATNÍ INVESTIČNÍ AKTIVITY
součást

částka
0 tis. Kč
6 100 tis. Kč
0 tis. Kč
790 tis. Kč
15 200 tis. Kč
6 300 tis. Kč
2 000 tis. Kč
0 tis. Kč

Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Právnická fakulta
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Lékařská fakulta v Plzni
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Lékařská fakulta v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fakulta humanitních studií
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
Centrum pro teoretická studia
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
Centrum pro otázky životního prostředí
Ústav výpočetní techniky
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústřední knihovna
Koleje a menzy
Nakladatelství Karolinum
Správa budov a zařízení
Centrum Krystal
Rektorát
celkem
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3 150 tis. Kč
5 800 tis. Kč
14 000 tis. Kč
6 000 tis. Kč
19 000 tis. Kč
1 000 tis. Kč
3 300 tis. Kč
11 800 tis. Kč
0 tis. Kč
6 600 tis. Kč
0 tis. Kč
950 tis. Kč
0 tis. Kč
14 600 tis. Kč
0 tis. Kč
17 200 tis. Kč
2 500 tis. Kč
25 000 tis. Kč
0 tis. Kč
5 000 tis. Kč
7 000 tis. Kč
700 tis. Kč
173 990 tis. Kč

PŘÍLOHA B: RÁMEC VÝZKUMNÝCH AKTIVIT
MISE A VIZE
Univerzita Karlova je výzkumně orientovaná vysoká škola, která patří mezi nejvýznamnější vědecké a vzdělávací instituce nejen v České republice, ale i v Evropě, a která se trvale hlásí ke svým
historickým tradicím nejstaršího vysokého učení ve střední Evropě, k jeho významu pro rozvoj
lidského poznání, vzdělanosti a kultury, k poslání sloužit pravdě a rozvíjet ideály lidství a k myšlence celosvětové spolupráce univerzit jako základu mezinárodního vědeckého výzkumu i vzdělávání.
Jejím posláním, jak je vymezeno v jejím Statutu, je šíření vzdělanosti a ochrana poznaného, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání i svébytné umělecké tvorby a všestranná
podpora tvůrčího ducha lidské společnosti. Toto poslání zavazuje Univerzitu Karlovu pečovat
o vzdělanost i kulturnost a klást nejvyšší nároky na vlastní činnosti uskutečňované v širokém
spektru klasických i novějších oborů, z nichž řada náleží mezi ty, které jsou v národním měřítku
jedinečné. Oborová pestrost, která je pro univerzitu jako instituci příznačná, představuje ideální
platformu pro rozvíjení interdisciplinárního výzkumu. Za rozhodující pro svou badatelskou činnost považuje Univerzita Karlova vysoce kvalitní základní výzkum, nicméně je její nezpochybnitelnou odpovědností vždy dbát na jeho prospěšnost. V mezinárodním měřítku je pro ni podstatná
otevřenost vůči zahraničním studentům, učitelům a vědcům, spolupráce se zahraničními partnery, tj. zejména vzájemné výměny studentů i učitelů s cílem získávání studijních a vědeckých
zkušeností z prestižních pracovišť, spolupráce na vědeckých a výzkumných projektech a na hledání návrhů řešení aktuálních společenských problémů. Univerzita jako celek a její jednotlivé součásti proto musejí za všech okolností vytvářet předpoklady a zázemí pro nejrůznější typy vynikajících vědeckých aktivit.
Tradice, rozsah i síla badatelské základny Univerzity Karlovy představují potenciál, o který je
třeba se nejen soustavně starat, ale jenž je nutné dále rozvíjet. Univerzita se bude do budoucna
ještě silněji orientovat na kvalitu a společenský dopad svých aktivit, jak to činí ty nejlepší světové
vysoké školy, a to jak cílenými programy, které poskytnou střednědobou perspektivu a stabilitu,
tak i podporou pro formulování nových témat či ustanovování nových týmů. Vynikající věda je
nejlepším předpokladem pro rozvíjení potenciálu studentů i badatelů, přitahování talentovaných
lidí, formulování nových nápadů i nalézání odpovědí na palčivé problémy. Podpora přenosu poznatků a výsledků vědy do praxe představuje dlouhodobý trend. Je to zároveň oblast, která kromě
toho, že podpoří finanční zabezpečení univerzity, přispěje i ke vnímání univerzity nejenom jako
centra vzdělanosti, ale i jako instituce s významným přínosem pro kvalitní život společnosti a život na Zemi jako takový.
CÍLE A STRATEGIE PRO OBDOBÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU 2021-2025
Kvalita vědy na Univerzitě Karlově musí být poměřována oproti nejlepším evropským univerzitám, právě jim se univerzita musí co nejvíce přibližovat. Klíčovými cíli Univerzity Karlovy pro období nového strategického záměru jsou výrazné posílení excelence, prospěšnosti a otevřenosti
vědy a výzkumu, konkrétně:
1. Pro lepší strategické řízení a zacílení rozvoje oborů a vědních oblastí využije univerzita
výsledky svého vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti, které zahájila 1. března 2019 a
završí na konci roku 2020. Výsledky vnitřního hodnocení přinesou podněty i pro:
a) další rozvoj systému programů pro řízení vědy tak, aby přispíval ke klíčovým cílům
univerzity, tj. zejména podporoval rozvoj kvalitní vědy a získávání vědeckých talentů
z České republiky i ze zahraničí;
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b) výrazné zvýšení aktivity a úspěšnosti v mezinárodních grantových soutěžích,
včetně grantů Evropské výzkumné rady s efektivním využíváním vnitro-univerzitních
mechanismů;
c) kontinuální rozvoj a revizi systému vnitřního hodnocení vědecké práce, kdy klíčovým faktorem je poučený lidský úsudek a kde opatření přijatá na základě závěrů
jsou výsledkem univerzitní diskuse.
2. V následujícím období bude Univerzita Karlova cílit jak na podporu k vědecké excelence (identifikace oborů s potenciálem vynikajících výsledků a rovněž nalezení prostoru
pro podporu nových témat či spoluprací uvnitř univerzity), tak k udržení oborové kontinuity, včetně oborů, které jsou v českém prostoru unikátní (malé svou velikostí či společensky důležité).
3. Další důležitou prioritou pro univerzitu bude zlepšování podmínek pro studium a práci
studentů doktorského studia a zvýšení studijní úspěšnosti doktorandů napříč obory,
dle materiálně-technických i personálních kapacit fakult, důraz na jejich brzké zapojení do
výzkumných týmů a podpora postdoktorandů, včetně zavedení systému jejich dlouhodobějšího financování a využívání užší spolupráce s dalšími zahraničními vysokými školami obdobného zaměření pro vytváření mezinárodních týmů.
4. V oblasti rozvoje lidských zdrojů bude důležitým nástrojem přijetí kariérního rámce a
systému průběžného hodnocení akademických a vědeckých pracovníků na základě
definovaných kritérií ve třech základních oblastech, jimiž jsou výuka, věda a související
činnosti (např. organizační a administrativní činnost, účast v různých orgánech či odborných komisích, popularizace vědy apod.).
5. Důležitým cílem Univerzity Karlovy bude v maximální možné míře internacionalizovat
své prostředí, zejména prostřednictvím:
a) obsazování míst akademických pracovníků pomocí otevřených mezinárodních konkurzů;
b) získávání zahraničních akademických a vědeckých pracovníků a jejich zapojování do
existujících týmů;
c) vytvoření bilingvální prostředí, v němž mohou zahraniční studenti i zaměstnanci bez
problémů studovat či pracovat;
d) spolupráce v rámci aliance 4EU+, např. v podobě vytváření společných vědeckých
týmů, podpory při získávání významných mezinárodních grantů či institutu tzv. bridge
professors, tj. akademických pracovníků částečně pracujících na Univerzitě Karlově a
částečně na jiné partnerské univerzitě, přičemž na každé univerzitě jsou členy mezinárodního týmu pracujícího na podobném tématu.
6. Univerzita bude klást stále větší důraz na oblast přenosu poznatků a technologií a
smluvního výzkumu, zejména:
a) na vytvoření stabilního systému financování podpory transferu znalostí a technologií;
b) na další rozvoj spolupráce mezi Centrem pro přenos poznatků a technologií a Charles
University Innovations Prague s.r.o.;
c) zvyšování počtu uplatněných výsledků tvůrčí činnosti ve společnosti;
d) zvyšování povědomí veřejnosti o společenském přínosu vědy rozvíjené na univerzitě.
7. Ve spolupráci s dalšími vysokými školami a jinými výzkumnými institucemi bude univerzita podporovat otevřenost své vědy:
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a) s cílem zlepšit dostupnost kvalitního přístrojového zázemí a zvýšit efektivitu jeho využívání podpoří sdílení svých výzkumných infrastruktur a špičkové strojního a přístrojového vybavení;
b) s ohledem na dostupnost a širokou společenskou prospěšnost výsledků tvůrčí činnosti
vytvoří podmínky pro širší využívání režimu Open Access;
c) s důrazem na širokou společenskou prospěšnost se zaměří na popularizaci vědy a jejích výsledků.
8. V rámci své společenské odpovědnosti bude Univerzita Karlova přispívat k naplňování
Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a zároveň přispívat i k jejich
prosazení ve společnosti.
9. Aby bylo zabezpečeno kvalitní prostředí pro bádání i výuku, se univerzita zaměří zejména
na výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur (Albertov, Pelc-Tyrolka, Motol, Jinonice, Veleslavín, kampusy v Plzni a v Hradci Králové).
NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ KONTEXT VĚDY A VÝZKUMU VE VAZBĚ NA PLNĚNÍ VYŠŠÍCH NÁRODNÍCH A NADNÁRODNÍCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ VČETNĚ STRATEGIE A NÁSTROJŮ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ NEBO OBOROVÉ KONKURENCESCHOPNOSTI VÝZKUMNÉ ČINNOSTI A JEJÍ KVALITY
Univerzita Karlova se plně hlásí jak k národním, tak evropským strategickým cílům a opatřením
ve vědě a výzkumu a přispívá k jejich naplňování. Mezi hlavní národní priority patří kontinuální
zvyšování investic do vědy a výzkumu, o které se Univerzita Karlova dlouhodobě zasazuje. Mezi
další národní dlouhodobé priority patří také zvýšení účasti v rámcových programech Evropské
unie. Univerzita prostřednictvím několika svých opatření již několik let výzkumníky motivuje
k tomu, aby se programu více účastnili.
Dalším opatřením, které je ve shodě s národními dlouhodobými prioritami, je bezproblémové zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Za tímto účelem vzniká v současné době na Univerzitě Karlově tzv. relokační centrum, které bude poskytovat praktický servis přijíždějícím akademickým a
vědeckým pracovníkům ze zahraničí, inzerovat nabídky na postdoktorské a další pozice, na granty
umožňující delší pobyt zahraničním výzkumníkům a rovněž pomůže zviditelňovat univerzitu v zahraničí. V únoru 2019 udělila Evropská komise Univerzitě Karlově na základě implementace principů vyplývajících z Evropské charty pro vědecké pracovníky a Kodexu pro přijímání vědeckých
pracovníků certifikát HR Excellence in Research. Univerzita tím naplňuje prioritu č. 3 ERA Road
map a navazující národní ERA Road map.
V oblasti aplikovaného výzkumu, který je rovněž jednou z priorit, podporuje univerzita průřezová témata, patenty mající co největší dopad na společnost, což dokládá i nedávné založení dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague, která má za sebou již řadu úspěchů v této
oblasti.
Na nadnárodní úrovni se Univerzita Karlova aktivně zapojuje do formování evropského výzkumného i vzdělávacího prostoru, jak dokladuje její nedávný vstup do Aliance 4EU+ a následný
úspěch v projektech Evropských univerzitních aliancí. Evropské univerzitní aliance jsou nyní
hlavním nástrojem Evropské komise k formování tohoto prostoru, k zvýšení studentských i zaměstnaneckých mobilit a zvýšení konkurenceschopnosti studentů na trhu práce. Univerzita Karlova tak v partnerství s prestižními univerzitami přispívá ke zvýšení vlastní konkurenceschopnosti v rámci evropského prostoru.
Univerzita Karlova se ztotožňuje i se standardy a požadavky stanovenými Národní strategií otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020 a pracuje na jejich implementaci.
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Univerzita buduje institucionální repositář a vytváří vhodné podmínky pro rozšiřování tohoto
režimu do běžné praxe pracovníků univerzity. Do budoucna lze očekávat rozšíření požadavků na
otevřenost ve vědě i v Národní politice VaVaI 2021+, jak byl předesláno v Akčním plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na
léta 2017-2020. Zviditelnění výsledků tvůrčí činnosti autorů Univerzity Karlovy díky publikování
v režimu open access přináší i zvýšení konkurenceschopnosti v národním a mezinárodním prostředí.
INSTITUCIONÁLNÍ NÁSTROJE PRO NAPLŇOVÁNÍ VÝZKUMNÉ STRATEGIE S DŮRAZEM NA
PODPORU KVALITNÍHO VÝZKUMU A INOVATIVNÍHO PROSTŘEDÍ
Univerzitě Karlově se podařilo rozvinout v České republice unikátní systém programů na podporu
vědy, které přispívají k naplňování jejích dlouhodobých priorit. Mezi tyto programy patří zejména
program na podporu mezioborové a mezifakultní spolupráce cílící na interdisciplinární výzkum a
překonávání historickým vývojem vzniklé rozdrobenosti oborů a pracovišť (PROGRES), systém
dlouhodobé institucionální podpory excelentních výzkumných skupin sdružujících zkušené badatele, postdoktorandy a doktorandy (UNCE) a institucionální podpora zakládání nových skupin zahraničními badateli, resp. výzkumníky po dlouhodobém pobytu v zahraničí, vybranými kompetitivním způsobem v otevřených konkursech, cílem tohoto programu je mj. zvýšení úspěšnosti Univerzity Karlovy v získávání významných mezinárodních grantů (PRIMUS). Konečně, univerzita zahájila program podpory a ocenění individuálních excelentních výzkumníků (Donatio Universitatis
Carolinæ). Rozvoj studentské vědecké činnosti na univerzitě je dlouhodobě zajišťován dvěma mechanismy, a to Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (GAUK) a soutěží specifického výzkumu
(SVV). Tento systém univerzita v návaznosti na výsledky vnitřního hodnocení vědecké práce
hodlá dále rozvíjet.
Podpora excelence ve výzkumu je na univerzitě komplexním souborem opatření tvořících dohromady ucelenou soustavu pobídek a finančních i nefinančních motivačních prvků, mezi něž náleží
zejména:









bonifikace zavedená v programech PROGRES, kde jsou finančně podporovány programy
vykazující mezinárodní i vnitrouniverzitní spolupráci a také kvalitu výsledků;
program PRIMUS, jehož cílem je přilákat zahraniční mladé vědce a sloužit nadějným domácím i zahraničním vědcům k založení vědecké skupiny, které vybírá v náročných, otevřených mezinárodních konkursech a vytváří jim mimořádné podmínky pro start jejich
vědecké kariéry;
různé akce s domácími i zahraničními lektory s cílem, aby řešitelé připravili úspěšnou žádost o grant Evropské výzkumné rady, resp. i o jiný individuální významný mezinárodní
grant;
přímá finanční podpora skupin a badatelů při podávání zahraničních významných grantů;
zajištění profesionální podpory při podávání zahraničních významných grantů;
podpora kvalitních, i když zatím v náročné mezinárodní soutěži neúspěšných projektů.

V oblasti rozvoje lidských zdrojů bylo pro Univerzitu Karlovu významné udělení certifikátu HR
Award. Cílem je strategičtější řízení lidských zdrojů, vytváření profesionálnějšího, transparentnějšího a příjemnějšího pracovního prostředí včetně možností kariérního růstu. V současné době
vzniká provázaný systém principů kariérního rozvoje a hodnocení zaměstnanců. Další z oblastí,
na které se projekt soustředí, je nábor nových zaměstnanců. Zde chce univerzita implementovat
otevřený a transparentní systém, který umožní vybrat ty nejlepší zájemce, tzv. open, transparent
and merit-based recruitment. Díky těmto a dalším standardům, které držitel HR Award musí naplňovat, je Univerzita Karlova atraktivnější pro zahraniční pracovníky.
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Hojně jsou rovněž využívány kontakty se zahraničními univerzitami a mezinárodními pracovními
skupinami, do budoucna se počítá zejména se zapojením Aliance 4EU+. Zapojení Univerzity Karlovy do aliance 4EU+ přináší nový trend těsné mezinárodní spolupráce šesti univerzit (Universität
Heidelberg, Københavns Universitet, Università degli Studi di Milano, Sorbonne Université,
Uniwersytet Warszawski a Univerzity Karlovy). Tato spolupráce je výzvou ke sladění výzkumných
aktivit využívajících čtyř tematických oblastí, tzv. flagships (Health and Demographic Change in an
Urban Environment; Europe in a Changing World: Understanding and Engaging Societies, Economies, Cultures and Languages; Transforming Science and Society: Advancing Information, Computation and Communication; Biodiversity and Sustainable Development), jakož i výuky.
V uplynulém období univerzita připravila a spustila komplexní hodnocení kvality vědecké práce,
a to jak jeho principů a náležitostí, tak i nezbytného zázemí. Systém podporuje orientaci na kvalitu,
poskytuje nezávislý, mezinárodní pohled opřený o náročná měřítka a v neposlední řadě bude využitelný nejen v oblasti vědy, ale i v oblasti vzdělávání. Hodnocení kvality vědecké práce Univerzita Karlova využije zejména pro další strategický rozvoj své tvůrčí činnosti, rozvoj oborů a vědních oblastí, případné změny v programech na podporu vědy, rozhodování o financování tvůrčí
činnosti z prostředků institucionální podpory či podporu excelence.
Do budoucna bude pokračovat podpora všech typů výzkumných infrastruktur a dalších výzkumných center, které byly realizovány v rámci operačních programů. Institucionální podpora a jejich
ukotvení ve struktuře univerzity budou realizovány v závislosti na novelizaci zákona a disponibilních prostředcích univerzity. Dosavadní podpora probíhá navyšováním finančních prostředků
přidělených jednotlivým infrastrukturám či centrům z vnitřních zdrojů. Mezi lety 2019 a 2020
byla tato podpora zvýšena na dvojnásobek.
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