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STRATEGICKÝ ZÁMĚR UNIVERZITY KARLOVY NA OBDOBÍ 2021-2025 
 
PREAMBULE 
 
Excelence, autonomie a svoboda bádání a výuky jsou principy, ke kterým se trvale hlásíme. 
 
Univerzita Karlova je jednou z nejvýznamnějších vědeckých a vzdělávacích institucí nejenom 
v České republice, ale i v Evropě. Je výzkumně orientovanou vysokou školou, která se trvale hlásí 
k historickým tradicím jednoho z nejstarších vysokých učení a zastává zásadní roli ve vědeckém, 
kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 
 
Jakožto veřejná instituce se rovněž hlásí k odpovědnosti za rozvoj společnosti, která ji podporuje, 
a prostředí, v němž se nachází. I nadále se proto bude podílet na rozvoji regionů, v nichž působí, 
a svou činností přispívat k naplňování národních priorit, jako jsou především ty ukotvené ve stra-
tegickém záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vysokých škol, jakož 
i k závazkům mezinárodním, jako je podpora evropského vzdělávacího a vysokoškolského pro-
storu. 
 
My, kteří dnes vystupujeme jejím jménem, chceme pokračovat v závazku přispívat k rozvoji vě-
dění, vzdělanosti a kultury, který nám byl předán, a postoupit jej těm, kdož přijdou po nás. Násle-
dujeme přitom hodnoty, s nimiž je toto poslání neodmyslitelně spjato – sloužit pravdě, rozvíjet 
ideály humanity, demokracie, otevřenosti a naplňovat myšlenku celosvětové spolupráce univerzit 
jako základu mezinárodního vědeckého výzkumu i vzdělávání. I nadále budeme klást nejvyšší ná-
roky na sebe samé, na kvalitu naší vědy i našeho vzdělávání a poměřovat se s nejlepšími. 
 
V nadcházejícím období proto upřeme svou pozornost na těchto pět klíčových okruhů: 
 

I. Základem univerzity jsou lidé. Právě oni jsou nositeli kultury instituce, která je rozhodující 
pro úroveň vzdělanosti, bádání i vnitřní správy. Vynikající vědci a pedagogové dokáží roz-
víjet potenciál studentů, kteří i díky tomu přicházejí s otázkami, novými nápady a řeše-
ními, čímž pokračují tam, kam jejich učitelům nebylo dopřáno dojít. Máme-li se přiblížit 
nejlepším světovým univerzitám, musí pro nás být péče o lidi, jejich talent a zkušenost, 
intuici i odbornost, prvořadou prioritou. Nejlepší lidé dělají nejlepší univerzitu. 

 
II. Excelentní a společensky prospěšný výzkum schopný konkurence na mezinárodní 

úrovni je nejlepším předpokladem pro rozvíjení potenciálu studentů i badatelů, přitaho-
vání talentovaných lidí, formulování nových nápadů i nalézání odpovědí na palčivé pro-
blémy. Je to i oblast, která dokládá význam univerzity jako instituce s nezanedbatelným 
přínosem pro kvalitní život společnosti a udržitelnost života obecně. 

 
III. Univerzita, jakožto instituce, která se zásadně podílí na dlouhodobém směřování společ-

nosti, musí soustavně hledat cesty, jak učinit ze vzdělání co nejtrvalejší a nejprospěšnější 
hodnotu. Pozornost přitom musíme věnovat nejen výuce jakožto bezprostřednímu vzdě-
lávání a rozvoji osobních vlastností, ale také studijní zkušenosti, tj. institucionální kultuře, 
která je přenositelná i mimo prostředí školy a která představuje přetrvávající hodnotu ve 
světě, v němž řada dosavadních poznatků překotně ustupuje novým. Univerzita Karlova, 
musí být vrcholným centrem vzdělanosti, které poskytuje vzdělávání pro budoucnost 
a vzdělávání k budoucnosti. 

 
IV. Příklad předních světových vysokých škol dokládá, že kritickou podmínkou kvality 

a konkurenceschopnosti je internacionalizace. Pouze pokud napřeme soustavné úsilí 
tímto směrem, můžeme se jim přiblížit a být mezinárodně silnou a vyhledávanou institucí. 
Jen pokud se budeme učit od nejlepších, můžeme se jimi sami stát a své zkušenosti předá-
vat dalším. Zaměříme se proto na úzkou spolupráci se špičkovými univerzitami, která pro-
stoupí všechny oblasti i úrovně činnosti univerzity, a budeme pokračovat ve vytváření 
podmínek, abychom se stali univerzitou otevřenou světu. Nápomocna nám bude i nová 
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forma mezinárodní spolupráce, jakou představuje pro nadcházející období projekt evrop-
ské univerzitní aliance 4EU+, neboť cílí na integraci a synergii činností všech zúčastněných 
univerzit, které by měly v budoucnu vytvořit jeden společný evropský kampus. Aktivity, 
které jsme si v této oblasti a oblastech souvisejících předsevzali rozvíjet, představují rá-
mec strategie internacionalizace Univerzity Karlovy v nadcházejícím období, který 
budeme průběžně konkretizovat v dalších strategických dokumentech. 

 
V. Univerzita Karlova je složena z fakult, vysokoškolských ústavů a dalších součástí, které 

podle svého poslání, zaměření a potenciálu přispívají ke společnému dílu. Oborová pes-
trost, která je pro univerzitu jako instituci příznačná, představuje ideální platformu 
pro rozvíjení interdisciplinárního výzkumu i vzdělávání a významnou přidanou hodnotu 
pro naplnění třetí role. Svého vnitřního potenciálu však dosud nevyužíváme cíleně k roz-
voji univerzity, pro niž je v současné době v různých směrech typická spíše roztříštěnost. 
Ta patří k vnitřním faktorům, které brzdí její rozvoj. Jednota v rozmanitosti proto bude 
patřit mezi oblasti, na něž se v následujícím období zaměříme. 

 
HODNOTY 
 

 podpora svobody, humanismu a demokracie 
 trvalá snaha o dosahování vysoké kvality naší činnosti 
 rozvoj akademické integrity a zachování akademické svobody a samosprávy 
 naplňování zodpovědnosti směrem ke společnosti nad rámec primárních činností univer-

zity – výzkumu a vzdělávání 
 
I. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU 
 

Chceme být první volbou pro kvalitní uchazeče, studenty, akademiky a profesionály; pro ty 
nejlepší, protože jen s nimi budeme schopni přiblížit univerzitu evropské špičce. 

 

 budoucnost Univerzity Karlovy: talentovaní studenti – doktorandi – postdoktorští pra-
covníci (jejich získání, setrvání, rozvoj a hodnocení), 

 otevření většího prostoru pro přijímání pracovníků a studentů ze zahraničí či s dlou-
hodobou zahraniční zkušeností, vytváření odpovídajícího zázemí a zajištění podpory 
fakult pro naplnění tohoto cíle, 

 rámcová pravidla kariérního postupu pro akademické, vědecké i administrativní pra-
covníky nabízející motivující cesty profesního rozvoje, zvýšení odborných, jazykových 
a pedagogických kompetencí zaměstnanců, 

 podpora studentů a zaměstnanců (poradenství, sladění pracovního, studijního a rodin-
ného života, stipendia a benefity), 

 péče o studenty a zaměstnance se speciálními potřebami, 
 alumni. 

 
Aktivity 
 

1. Vytvoříme systém získávání a podpory talentů na Univerzitě Karlově, který zahrne 
zejména nadané pregraduální studenty, studenty doktorského studia, začínající akade-
mické i vědecké pracovníky a postdoktorandy. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, 
pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium, 
pror. pro vědeckou činnost) 

 
2. Podpoříme spolupráci studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří 

se již v průběhu studia věnují vědecko-výzkumným aktivitám, s doktorskými studenty 
a výzkumnými týmy, a to i v mezinárodním prostředí (např. v rámci Aliance 4EU+ nebo 
univerzit z řad strategických partnerů). Pro tyto studenty vytvoříme podmínky, které je 
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budou motivovat k další práci a k přechodu do doktorského studia. (odpovídá: pror. pro 
studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost) 

 
3. V návaznosti na doporučení vzešlá z komplexní analýzy doktorského studia na Univerzitě 

Karlově, z mezinárodního hodnocení a z hodnocení tvůrčí činnosti univerzity zlepšíme 
podmínky pro studium a práci studentů doktorského studia napříč obory dle materiálně-
technických i personálních kapacit s důrazem na jejich okamžité zapojení do výzkumných 
týmů. Zvýšíme stipendia a využijeme jich jako motivačního nástroje, který spolu se zefek-
tivněním nabídky grantových podpor a s intenzivněji využívanými možnostmi meziná-
rodní spolupráce přispěje k vytváření takových podmínek, aby se studenti zejména pre-
zenční formy doktorského studia mohli plně věnovat disertačnímu výzkumu. Rovněž roz-
šíříme nabídku kurzů pedagogických a měkkých dovedností podporujících odborný 
a osobní rozvoj studenta, zahrneme doktorské studium do systémů kariérního postupu 
a hodnocení zaměstnanců a zajistíme optimální počet doktorandů na školitele. (odpovídá: 
člen KR odpovědný za doktorské studium) [PC 3, operační cíl C a D] 

 
4. Velkou pozornost budeme věnovat zajišťování excelence doktorského studia. To bude za-

hrnovat především stanovení náročných, mezinárodně srovnatelných a oborově patřič-
ných kritérií pro jednotlivé disciplíny napříč univerzitou a intenzitní sledování průchodu 
studiem, podporu dalšího rozvoje koordinačních rad doktorských studijních programů 
s důrazem na jejich funkční uspořádání a úzkou spolupráci s Radou pro vnitřní hodnocení, 
aby byla posílena jejich role v dalším směřování doktorského studia, či nabídku vzdělávání 
pro školitele. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný 
za doktorské studium) [PC3, operační cíl C] 

 
5. Doktorské studium budeme jakožto start vědecké kariéry aktivně a atraktivně prezento-

vat talentovaným studentům magisterských studijních programů a zájemcům zvnějšku 
zejména v souvislosti s možností účasti na vědeckých projektech, s poukazem na úspěšné 
příklady a s důrazem na kariérní rozvoj v podmínkách výzkumné univerzity. Absolven-
tům, kteří se rozhodnou věnovat vědecké dráze, nabídneme podporu při přechodu na po-
stdoktorandské pozice, a to zejména na zahraničních univerzitách, které jsou sdruženy 
v alianci 4EU+ či které jsou našimi strategickými partnery. (odpovídá: člen KR odpovědný 
za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost) [PC3, operační cíl C a D]. 

 
6. Pro zvýšení počtu míst akademických a v relevantních případech i vědeckých pracovníků 

obsazovaných pomocí otevřených, zpravidla mezinárodních konkurzů, využijeme cílené 
inzerce na kvalitních mezinárodních i národních portálech. (odpovídá: kvestor, kancléř) 
[PC 5, operační cíl D] 

 
7. Abychom zvýšili počet akademických a vědeckých pracovníků ze zahraničí či s dlouhodo-

bou zahraniční zkušeností, nabídneme jim možnost zapojit se do našich stávajících týmů 
a díky zajištění dvojjazyčného prostředí a podpoře od CU Staff Welcome Centra jim po-
skytneme takové zázemí, aby se mohli věnovat výuce, bádání i standardnímu kariérnímu 
postupu, nikoli překonávání překážek spojených s životem a pracovním působením v jiné 
zemi. (odpovídá: kvestor, kancléř) 

 
8. Díky nastavení transparentních podmínek pro kariérní rozvoj, cílenějšímu navázání mezd 

na kvalitu práce a soustavnému zlepšování pracovních podmínek zvýšíme konkurence-
schopnost univerzity jako vyhledávaného zaměstnavatele i pro vysoce kvalitní odborníky, 
kteří v současné době pracují například v soukromé či veřejně prospěšné sféře, což rovněž 
přispěje k těsnějšímu propojení výuky s praxí. (odpovídá: kvestor, kancléř) 

 
9. Vytvoříme systém podpory postdoktorandských pozic na pracovištích Univerzity Karlovy. 

Cíleně přitom budeme vyhledávat i talentované začínající vědce, kteří prošli studiem 
na univerzitě, absolvovali doktorské studium v zahraničí, vytvořili si tam funkční badatel-
ské sítě a jsou ochotni vrátit se do České republiky. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) 
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10. Připravíme efektivní systém průběžného hodnocení akademických a vědeckých pracov-

níků na základě definovaných kritérií v oblastech, jimiž jsou výuka, věda, třetí role a s nimi 
související činnosti (např. účast v různých orgánech či odborných komisích, organizační 
a administrativní činnost apod.). Obdobný systém s odpovídajícími kritérii vytvoříme 
i pro administrativní pracovníky. Místa vedoucích pracovníků přitom budou obsazována 
na časově omezené úseky s možností znovujmenování do funkce. (odpovídá: p. rektor, 
kvestor, kancléř) [PC 5, operační cíl D] 

 
11. Ke zkvalitnění personálního fungování univerzity přijmeme rámcový kariérní řád univer-

zity, který zahrne transparentní a motivační vazbu habilitací a profesur na kariérní po-
stup, propojení s vnitřním mzdovým předpisem i se systémem hodnocení zaměstnanců. 
(odpovídá: p. rektor, kvestor, kancléř) [PC 5, operační cíl D] 

 
12. S podporou Centra celoživotního vzdělávání a centra pedagogických dovedností Paedago-

gium a s cílem soustavně rozvíjet erudici našich učitelů a vědců i kvalitu vnitřní správy 
univerzity zavedeme ucelený systém dalšího vzdělávání akademických, vědeckých, ve-
doucích i podpůrných pracovníků, který bude motivačně provázán s kariérním řádem 
a systémem hodnocení zaměstnanců. Centrum Paedagogium se přitom stane platformou 
pro setkávání pracovníků podílejících se na výuce napříč celou univerzitou, podporující 
výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro 
koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC1, operační cíl A] 

 
13. S cílem zlepšit sociální podmínky našich zaměstnanců i studentů a zajistit jim zázemí pro 

kvalitní život podpoříme aktivity a zavedeme další opatření přispívající k vyrovnávání pří-
ležitostí, k souladu studijního, pracovního a rodinného života a ke zdravému životnímu 
stylu. (odpovídá: kvestor) 

 
14. Podmínkou pro udržení a získávání lidí, kteří nám mohou pomoci naplnit poslání a cíle 

naší alma mater, je vytvoření co možná nejvíce mezinárodně srovnatelných pracovních 
podmínek. V oblasti personální politiky se proto zaměříme na naplňování principů vyjád-
řených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání vý-
zkumných pracovníků, jejichž stvrzením nám i nadále bude HR Excellence in Research 
Award. (odpovídá: kvestor, kancléř) [PC 5, operační cíl D] 

 
15. I nadále budeme prostřednictvím Klubu Alumni a fakultních absolventských spolků roz-

víjet vztahy s absolventy a přáteli naší alma mater, a to jak doma, tak v zahraničí. Naším 
cílem je intenzivní účast absolventů a příznivců na životě a správě univerzity, např. v po-
době zapojení absolventů do tvorby a hodnocení studijních programů či odborníků 
z praxe do výuky, nabídky dalšího vzdělávání, systému ambasadorů přispívajících k pově-
domí o Univerzitě Karlově doma i ve světě. Zapojíme své absolventy také do našich fun-
draisingových aktivit a rozvoje inovačního ekosystému. Působnost, aktivitu a viditelnost 
Klubu Alumni budeme systematicky zvyšovat. (odpovídá: pror. pro evropskou problema-
tiku, pror. pro studijní záležitosti) [PC 5, operační cíl B, SI 4, operační cíl A] 

 
Ukazatele 
 

 podpořené řešitelské týmy zahrnující pregraduální studenty a doktorandy; 
 podíl doktorandů s grantovou podporou; 
 výše doktorandských stipendií a celkového finančního zajištění doktorandů od univerzity; 
 studijní úspěšnost v doktorských studijních programech; 
 podíl výběrových řízení na místa akademických a vědeckých pracovníků, jichž se účastní 

uchazeči z prostředí mimo univerzitu; 
 počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků; 
 počet postdoktorandských pozic obsazených akademickými a vědeckými pracovníky 

ze zahraničí či s dlouhodobou zahraniční zkušeností; 
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 počet pracovníků, kteří prošli vzděláváním v rámci systému dalšího vzdělávání na Univer-
zitě Karlově (např. manažerské dovednosti, měkké dovednosti); 

 počet pracovníků, kteří prošli vzděláváním v pedagogických dovednostech; 
 počet studentů doktorského studia, kteří prošli vzděláváním v pedagogických dovednos-

tech; 
 udržení certifikátu HR Award; 
 výdaje na sociální politiku; 
 počet podpořených zaměstnanců a studentů se speciálními potřebami. 

 
II. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 
 

Kvalita vědy na Univerzitě Karlově bude vždy poměřována oproti nejlepším evropským uni-
verzitám, právě jim se univerzita musí co nejvíce přibližovat. Klíčovými cíli Univerzity Kar-
lovy pro období nového strategického záměru jsou výrazné posílení excelence, prospěšnosti 
a otevřenosti vědy a výzkumu. 

 

 profilové obory, centra excelence a strategické/unikátní obory, 
 prostor pro kvalitu a její oceňování (hodnocení tvůrčí činnosti, propojení s financová-

ním), 
 programy na podporu vědy, domácí i zahraniční grantové činnosti včetně ERC, 
 infrastruktury pro výzkum, 
 přenos poznatků, dovedností a technologií (katalog služeb, Via Carolina, Charles Uni-

versity Innovations Prague, univerzitní inovační síť), 
 otevřená věda (Open Science). 

 
Aktivity 
 

1. Jedním z předpokladů mezinárodně konkurenceschopného výzkumu je naše způsobilost 
definovat profilové obory, které budou na Univerzitě Karlově přednostně podporovány, 
identifikovat ty s potenciálem vynikajících výsledků a rovněž nalézt prostor pro podporu 
nových témat či spoluprací uvnitř univerzity. Dokončením mezinárodně garantovaného 
hodnocení tvůrčí činnosti získáme potřebné informace pro dosažení tohoto cíle. Stanovení 
profilových oborů ovlivní další směrování i kvalitu univerzity a povede k větší efektivitě 
finančního zabezpečení tvůrčí činnosti a vyšší vědecké exkluzivitě výsledků. Podpora 
bude směřovat k vědecké excelenci a k udržení oborové kontinuity. (odpovídá: pror. pro 
vědeckou činnost) 

 
2. Zavedeme cílený systém podpory oborů, které jsou v českém prostoru unikátní, nebo pro 

univerzitu významné, ať už se jedná o obory malé svou velikostí či o obory společensky 
důležité, např. z kulturně historických, hospodářských či bezpečnostních důvodů, obory 
s potenciálem růstu či výrazně otevřené mezioborové spolupráci, a to za předpokladu za-
chování standardů vysoké akademické kvality. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) 

 
3. Vzhledem k tomu, jaký význam pro strategické řízení vědy na univerzitě přikládáme sys-

tému hodnocení tvůrčí činnosti založenému na objektivních, transparentních a oborově 
specifických kritériích, budeme tento systém kontinuálně rozvíjet, revidovat a nadále tr-
vat na tom, že klíčovým faktorem je poučený lidský úsudek a že opatření přijatá na základě 
závěrů jsou výsledkem univerzitní diskuse. Na tomto základě uskutečníme další cyklus 
mezinárodně garantovaného hodnocení kvality vědecké práce. Obdobné nároky budeme 
klást i na hodnocení národní, jehož závěry a doporučení pro nás budou jedním z vodítek 
pro další rozvoj tvůrčí činnosti na univerzitě. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) 

 
4. Vnitřním nástrojem pro dlouhodobý koncepční rozvoj jednotlivých vědních oborů na Uni-

verzitě Karlově jsou programy PROGRES, UNCE a PRIMUS. Naše institucionální programy 
na podporu vědy vyhodnotíme a rozvineme tak, aby se staly účinnou motivací pro rozvoj 
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kvalitní vědy na univerzitě a pro získávání nejlepších vědeckých talentů z České republiky 
i ze zahraničí. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost) 

 
5. Důležitou součástí našeho systému podpory rozvoje tvůrčí činnosti je práce se studenty 

a sepětí vědy a studia. Inovujeme proto Grantovou agenturu Univerzity Karlovy a propo-
jíme ji s dalšími grantovými nástroji k zajištění vyšší efektivity financování, motivačního 
efektu, osvojení dovednosti připravit a vést vědecký projekt a dlouhodobější podpory per-
spektivních projektů. (odpovídá: člen KR odpovědný za rozvoj GAUK) 

 
6. V příštích letech musíme důsledně pracovat na výrazném zvýšení aktivity a úspěšnosti 

v mezinárodních grantových soutěžích včetně grantů Evropské výzkumné rady. Pro dosa-
žení tohoto cíle budeme ve zvýšené míře využívat možnosti interních finančních nástrojů, 
jako je stabilní a dlouhodobý program finanční podpory navrhovatelům kvalitních pro-
jektů do soutěže ERC a další rozšiřování expertní pomoci Evropského centra při předklá-
dání žádostí o významné zahraniční granty. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) 

 
7. Pro zkvalitnění naší vědy využijeme též úzké vztahy s našimi partnery z Asociace výzkum-

ných univerzit České republiky, ústavů Akademie věd České republiky a s fakultními ne-
mocnicemi. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) 

 
8. Na základě zavedení systému propagace výsledků univerzitního výzkumu ve veřejném 

prostoru vytvoříme podmínky pro účinnější uplatňování výsledků tvůrčí činnosti ve spo-
lečnosti a také povědomí veřejnosti o společenském přínosu vědy rozvíjené na Univerzitě 
Karlově. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) 

 
9. Vytvoříme stabilní systém financování podpory transferu znalostí a technologií, a to díky 

intenzivní spolupráci s naší dceřinou společností na komercializaci výsledků univerzit-
ního výzkumu a většímu zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se za-
měřením na přenos znalostí a technologií. Zaměříme se přitom zejména na podporu trans-
ferových projektů spolufinancovaných z vnitřních zdrojů univerzity, registrace průmyslo-
vého vlastnictví pod značkou Univerzity Karlovy, zakládání spin-off společností s účastí 
univerzity, resp. její dceřiné společnosti a na navazování spoluprací a partnerství s part-
nery z aplikační sféry. (odpovídá: kancléř) 

 
10. V souladu s tím, že jsme veřejnou institucí, budeme v rámci možností a ve spolupráci s dal-

šími vysokými školami a jinými výzkumnými institucemi podporovat otevřenost naší 
vědy: 

 
o s cílem zlepšit dostupnost kvalitního přístrojového zázemí a zvýšit efektivitu jeho vy-

užívání podpoříme sdílení našich výzkumných infrastruktur a špičkového strojního 
a přístrojového vybavení, a to zejména díky přípravě a prezentaci příslušného kata-
logu, přijetí pravidel pro sdílení vybraných celků jak v rámci univerzity, tak s dalšími 
partnery, a průběžnému sledování jejich využívání, (odpovídá: pror. rozvoj, pror. pro 
vědeckou činnost) 

 
o s ohledem na dostupnost a širokou společenskou prospěšnost výsledků tvůrčí činnosti 

vytvoříme podmínky pro širší využívání režimu Open Access a pro archivaci, ochranu 
a zpřístupňování výzkumných dat; za tímto účelem především etablujeme Centrum 
pro podporu open science, vybudujeme infrastrukturní zázemí a standardizované 
softwarové řešení pro archivaci vědeckých dat, vytvoříme a do praxe zavedeme sadu 
metodických materiálů pro podporu Open Science na Univerzitě Karlově, pro autoar-
chivaci výsledků vědecké činnosti v institucionálním repozitáři publikační činnosti 
univerzity, resp. pro archivaci, ochranu a zpřístupňování výzkumných dat v instituci-
onálním datovém repozitáři, zavedeme celouniverzitní systém pro podporu tvorby 
plánů managementu dat a vytvoříme rámec pro podporu vzdělávání v oblasti otevře-
ného přístupu k vědeckým informacím v pregraduálním studiu, (odpovídá: pror. pro 



 

7 

tvůrčí a ediční činnost, pror. pro vědeckou činnost, řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu 
výpočetní techniky) 

 
o v rámci třetí role se zaměříme na tvorbu podkladů pro aktuální celospolečenské dis-

kuse a na navrhování řešení komplexních problémů, kterým společnost čelí, populari-
zaci naší vědy a jejích vynikajících představitelů i výsledků jakož i na podporu aktivit 
v oblasti Citizen Science, díky nimž se lidé, kteří nejsou profesionálními vědci, mohou 
podílet na vědeckém výzkumu. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) 

 
11. Naše univerzitní Nakladatelství Karolinum bude i nadále sledovat aktuální trendy mezi-

národní akademické nakladatelské praxe a poskytovat standardní publikační servis pro 
cizojazyčné publikační výstupy se zaměřením na anglický program a plný nakladatelský 
servis z hlediska elektronického publikování. (odpovídá: pror. pro tvůrčí a ediční činnost 
řed. Nakladatelství Karolinum) 

 
Ukazatele 
 

 zvýšení kvality vědecké práce v oborech rozvíjených na univerzitě doložené výsledky uni-
verzitního hodnocení; 

 publikace v předních oborových časopisech; 
 národní a mezinárodní ocenění vědecké práce studentů a zaměstnanců univerzity; 
 počet udělených ERC grantů a dalších významných zahraničních grantů; 
 výše prostředků získaných z přenosu poznatků a technologií a smluvního výzkumu; 
 počet publikací autorů Univerzity Karlovy publikovaných v režimu Open Access; 
 počet elektronických publikací vydaných univerzitními nakladatelstvími. 

 
III. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁVÁNÍ K BUDOUCNOSTI 
 

Vzdělání získané na Univerzitě Karlově bude pro absolventa dlouhodobou konkurenční výho-
dou nejen v soutěži o nejzajímavější pracovní pozice. 

 

 vysoce kvalitní a mezinárodně atraktivní studijní programy, joint a double degree pro-
gramy, 

 integrace, inovace a internacionalizace vzdělávací činnosti napříč fakultami, 
 prostupnost na národní i mezinárodní úrovni, propojení mezi vzdělávací, tvůrčí čin-

ností a praxí, interdisciplinarita, 
 moderní formy vzdělávání a nové technologie, 
 moderní knihovna Univerzity Karlovy, digitalizace, elektronické informační zdroje, 
 vzdělávání k aktivnímu a odpovědnému občanství (např. kritické myšlení, tolerance, 

otevřenost ke spolupráci), k podnikavosti a aktivnímu vytváření pracovních příleži-
tostí, 

 rozvoj hodnocení kvality studijních programů, 
 péče o studenty, 
 celoživotní vzdělávání, otevřenost (včetně Juniorské univerzity a Univerzity třetího 

věku). 

 
Aktivity 
 

1. Zaměříme se na další rozvoj kvality našich studijních programů, a to zejména na inovaci, 
internacionalizaci a integraci vzdělávací činnosti napříč fakultami a na studijní zkušenost 
včetně objektivity a férovosti kontroly studia při zachování vysokých nároků. Za tímto 
účelem zejména zformulujeme univerzitní strategii kvality vzdělávací činnosti závaznou 
pro vnitřní schvalování studijních programů, vytvoříme celouniverzitní platformu pro 
podporu rozvoje kvality vzdělávání, zavedeme ucelený systém průběžného hodnocení 
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kvality studijních programů, jehož nedílnou součástí budou pravidelná a provázaná repre-
zentativní šetření mezi uchazeči, studenty i absolventy jakož i spolupráce s praxí. (odpo-
vídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC1, operační cíl A, B a C] 

 
2. S cílem i nadále zajistit dlouhodobou uplatnitelnost absolventů Univerzity Karlovy v ná-

ročných povoláních a pozicích se zaměříme na posilování sepětí našeho vzdělávání s praxí, 
a to od vnitřního schvalování studijních programů, přes studium až po následnou kariéru, 
např. budeme: 

 
o zapojovat naše absolventy a odborníky z praxe včetně výzkumné do přípravy, schva-

lování a hodnocení studijních programů, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdě-
lávací činnosti) [PC1, operační cíl B] 

 
o podporovat podnikavost a kreativitu, vznik studentských projektů zajišťujících pře-

nos poznatků mezi akademickou a aplikační sférou či zapojování studujících do ino-
vačních činností, a to jak prostřednictvím studijních programů, tak extrakurikulárních 
aktivit (např. inkubátor, akcelerátor), (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro 
koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) 
[PC1, operační cíl C] 

 
o systemizovat spolupráci s vnějšími partnery v oblasti studentských praxí a stáží, aby 

studující mohli volit z kvalitní a široké nabídky a rozvíjet praktickou složku osvojo-
vané kvalifikace již v průběhu studia i tam, kde není jeho povinnou součástí, (odpovídá: 
pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC1, operační cíl C] 

 
o systemizovat kariérní poradenství pro budoucí absolventy, (odpovídá: pror. pro stu-

dijní záležitosti) [PC2, operační cíl G] 
 

o rozšiřovat nabídku předmětů vyučovaných v cizích jazycích a kurzů znalostí a doved-
ností nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu 
vzdělávací činnosti) [PC1, operační cíl C] 

 
o nabízet absolventům profesně orientované celoživotní vzdělávání. (odpovídá: pror. 

studijní záležitosti) [PC1, operační cíl C] 
 

3. Podpoříme studijní programy, které vzdělávají odborníky připravené zastávat společen-
sky potřebné profese a reagovat na aktuální společenské výzvy, a to i s cílem pozitivně 
ovlivňovat rozvoj těchto profesí. Jednou z našich priorit v nejbližším období například 
bude příprava budoucích učitelů či lékařů a tím i posilování kvality základního a středního 
vzdělávání, resp. systému poskytování zdravotní péče v České republice. (odpovídá: pror. 
pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) 

 
4. Zachováme nabídku studijních programů, které jsou jedinečné v mezinárodním kontextu, 

a budeme usilovat o mimořádnou formu podpory perspektivních strategických oborů. 
(odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) 

 
5. Na základě dosavadních zkušeností a výsledků hodnocení studijních programů připra-

víme novou podobu akreditací na Univerzitě Karlově tak, aby se celý proces zjednodušil 
a soustředil na klíčové atributy kvality vzdělávací činnosti a přípravy absolventů. (odpo-
vídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) 

 
6. Věrni smyslu univerzitního vzdělávání budeme soustavně podporovat nejen propojování 

výuky s výzkumnou prací a praxí, ale i týmů z humanitních, společenskovědních, lékař-
ských a přírodovědných oborů i fakult s cílem posilování interdisciplinarity či rozvoje spo-
lečných aktivit a inovačního managementu. Stejně tak podpoříme univerzitní, národní, 
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mezisektorovou i mezinárodní prostupnost, například horizontální i vertikální prostup-
nost mezi studijními programy a fakultami, zapojování odborníků z praxe do výuky, spo-
lečné studijní programy (joint a double degree) a vedení závěrečných prací (cotutelle), 
bridge professors či hostující a mimořádné profesory. (odpovídá: pror. pro koncepci a kva-
litu vzdělávací činnosti, pror. pro studijní záležitosti, řed. Centra pro přenos poznatků a tech-
nologií) [PC 1, operační cíl B a C] 

 
7. S cílem posilovat otevřenost Univerzity Karlovy a podpořit mezinárodní mobilitu se za-

měříme na uznávání výsledků studia studentů v zahraničí. Laboratoří nám zde budou ali-
ance 4EU+ a strategická partnerství, perspektivně je přitom naším cílem zavedení systému 
automatického uznávání vzdělání získaného na státem garantované vysoké škole ze země 
Evropské unie, resp. na jakékoli škole, která je naším smluvním partnerem v rámci me-
ziuniverzitních či fakultních dohod. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [SI 3, operační 
cíl A] 

 
8. Podpoříme moderní pedagogické přístupy a inovace metod i forem výuky přispívající 

k aktivní roli studentů při vzdělávání (student-centered-learning či problem-based learning 
např. prostřednictvím studentských projektů, praktických workshopů, studentských 
praxí včetně dobrovolnických aktivit, simulací či zapojení partnerů z praxe či ze zahraničí 
do přípravy seminárních, bakalářských a diplomových prací), k rozvoji jejich kompetencí 
i k využívání nejnovějších technologií tak, aby e-learningové prvky vhodně doplňovaly 
prezenční výuku a abychom posilovali otevřenost a internacionalizaci naší vzdělávací čin-
nosti (virtuální mobilita, simulátory, blended learning). V jednotlivých oborech přitom bu-
deme hledat optimální rovnováhu mezi tradičními a moderními přístupy ke vzdělávání na 
základě průběžného sledování, zkoušení a vyhodnocování všech nových nástrojů a metod 
vzdělávání. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [PC 1, operační cíl C, PC 2, operační cíl 
A a B] 

 
9. Zvýšíme míru dokončování studia zejména díky: 

 
o informační a poradenské péči o uchazeče tak, aby při svém rozhodování o vysokoškol-

ském studiu na Univerzitě Karlově dokázali posoudit, který studijní program nejlépe 
odpovídá jejich předpokladům a preferencím, (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) 
[PC 2, operační cíl G, DPC 2 II.1, II.2] 

 
o průběžným úpravám studijních programů a plánů, případně pravidel pro organizaci 

studia a s nimi souvisejícím změnám výuky a kontroly studia, (odpovídá: pror. pro kon-
cepci a kvalitu vzdělávací činnosti) 

 
o důrazu na to, aby studenti od počátku studia získávali představu o praktickém uplat-

nění osvojovaných poznatků a jejich významu pro budoucí profesní dráhu, (odpovídá: 
pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC 2, operační cíl G] 

 
o podpoře takových aktivit a projektů, které posílí sociální integraci studujících a přispí-

vají tak ke zvyšování kvality a relevance vzdělávání, a to i s využitím studentských 
spolků a iniciativ, (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) 

 
o rozšíření služeb diagnostiky studijních a kariérových předpokladů pro uchazeče o stu-

dium a studenty, posílení poradenské činnosti, podpoře zvyšování studijních kompe-
tencí, budování resilience včetně prevence a včasné pomoci při syndromu vyhoření. 
(odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [DPC 2 II.1, II.2, II.5] 

 
K tomuto účelu využijeme nejen naše kapacity, ale i podporu třetích stran, jež se touto 
problematikou zabývají (např. spolky či neziskové organizace). 

 



 

10 

10. V oblasti celoživotního vzdělávání budeme i nadále rozvíjet kurzy pro širokou škálu cílo-
vých skupin (kvalifikačního a zájmového vzdělávání, univerzitu třetího věku i Juniorskou 
univerzitu či obdobné projekty na fakultách cílené na středoškoláky i vysokoškoláky) 
a podpoříme rozvoj celoživotního vzdělávání v rámci evropské univerzitní aliance 4EU+. 
Zaměříme se přitom také na zvýšení prostupnosti mezi kurzy celoživotního vzdělávání 
a studijními programy a začneme pracovat na vytvoření a zavedení systému uznávání 
předchozího formálního, neformálního i informálního (např. praktické zkušenosti) vzdě-
lání a učení. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [PC 2, operační cíl B a E] 

 
11. Vytvoříme jednotný systém služeb Knihovny Univerzity Karlovy, aby byl zaručen všem 

studentům a akademickým pracovníkům přístup ke znalostem uloženým v široké škále 
forem dokumentů, tištěných i elektronických. Pro podporu studia i bádání zajistíme pří-
stup k širokému spektru kvalitních elektronických informačních zdrojů (CzechElib) 
včetně digitalizované studijní literatury a dalších dokumentů či historických fondů. Dále 
rozvineme nástroj pro podporu akademického a tvůrčího psaní a systému antiplagiátor-
ské kontroly průběžných i závěrečných prací našich studentů. (odpovídá: pror. pro vědec-
kou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost, pror. pro studijní záležitosti, řed. Ústřední kni-
hovny UK) 

 
12. Archivní informační systém pro správu archiválií rozšíříme o nové funkcionality a budeme 

pokračovat v digitalizaci nejcennějších a nejvíce využívaných historických dokumentů 
a zpřístupníme je on-line akademické obci i široké veřejnosti, aby mohly být využívány 
pro výuku, výzkum i každodenní správní praxi. Zajistíme také dlouhodobou ochranu, zpra-
cování a zpřístupnění dalších historických dokumentů bez ohledu na jejich fyzickou 
formu. (odpovídá: řed. Ústavu dějin UK a Archivu UK) 

 
Ukazatele 
 

 počet studijních programů, v nichž došlo k inovaci na základě výsledků hodnocení (např. 
změna kurikula); 

 snížený počet nabízených studijních programů (formou jejich integrace); 
 zlepšení ukazatelů dokončování studia a dokončování studia ve standardní době studia 

navýšené o jeden rok se zvláštní pozorností věnovanou vybraným skupinám studentů 
(studenti se speciálními potřebami, studenti ze socioekonomicky znevýhodněného pro-
středí, studenti-rodiče); 

 počet odborníků z praxe, kteří jsou zapojeni do výuky; 
 počet podpořených projektů a aktivit zaměřených na posílení sepětí studia s praxí, resp. 

sociální integraci studujících; 
 zvýšený počet elektronických studijních opor: e-learningové kurzy, elektronické studijní 

materiály atd.; 
 počet uživatelů celouniverzitních e-learningových nástrojů; 
 počet kurzů celoživotního vzdělávání s kreditovým ohodnocením, které jsou uznávány 

v rámci studijních programů; 
 počet studijních předmětů či modulů, které jsou nabízeny jako program celoživotního 

vzdělávání. 
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IV. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A KONKURENCESCHOP-
NOSTI 

 

Chceme se stát významnou destinací pro nejlepší zahraniční studenty a akademiky. Chceme 
být iniciátorem a vítaným partnerem nejprestižnějších mezinárodních projektů. 

 

 kosmopolitní a internacionalizovaná univerzita, 
 mobilita, 
 zázemí pro přijímání zahraničních studentů i zaměstnanců, relokační centrum, 
 evropská univerzitní aliance 4EU+, 
 strategická partnerství, 
 univerzitní asociace a další formy spolupráce, 
 Evropské centrum, 
 Ústav jazykové a odborné přípravy. 

 
Aktivity 
 

1. Evropská univerzitní aliance 4EU+ je naším nejnáročnějším zahraničním projektem 
pro nadcházející období, neboť cílí na integraci a synergii ve vzdělávání i výzkumu, a pro-
stoupí tak všechny oblasti i úrovně naší činnosti. Tento projekt nám pomůže dále se otevřít 
světu a přispěje ke zkvalitňování vzdělávací i vědecké činnosti univerzity, jakož i k dalšímu 
zviditelnění Univerzity Karlovy v evropském vysokoškolském a výzkumném prostoru. Bu-
deme podporovat a rozvíjet především: 

 
o komplementární kurikula mezi partnerskými univerzitami, a to i v programech, které 

nevedou k vysokoškolskému titulu, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací 
činnosti, pror. pro evropskou problematiku) [SI 5, operační cíl B] 

 
o e-learning a společné kurzy, a v důsledku toho fyzickou, virtuální i kombinovanou 

(„blended“) mobilitu, (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro evropskou pro-
blematiku) [SI 1, operační cíl B] 

 
o společný rámec pro hodnocení výuky a vzdělávání, (odpovídá: pror. pro koncepci a kva-

litu vzdělávací činnosti, pror. pro evropskou problematiku) [SI 5, operační cíl B] 
 

o vytváření společných vědeckých týmů a podporu při získávání významných meziná-
rodních grantů či (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro evropskou problema-
tiku) [SI 5, operační cíl B] 

 
o institut tzv. bridge professors, tj. akademických pracovníků částečně pracujících 

na Univerzitě Karlově a částečně na jiné partnerské univerzitě, přičemž na každé uni-
verzitě jsou členy mezinárodního týmu pracujícího na podobném tématu. (odpovídá: 
pror. pro akademické hodnosti, pror. pro evropskou problematiku) [SI 5, operační cíl B] 

 
2. Obdobným způsobem jako v rámci aliance 4EU+ budeme rozvíjet i vztahy s našimi strate-

gickými partnery jak na úrovni univerzity, tak na úrovni fakult. (odpovídá: pror. pro zahra-
niční styky a mobilitu) [SI 1, operační cíl B, SI 5, operační cíl B] 

 
3. V oblasti bilaterální spolupráce se strategickými partnery se zaměříme na identifikaci 

a posílení vazeb v oblasti Severní Ameriky a Asie. Tohoto institutu ještě více využijeme 
i pro účely srovnávání a přenášení dobré praxe. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mo-
bilitu) 

 
4. Abychom dosáhli cílů v rámci evropské univerzitní aliance i naplnili další priority v oblasti 

internacionalizace Univerzity Karlovy, vytvoříme důsledně dvojjazyčné prostředí, v němž 
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mohou zahraniční studenti i zaměstnanci bez problémů studovat či pracovat (jazyková 
vybavenost studentů, akademických, vědeckých i podpůrných pracovníků, klíčové doku-
menty či služby v cizím, zejména anglickém jazyce aj.). (odpovídá: kancléř) [PC 5, operační 
cíl D] 

 
5. Pro posilování připravenosti zahraničních studentů ke studiu v českém i cizím jazyku 

a pro orientaci přijíždějících studentů, učitelů i vědců v jazyku a kultuře České republiky 
intenzivněji využijeme potenciál Ústavu jazykové a odborné přípravy. V závislosti na po-
ptávce rovněž rozšíříme ve vybraných segmentech (např. zdravotnictví či sociální péče) 
portfolio jeho služeb o nabídku jazykového vzdělávání, jehož absolventi budou schopni 
komunikovat na pracovišti v češtině. (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) 
[SI 4, operační cíl B] 

 
6. Etablujeme CU Staff Welcome Centre tak, aby poskytovalo ucelený praktický servis aka-

demickým a vědeckým pracovníkům a jejich rodinám přijíždějícím ze zahraničí, inzero-
valo nabídky na doktorské, postdoktorské a další pozice či granty umožňující delší pobyt 
výzkumníkům z ciziny na univerzitě, přispívalo k mezinárodnímu zviditelňování univer-
zity a postupně rovněž pomáhalo při vysílání našich pracovníků. (odpovídá: pror. pro ev-
ropskou problematiku) [SI 4, operační cíl B] 

 
7. Nadále budeme rozvíjet Evropské centrum a posilovat kvalifikaci jeho zaměstnanců, aby 

byli připraveni poskytovat prvotřídní servis pro přípravu mezinárodních projektů, jejichž 
získávání je dlouhodobým cílem univerzity. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) 

 
8. Systém mobilit rozšíříme tak, aby se týkal všech relevantních typů pracovníků a studentů. 

Zaměříme se na jejich kvalitativní stránku a na zvyšování informovanosti všech cílových 
skupin o možnostech výjezdů do zahraničí. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobi-
litu) [SI 1, operační cíl B, SI 4 operační cíl A a C] 

 
9. Podpoříme pracoviště, která se podílejí na humanitární a rozvojové spolupráci přispívající 

kromě jiného k získávání důležitých zkušeností, schopností i utváření osobních názorů, 
jakož i k rozšiřování odborných znalostí či výzkumu. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky 
a mobilitu) 

 
10. Naše působení v mezinárodních univerzitních asociacích bude pokračovat, abychom se 

i nadále podíleli na tvorbě evropské výzkumné a vzdělávací politiky a pravidelně setkávali 
s předními představiteli jiných vysokých škol. Za prioritní považujme naše působení 
v asociacích LERU-CE7, Coimbra, EUA, UNICA a Europaeum a intenzivnější zapojení zá-
stupců fakult do aktivit jednotlivých sítí. Specifickým a konkrétním dlouhodobým cílem 
naší univerzity v této oblasti je stát se členem asociace LERU. (odpovídá: pror. pro evrop-
skou problematiku) [SI 5, operační cíl B] 

 
Ukazatele 
 

 počet zahraničních studentů; 
 počet bridge professors a hostujících profesorů; 
 počty studentských a zaměstnaneckých mobilit; 
 podíl studijních programů obsahujících skutečnou či virtuální mobilitu; 
 počet studijních programů vyučovaných v cizím jazyce; 
 počet studijních předmětů, kurzů a studijních programů, jejichž kurikula vznikla ve spo-

lupráci se zahraniční vysokou školou, zejména v rámci univerzitní aliance 4EU+ či strate-
gických partnerství; 

 počet vytvořených společných vědeckých týmů, zejména v rámci univerzitní aliance 4EU+ 
či strategických partnerství; 

 počet aktivních smluv o spolupráci s partnery v oblasti Severní Ameriky a Asie; 
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 počet učitelů a studentů s odlišným mateřským jazykem proškolených v rámci kurzů Ús-
tavu jazykové a odborné přípravy; 

 počet podpořených zahraničních pracovníků ze strany CU Staff Welcome Centre. 
 
V. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY 
 

V rozmanitosti univerzity je její síla. Předpokladem jejího plného využití je naše jednota 
a sounáležitost s univerzitou jako celkem. 

 

 podpora demokratických a humanitních ideálů, 
 naplňování Cílů udržitelného rozvoje a podpora jejich prosazení ve společnosti, 
 akademická integrita, 
 samospráva, soudržnost, solidarita, sounáležitost, 
 hospodaření a financování oceňující příspěvek ke strategickým cílům univerzity, 
 zázemí pro výuku a bádání, 
 snižování administrativní zátěže, 
 spolupráce a zintenzivnění vztahů s univerzitními městy Prahou, Plzní a Hradcem Krá-

lové, 
 spolupráce s dalšími partnery, naplňování třetí role a společenského přínosu, inovační 

ekosystém. 

 
Aktivity 
 

1. Uvnitř i navenek univerzity budeme podporovat hodnoty, které jsou ukotveny v našem 
Statutu a Etickém kodexu, zejména svobodnou diskusi, rovnoprávnost, právo na vzdělání 
a informace, kritické myšlení a mezinárodní spolupráci. Z tohoto ukotvení a při vědomí 
své spoluodpovědnosti za rozvoj společnosti budeme v rámci své třetí role i nadále for-
mulovat svá stanoviska k zásadním otázkám rozvoje školství i ke společenským otázkám. 
Pro splnění těchto cílů využijeme vlastní i jiné příhodné akce s celospolečenským dopa-
dem na vhodné cílové skupiny. (odpovídá: p. rektor) 

 
2. Na půdě Univerzity Karlovy budeme naplňovat principy udržitelného rozvoje a zároveň 

budeme svou tvůrčí i vzdělávací činností přispívat i k jejich prosazení ve společnosti. 
Za tímto účelem například zajistíme centrální koordinaci a podporu v této oblasti, vytvo-
říme a implementujeme strategii udržitelného rozvoje univerzity, uskutečníme audit její 
environmentální stopy, zapojíme se do národních či mezinárodních sítí zabývajících se 
touto tematikou, v rámci studijních programů, kurzů celoživotního vzdělávání, letních škol 
a dalších vhodných aktivit budeme vzdělávat naše studenty, zaměstnance i širší veřejnost 
v otázkách udržitelného rozvoje. Výzkum v této oblasti podpoříme v rámci univerzitních 
programů na podporu vědy. (odpovídá: člen KR pověřený koordinací aktivit v oblasti udrži-
telného rozvoje) [DPC II.14] 

 
3. Budeme důsledně hájit principy akademické samosprávy, budovat a posilovat váhu 

a dobré jméno Univerzity Karlovy a sounáležitost studentů, zaměstnanců i absolventů se 
svou alma mater. Zaměříme se proto na zlepšení vzájemné komunikace studentů a za-
městnanců a na posilování jejich informovanosti o dění na univerzitě. Budeme podporovat 
zapojení studentů do správy univerzity a finančně i materiálně přispívat k činnosti stu-
dentských spolků. Vnitřní i vnější komunikaci podpoříme lepším využíváním možností in-
formačních technologií, nových médií a sociálních sítí. Naším cílem je na základě přijetí 
strategie interní komunikace vytvořit integrovaný a komunikující systém napříč fakultami 
a součástmi, který pokryje široké spektrum nároků kladených na univerzity 21. století. 
Na základě přijetí komplexní marketingové strategie univerzity posílíme koordinovaný 
rozvoj a propagaci značky „Univerzita Karlova“ v České republice i v zahraničí. (odpovídá: 
p. rektor, pror. pro vnější vztahy) [PC 5, operační cíl B, SI4, operační cíl A a C] 
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4. Důraz položíme na kontinuální rozvoj a posílení oblasti akademické a vědecké integrity 
(např. specializované kurzy k této tématice, kurzy akademického psaní, semináře 
a workshopy zaměřené na přípravu projektů či psaní odborných textů v českém i anglic-
kém jazyce apod.), a to ve spolupráci se zahraničními partnerskými institucemi. (odpovídá: 
pror. pro vědeckou činnost, pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské 
studium) 

 
5. Využijeme přidanou hodnotu, kterou poskytuje spolupráce mezi fakultami a sdílení dobré 

praxe napříč univerzitou. Naším cílem je vnitřně pestrá, demokratická a otevřená instituce 
spojená vizí i společnou koncepcí vzdělávací, vědní a inovační politiky. K tomuto účelu za-
vedeme interní informační portál a využijeme elektronické nástroje podporující týmovou 
spolupráci. (odpovídá: p. rektor) [PC 5, operační cíl B] 

 
6. Univerzitu více otevřeme spolupráci s externími partnery a službě společnosti. Vytvoříme 

podmínky pro stabilní rozvoj třetí role tak, aby k ní přispívala většina našich pracovišť 
a aby spolu s výukou a výzkumem tvořila integrální součást aktivit fungující univerzity. 
Vynikající činnost v této oblasti postavíme v personální oblasti či v rámci relevantních 
hodnocení kvality naroveň kvalitní výuce a excelentnímu výzkumu. (odpovídá: kancléř, 
řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) [DPC II.3] 

 
7. Principy hospodaření a rozdělování prostředků koncipujeme tak, aby podporovaly cíle na-

šeho strategického záměru a staly se motivačním nástrojem pro zvyšování kvality napříč 
fakultami a dalšími součástmi univerzity. (odpovídá: kvestor) 

 
8. Zvýšíme podíl vlastních zdrojů na financování univerzity. Vytvoříme a zavedeme do praxe 

komplexní fundraisingový model včetně institucionalizace a profesionalizace fundraisin-
gových aktivit. Založíme Nadační fond Univerzity Karlovy. (odpovídá: kvestor, kancléř, 
pror. pro vnější vztahy) 

 
9. Zkvalitníme a zefektivníme činnost našich podpůrných pracovišť tak, aby se akademičtí 

a vědečtí pracovníci v maximální míře mohli věnovat svým hlavním činnostem, a to díky 
systematickému vzdělávání a pravidelnému hodnocení řídicích a administrativních pra-
covníků na úrovni univerzity i jednotlivých součástí či zefektivňování řídicích i adminis-
trativních procesů a snižování administrativní zátěže na základě zavádění dalších celouni-
verzitních evidencí (např. jednotný ekonomický systém, centrální datový sklad, výběrová 
řízení, zahraniční pracovníci a hostující profesoři, mobility, spolupráce s externími part-
nery aj.), pro něž připravíme odpovídající metodiky sběru dat tak, aby evidované infor-
mace mohly být využívány napříč univerzitou a zajišťovaly kvalitní podklady pro správu 
a rozvoj Univerzity Karlovy a jejích součástí. (odpovídá: kvestor) [PC 5, operační cíl B a D, 
PC 6, operační cíl A] 

 
10. Zintenzivníme vztahy s našimi univerzitními městy, tj. Prahou, Plzní a Hradcem Králové, 

s cílem podpory vysokoškolského vzdělávání i bádání, rozvoje regionu a třetí role. Podpo-
říme strategická partnerství i s dalšími partnery z veřejného či soukromého sektoru. Sys-
tematicky podpoříme takové modely spolupráce, které přispějí k praktickému naplňování 
třetí role, podpoře komunitního rozměru univerzity a inovačního ekosystému. (odpovídá: 
p. rektor, p. kancléř, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) [DPC II.3] 

 
11. Vypracujeme strategii rozvoje našich lokalit a budeme soustavně pracovat na zajištění in-

stitucionálních prostorových podmínek a materiálového, přístrojového a simulačního zá-
zemí pro kvalitní výuku včetně spolupráce s dalšími institucemi pro zabezpečení prak-
tické výuky studentů. (odpovídá: pror. pro rozvoj) 

 
12. Dokončíme výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur (Al-

bertov, Hradec Králové, Jinonice, Motol, Pelc-Tyrolka, Plzeň, Veleslavín), zahájíme reali-
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zaci akcí zařazených do programu určeného k obnově materiálně technické základny lé-
kařských fakult a pedagogické fakulty a průběžně budeme rekonstruovat a modernizovat 
koleje a menzy s cílem zajistit kvalitní ubytování a stravování. V souvislosti s tím budeme 
věnovat odpovídající pozornost redislokaci fakult a součástí. Dále budeme hledat mož-
nosti, jak řešit situaci Katolické teologické fakulty, která je bez vlastních prostor. (odpo-
vídá: pror. pro rozvoj) 

 
13. Posílíme elektronickou správu univerzity zejména dalším zlepšováním systému elektro-

nické spisové služby a zavedením jednotného ekonomického informačního systému. 
Zrychlíme modernizaci univerzitní infrastruktury v podobě elektronizace univerzitních 
agend s cílem důsledného propojení původně heterogenních aplikací do sady aplikací vzá-
jemně spolupracujících a provázaných. Klíčové elektronické systémy vylepšíme tak, aby 
byla zvýšena jejich funkčnost a uživatelský komfort, prioritou přitom bude zásadní zlep-
šení Studijního informačního systému. Důrazu na eGovernance bude odpovídat i patřičný 
důraz na zabezpečení našich systémů a aplikací. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní 
techniky) [PC 6, operační cíl A] 

 
14. Pro reflexi toho, jak se nám podařilo naplnit naše cíle, a pro získání doporučení, jak dále 

rozvíjet Univerzitu Karlovu, podstoupíme před přípravou následujícího strategického zá-
měru nezávislé hodnocení. (odpovídá: p. rektor) [PC 5, operační cíl A] 

 
Ukazatele 
 

 uspořádané akce s celospolečenským významem či dopadem; 
 počet studijních programů, studijních předmětů, letních škol, e-learningových kurzů a dal-

ších forem vzdělávání a veřejných akcí s tématikou udržitelného rozvoje; 
 podíl vlastních zdrojů na financování univerzity; 
 příjmy z fundraisingové a sponzorské spolupráce; 
 výše finančních prostředků investovaných do obnovy a rozvoje infrastruktury; 
 výše podpory pro činnost studentských spolků; 
 společné projekty s městy Praha, Plzeň, a Hradec Králové a s dalšími partnery; 
 realizované aktivity systematického sdílení zkušeností a dobré praxe uvnitř univerzity. 
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ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z PROGRAMU NA PODPORU STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ 
 

PRIORITNÍ CÍL SZ 2021+ A PŘÍSLUŠNÉ OPERAČNÍ CÍLE RELEVANTNÍ PRO PODPORU Z PPSŘ ALOKACE 
1. ROZVÍJET KOMPETENCE PŘÍMO RELEVANTNÍ PRO ŽIVOT A PRAXI V 21. STOLETÍ 

1.A Podporovat rozvoj kompetencí pracovníků pro výuku a tvorbu studijních programů 
1.B Rozvíjet metody zajišťování kvality vzdělávání a ověřování výsledků učení 
1.C Posilovat vazbu studia na praxi a přípravu na budoucí uplatnění  

16,7 % 

2. ZLEPŠIT DOSTUPNOST A RELEVANCI FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ 
2.A Zvýšit využívání distančních metod vzdělávání v prezenčních studijních programech 
2.B Posílit motivaci vysokých škol rozvíjet nabídku a inovovat metody flexibilních forem vzdělávání, včetně vzdělávání poskytovaného online 
2.E Zlepšit uznávání výsledků předchozího učení v dalším studiu 
2.G Propagovat nabídku CŽV prostřednictvím kariérního poradenství poskytovaného studujícím i široké veřejnosti a ve spolupráci s úřadem práce 

19,6 % 

3. ZVÝŠIT EFEKTIVITU A KVALITU DOKTORSKÉHO STUDIA 
3.C Posilovat kvalitu, otevřenost a internacionalizaci doktorského studia 
3.D Zlepšovat podmínky pro úspěšné studium, včetně podpory slaďování studia a rodinného života, a posilovat sociální integraci doktorandů 

3,3 % 

5. BUDOVAT KAPACITY PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 
5.A vytvořit finanční nástroj pro implementaci klíčových strategických priorit na úrovni vysokých škol 
5.B Posilovat strategické řízení na vysokých školách 
5.D Posílit strategické řízení lidských zdrojů na vysokých školách 

8,0 % 

6. SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZATÍŽENÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL, ABY SE MOHLI NAPLNO VĚNOVAT SVÉMU POSLÁNÍ 
6.A Zjednodušit předávání informací veřejné správě a zlepšovat dostupnost a oběh informací pomocí pokračující digitalizace agend 

16,3 % 

INTERNACIONALIZACE VYSOKÝCH ŠKOL 
I.1. Rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků vysokých škol 

I.1.B Rozvoj mezinárodních mobilit studentů a pracovníků 
I.3. Zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání 

I.3.A Implementace automatického uznávání vzdělávání a výsledků studia v zahraničí 
I.4. Vytváření mezinárodního prostředí na vysokých školách a propagace v zahraničí 

I.4.A Podpora rozvoje mezinárodního marketingu vysokých škol a ČR 
I.4.B Rozvoj služeb nabízených zahraničním studentům a pracovníkům 
I.4.C Práce se zahraničními studenty a absolventy 

I.5. Posílení strategického řízení internacionalizace 
I.5.B Podpora mezinárodní spolupráce strategických partnerství a členství v mezinárodních sítích/ organizacích 

27,8 % 

DALŠÍ PRIORITNÍ CÍLE SZVŠ 
II.2 reakce na sociální, ekonomické (včetně nutnosti pracovat při studiu pro pokrytí základních životních nákladů), kulturní, geografické, zdravotní a další 
bariéry pro přístup ke studiu a úspěch v něm; podpora studujících se specifickými potřebami; 
II.3 komunitní dimenze vysokých škol; posilování sdílení identity vysoké školy; sociální integrace studujících jako prevence studijní neúspěšnosti; rozvoj 
sociálního kapitálu studujících; 
II.5 duševní zdraví studujících a pracovníků vysokých škol, včetně syndromu vyhoření; 
II.14 příspěvek vysokých škol k adaptaci na změnu klimatu a ekologické aspekty jejich provozu, vč. snižování uhlíkové stopy 

8,3 % 

PODÍL INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ NA CELKOVÉ ALOKACI 15,3 % 
PODÍL VNITŘNÍ SOUTĚŽE NA CELKOVÉ ALOKACI 0,0 % 
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PLÁN INVESTIČNÍCH AKTIVIT UNIVERZITY KARLOVY PRO ROKY 2021-2030 
 
ÚVOD 
 
Investovat do obnovy a rozvoje infrastruktury pro vzdělávání, bádání a související aktivity dlou-
hodobě patří k bytostným zájmům Univerzity Karlovy. Nejinak tomu je i v případě nejbližších de-
seti let. 
 
Tak jako v předchozím období bude Univerzita Karlova i nadále věnovat pozornost dokončení a 
vybudování 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 Velesla-
víně, 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 fa-
kult), resp. pořizování strojního a přístrojového vybavení. 
 
Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro roky 2021-2030 zahrnuje jednotlivě všechny akce 
s plánovanými výdaji vyššími než 50 mil. Kč bez DPH (včetně strojního a přístrojového vybavení), 
resp. akce s nižšími plánovanými výdaji, u nichž se předpokládá krytí z programového financování 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tj. např. z programu 133 220 Rozvoj a obnova mate-
riálně technické základny veřejných vysokých škol, resp. programu 133 240 Rozvoj a obnova ma-
teriálně technické základny lékařských a pedagogických fakult (uvedeny jsou přitom i akce, ke 
kterým bude v rámci programů 133 220 a 133 240 podána žádost o poskytnutí dotace již v roce 
2020, přestože čerpání dotace proběhne až v následujících letech). Plán je přitom členěn po jed-
notlivých fakultách a dalších součástech, zvlášť jsou pak uvedeny investiční aktivity společné více 
fakultám. 
 
Vedle vlastních zdrojů Univerzity Karlovy budou pro tyto účely využity zejména zdroje progra-
mového financování a z operačních programů. U všech položek je třeba vzít v úvahu, že se jedná 
o plány, tj. že finanční výše uskutečněných akcí bude pravděpodobně rozdílná, neboť některé akce 
se mohou z různých příčin opozdit např. kvůli časově náročnému schvalovacímu procesu, ke zpož-
dění 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 re-
konstrukcí 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 realizace či pořízení, neboť ten se odvíjí od plánovaných výzev ope-
račního programu a především od úspěšnosti podaných žádostí o podporu. Jednotlivé akce tak 
budou uskutečňovány v závislosti na výzvách příslušných investičních programů, dostupnosti fi-
nančních prostředků, získání potřebných povolení a výběru dodavatelů. 
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KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 

Název akce Řešení samostatného sídla KTF UK 

Stručný popis akce 
Vyřešení otázky samostatného sídla KTF UK, jež jako jediná součást 
UK nemá sídlo v budově Univerzity Karlovy. 

Celkové náklady s DPH 400 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 

Název akce UK - ETF - Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9 

Stručný popis akce 

Nové řešení vnitřní dispozice jednotlivých podlaží, kompletní 
obnova inženýrských sítí a modernizace sociálního zázemí, změna 
dispozice knihovny. Generální rekonstrukce vytápění budovy 
a rekonstrukce oken na vnějším plášti. 

Celkové náklady s DPH 82 660 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 

Název akce UK - PF - Oprava fasády a oken - I. etapa, rekonstrukce kotelny 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce kotelny (horní a dolní strojovna včetně hlavního 
propojení) a topná tělesa. 

Celkové náklady s DPH 23 571 126 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - PF - Oprava fasády a oken 
Stručný popis akce Plánované provedení opravy fasády a výměny oken je na základě 

aktuální potřeby vyřešení stávajícího špatného technického stavu. 
Celkové náklady s DPH 140 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 
 

Název akce 
UK - 1. LF - Stavební úpravy Ústavu imunologie a mikrobiologie 
Studničkova 7 

Stručný popis akce Celková rekonstrukce a novostavba budovy 
Celkové náklady s DPH 281 110 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Plánované propojení s budovou Biocentra Kampusu Albertov 

 
Název akce UK - 1. LF - Revitalizace obvodového pláště, Albertov 4 

Stručný popis akce 
Revitalizace obvodového pláště (fasáda, okna, část. střecha vč. prvků 
zám. a klemp.) 

Celkové náklady s DPH 103 001 250 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce 
UK - 1. LF - Rekonstrukce zařízení plynových kotelen a systému 
MaR v objektu Albertov 4 a U Nemocnice 3 

Stručný popis akce Rekonstrukce kotelen vč. kotlů, čerpadel, systému MaR 
Celkové náklady s DPH 11 045 852 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - 1. LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 

Stručný popis akce 
Instalace chlazení systémem FCU do cca 30 laboratoří, učeben 
a pracoven 

Celkové náklady s DPH 13 062 500 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - 1. LF - Půdní vestavba, U Nemocnice 5 

Stručný popis akce 
Půdní vestavba laboratoří a pracoven do stávající půdy vč. nové 
úpravy vstupu 

Celkové náklady s DPH 37 455 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK - 1. LF - Centrum simulační a experimentální medicíny, 
Albertov 5 

Stručný popis akce 
Vestavba laboratoří a učeben do dvora objektu Fyziologického 
ústavu 

Celkové náklady s DPH 89 375 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Půdní vestavba Albertov 7 
Stručný popis akce Půdní vestavba pracoven a laboratoř, celkem 150 m2 
Celkové náklady s DPH 14 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby po dobu rekonstrukce Imunologie náhradní prostory pro výuku 

 
Název akce NCI - Národní centrum pro studium nádorových onemocnění 

Stručný popis akce 

Investice cca 80 mil. Kč. Pořízení zobrazovací techniky včetně 
průtokové cytometrie a mikroskopů; pořízení zářiče. Navrhovaný 
projekt sdružuje nejvýznamnější pracoviště akademické onkologie 
a hematoonkologie a jejich klinické základny v České republice. 
Umožní propojení špičkové vědecké expertízy, terciárního 
vzdělávání a relevantních medicínsko-zdravotnických informačních 
zdrojů s oporou ve významných národních vědeckých 
infrastrukturách a pracovištích Akademie věd ČR s návazností na 
výzkum a vývoj protinádorových léčiv a diagnostiky. Komplexita 
distribuovaného centra umožní efektivní koncentraci na prioritní 
oblasti lékařského vzdělávání a výzkumu České republiky. 

Celkové náklady s DPH 398 757 700 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby V souladu se strategickým záměrem fakulty. 
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Název akce 
Redukce kardiovaskulární mortality podmíněné obezitou 
a diabetem v české populaci: komplexní program výzkumu 
a léčby 

Stručný popis akce 

Investice ve výši cca 23,1 mil. Kč. Cílem strategického projektu je 
vytvoření komplexního výzkumného centra zahrnujícího 
experimentální, preklinické, translační a klinické výzkumné aktivity 
v oblasti prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění, jejich 
nejčastějších rizikových faktorů jako je obezita a diabetes a jejich 
chronických komplikací. To napomůže efektivnější prevenci a léčbě 
těchto onemocnění a rychlejšímu převedení poznatků 
experimentálního výzkumu do klinické praxe. Zásadním prvkem 
projektu je, že nepředpokládá výstavbu nových budov pro funkci 
nového centra, ale vychází z již existující infrastruktury v Praze Krči, 
místem působení dvou hlavních partnerů projektu. 

Celkové náklady s DPH 89 990 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby V souladu se strategickým záměrem fakulty. 

 
Název akce Telerehabilitace 

Stručný popis akce 

Investice předpokládány ve výši přibližně 3,9 mil. Kč, další provozní 
náklady. Aplikovaný výzkum zaměřený na zdokonalení 
telerehabilitační technologie pro pacienty po cévní mozkové příhodě 
a pro pacienty po traumatickém poranění mozku s nutnou 
dlouhodobou adherencí: výzkum a technologie zaměřené 
na uživatele, interakce pacienta s technologií, zlepšování motivace 
a dlouhodobé dodržování terapeutického plánu; vzdálená 
rehabilitace pomocí IoT sensorů a cvičebních modulů prováděných 
pacientem v domácím prostředí; metodika a způsob použití 
technologie v distanční terapii a telerehabilitaci, včetně 
implementace zahraničních zkušeností a odborných metodických 
doporučení zahraničních expertů; nástroje pro online hodnocení, 
diagnostiku na dálku, podporu terapeutického procesu; 
komercializace výsledků formou prodeje licence spin-off firmě. 

Celkové náklady s DPH 28 357 500 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby V souladu se strategickým záměrem fakulty. 

 
Název akce Technologie pro distanční fyzioterapii 

Stručný popis akce 

Investice cca 6,2 mil. Kč. Další provozní náklady - náklady na 
poskytnutí materiálu a nástrojů pro výzkum uživatelů, testovací 
sady. Univerzitní pracoviště bude odborným garantem 
a realizátorem vědeckého a technologického jádra projektu, které 
poskytne vylepšené nástroje, metody a podporu pro realizaci 
uživatelské/pacientské studie v rehabilitačním zařízení, které lázně 
nově zřizují v rámci své stávající organizační struktury. Rehabilitační 
pracoviště bude realizovat pacientský výzkum v podobě identifikace 
uživatelských potřeb, stanovení požadavků na terapeutické/cvičební 
plány a provede samotnou realizaci pilotního nasazení 
telerehabilitační technologie, která bude touto formou validována. 
S pomocí uváděné technologie dojde k rozšíření klientské základny. 
Dalšími provozními náklady ve výši cca 15 % z celkových nákladů, 
uplatňovanými u univerzitního uchazeče, budou zejména náklady na 
nákup materiálu a testovacích sad, s pomocí kterých budou 
prováděny uživatelské studie. Testovací sady nakupuje univerzitní 
pracoviště, protože její pracovníci se následně podílejí na konfiguraci 
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a provozu technologie pro provedení laboratorních testů 
a uživatelských studií. 

Celkové náklady s DPH 25 962 500 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby V souladu se strategickým záměrem fakulty. 

 
Název akce Pořízení vybavení pro výuku 

Stručný popis akce 

Pořízení vybavení pro výuku, podpora výuky. Hlavním záměrem 
projektu je technicky a materiálně dovybavit infrastrukturu určenou 
především pro praktickou výuku na 1. LF se zaměřením na simulační 
výuku, ICT vybavenost, e-learning a praktická cvičení. Cílem projektu 
je významně zlepšit podmínky výuky hlavních studijních oborů na 
základě osvědčených světových standardů i očekávaných trendů. 
Strategickým cílem je zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče 
prostřednictvím zvýšení úrovně výuky a připravenosti absolventů 
pro klinickou praxi. 

Celkové náklady s DPH 420 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby V souladu se strategickým záměrem fakulty. 

 
Název akce Telemedicína - T100M 

Stručný popis akce 

Investice cca 30 mil. Kč. Hlavním cílem projektu je identifikovat 
potencionální míru efektivity aplikace telemedicíny do zdravotnictví 
v ČR. Hlavním výstupem projektu má být rozsáhlá studie na základě 
dlouhodobého a statisticky významného zjišťování aplikovatelnosti 
telemedicínských systémů do zdravotnické péče o pacienty na území 
ČR. Tato studie by měla být předložena vládě, jako hlavní podklad 
pro budoucí debatu ohledně celorepublikové implementace 
telemedicíny do českého zdravotnictví. Implementace by měla být 
zajištěna tvorbou nových úhradových vyhlášek, čímž dojde 
k zajištění financování těchto doposud pouze doplňkových metod 
péče o pacienta. 

Celkové náklady s DPH 150 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby V souladu se strategickým záměrem fakulty. 

 
Název akce Centrum simulační a experimentální medicíny II. etapa 

Stručný popis akce 
Vestavba laboratoří a učeben do dvora mezi objekty Albertov 
a Studničkova 

Celkové náklady s DPH 130 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2028 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby propojení s Kampusem Albertov 

 
Název akce Depozitář tkáňových vzorků a kryogenní centrum 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce kotelny na chlazené a kryogenní depozitáře a boxy 
včetně VZT a klimatizace. 

Celkové náklady s DPH 37 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2028 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Půdní vestavba Purkyňův ústav, Albertov 4 
Stručný popis akce půdní vestavba pracoven a laboratoř, celkem 150 m2 
Celkové náklady s DPH 15 000 000 Kč 
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Rámcový harmonogram akce 2028 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rekonstrukce vnitřního křídla budovy a stomatologických sálů 

Stručný popis akce 
Demolice přízemních laboratoří a novost. 4. NP budovy, 
rekonstrukce výukových sálů. 

Celkové náklady s DPH 60 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2030 - 2032 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 
 

Název akce UK - 2. LF UK – Stavební úprava schodiště výukového pavilonu 

Stručný popis akce 
Oprava venkovního schodiště výukového pavilonu teoretických 
ústavů 

Celkové náklady s DPH 3 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - 2. LF UK - Multifunkční budova (MFB) 

Stručný popis akce 
Výstavba Multifunkční budovy v areálu FN Motol pro potřeby chodu 
2. LF (administrace, výuka, věda) 

Celkové náklady s DPH 699 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
K akcím vybavení Multifunkční budovy v areálu FN Motol - simulační 
křídlo, vybavení Multifunkční budovy v areálu FN Motol - laboratorní 
a výukové křídlo. 

 

Název akce 
Vybavení Multifunkční budovy v areálu FN Motol - simulační 
křídlo 

Stručný popis akce 
Pořízení vybavení pro výuku praktických dovedností pregraduálních 
postgraduálních studentů v simulovaném prostředí 

Celkové náklady s DPH 162 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby UK - 2. LF UK - Multifunkční budova (MFB) 

 

Název akce 
Vybavení Multifunkční budovy v areálu FN Motol - laboratorní 
a výukové křídlo 

Stručný popis akce 
Pořízení vybavení pro výuku preklinických a klinických oborů 
magisterského a bakalářského studia 

Celkové náklady s DPH 182 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby UK - 2. LF UK - Multifunkční budova (MFB) 

 
Název akce Modernizace přístrojového vybavení 

Stručný popis akce 
Obnova a modernizace přístrojového vybavení seminárních 
místností, učeben a výukových laboratoří 

Celkové náklady s DPH 100 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce Magnetická rezonance pro malá zvířata 

Stručný popis akce 
Přístroj na zobrazování a vývoj nových diagnostických technik 
v lékařství. 

Celkové náklady s DPH 75 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF 
UK 

Stručný popis akce 

Hlavním cílem projektu je dobudování výukových prostor 
teoretických ústavů v areálu 2. LF UK. Objekt bude sloužit pro 
zkvalitnění vzdělávací činnosti, neboť zde budou umístěny nové 
učebny, posluchárna, konzultační místnosti. Součástí bude i zázemí 
pro studenty a zaměstnance a nezbytné technické zázemí. 

Celkové náklady s DPH 216 703 186 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2018 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Vybavení zvěřince a laboratoří areál Plzeňská 311 

Stručný popis akce 
Pořízení vybavení, technologií a chovných zařízení pro nový 
zvěřinec. 

Celkové náklady s DPH 60 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK 

 

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 
 

Název akce UK - 3. LF - Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 

Stručný popis akce 
Vybavení budovy děkanátu 3. LF UK (Ruská 87) klimatizací 
a vzduchotechnikou 

Celkové náklady s DPH 40 687 880 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - 3. LF - Vybavení laboratoře pro práci s otevřenými zářiči 

Stručný popis akce 
Vybavení laboratoře pro práci s otevřenými zářiči (radioizotopy), 
přístrojové vybavení (centrifuga, laminární box, dokumentační 
systém), stavební úpravy místnosti dle patřičné vyhlášky 

Celkové náklady s DPH 5 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - 3. LF - Vybavení laboratoře pro výzkum autoimunitních 

onemocnění 
Stručný popis akce Stavební úpravy a vybavení laboratoře včetně vybavení pro práci se 

zvířecími modely. Přístrojové vybavení zahrnuje vybavení chovné 
místnosti ventilovaným kabinetem pro bariérové ustájení myší, 
vybavení manipulační místnosti kombinovanou chladničkou aj. 

Celkové náklady s DPH 7 400 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
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Synergické vazby  
 

Název akce 
UK - 3. LF - Úpravy, nástavba a přístavba „Budovy B“ (areál 
děkanátu) 

Stručný popis akce 
Přestavba a rozšíření stávající Budovy B 3. LF UK (areál Ruská 87). 
Předpokládá se konečný stav v podobě šestipatrové budovy 
s maximálním možným půdorysem. 

Celkové náklady s DPH 140 600 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Úprava parkovací plochy před budovou děkanátu 3. LF UK 

Stručný popis akce 
Úprava plochy před budovou děkanátu 3. LF UK, tak aby při 
zachování zeleně byla rozšířena kapacita parkovacích míst 

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Zvěřinec 3. LF UK 

Stručný popis akce 
Vybudování moderního bariérového zvěřince (SPF chov) pro 1 200 
potkanů a 500 myší 

Celkové náklady s DPH 70 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Core-facilities 3. LF UK 

Stručný popis akce 

Vybudování sdílených core-facilities pro základní a aplikovaný 
výzkum (pokročilé mikroskopické zobrazovací metody, přístroje pro 
pokročilé metody molekulární biologie, omické technologie, 
softwarové vybavení) 

Celkové náklady s DPH 65 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Parkovací dům pro jízdní kola 

Stručný popis akce 
Podpora ekologicky šetrné dopravy do škola a zaměstnání pro 
studenty/zaměstnance v podobě parkovacího domu pro kola 

Celkové náklady s DPH 15 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Jídelna a bufet 

Stručný popis akce 
Vybudování bufetu a jídelny v prostorách rekonstruované Budovy B 
3. LF UK - zázemí pro studenty i zaměstnance 

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce 
Národní výzkumné a výukové centrum experimentální, 
aplikované traumatologie a urgentní medicíny - CEATUM 

Stručný popis akce 

Cílem projektu je vybudování národního centra s infrastrukturou 
věnovanou experimentální a aplikované traumatologii a urgentní 
medicíně - vše na bázi excelentního základního i aplikovaného 
výzkumu a vývoje s projekcí do zdravotnických a technických 
studijních programů. 

Celkové náklady s DPH 919 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2028 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI 
 

Název akce UK - LF PL - Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC 

Stručný popis akce 
Výstavba a vybavení křídla děkanátu a menzy v rámci druhé etapy 
kampusu UniMeC. 

Celkové náklady s DPH 223 945 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Dobudování vzdělávací infrastruktury - UniMeC, 2. etapa 

 

Název akce 
UK - LF PL - Pořízení vybavení dostavby kampusu UniMeC 
II. etapa 

Stručný popis akce 
Pořízení vybavení dostavby kampusu UniMeC - přístroje a zařízení, 
AV technika, laboratorní, výukový a kancelářský nábytek, vybavení 
pitevního traktu, vybavení vyšetřoven a ambulancí, IT technika. 

Celkové náklady s DPH 177 576 100 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Po dostavbě kampusu UniMec II. etapa 

 
Název akce UK - LF PL - Rekonstrukce budov Lidická 4 a 6 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce dvou vil pro Centrum pro výuku preventivní medicíny 
a zdravého životního stylu včetně kineziologie a sportovní medicíny 
vč. vybavení. 

Celkové náklady s DPH 35 791 800 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - LFPL - Výstavba sportovní haly v kampusu UniMeC 

Stručný popis akce 
Výstavba a vybavení sportovní haly jako 3. etapy výstavby kampusu 
UniMeC 

Celkové náklady s DPH 220 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2027 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Po dostavbě kampusu UniMec II. etapa 

 
Název akce UniMec 2 

Stručný popis akce 
Dobudování minikampusu Lékařské fakulty v Plzni (LFP) Univerzitní 
medicínské centrum (UniMeC) 

Celkové náklady s DPH 1 087 971 631 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2017 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
akce UK - LF PL - Pořízení vybavení dostavby kampusu UniMeC 
II. etapa 
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 
 

Název akce UK - LF HK - Novostavba Centrální budovy Kampusu 
Stručný popis akce Společná novostavba děkanátů LF UK a FAF UK v Hradci Králové. 
Celkové náklady s DPH 459 765 850 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
Úzce navazuje na výstavbu budov fakult z OP JAK (projekt 
MEPHARED 2). 

 

Název akce 
Revitalizace výukových prostor v areálu Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové 

Stručný popis akce 
Vzhledem k navýšení počtu studentů prezenční formy studia bude 
provedena revitalizace výukového vybavení a zařízení v prostorách 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

Celkové náklady s DPH 60 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Synergie s navyšováním počtu studentů lékařských fakult - VL+15 

 

Název akce 
Obnova PC sítě, servery, úložiště, páteřní prvky, wifi, telefonní 
ústředna 

Stručný popis akce 
Pořízení nové core infrastruktury na LFHK (aktivní prvky, disková 
pole a servery, firewally a páteřní prvky) včetně obnovy PC, SW a HW 
na LF UK v Hradci Králové. 

Celkové náklady s DPH 87 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby 25 % synergie s projektem UK - LFHK - Novostavba Kampusu 

 
Název akce Obnova počítačů a AV techniky, licence 

Stručný popis akce 
Výukové prostory ve stávajících objektech Lékařské fakulty v Hradci 
Králové potřebují postupnou výměnu AV techniky, která je nutná pro 
výuku. 

Celkové náklady s DPH 76 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby 25 % synergie s projektem UK - LFHK - Novostavba Kampusu 

 
Název akce Obnova zařízení Simulační centrum, nákup přístrojů pro výuku 

Stručný popis akce 
V nadcházejícím období bude probíhat nutná obměna a pořízení 
nového výukového vybavení reflektující výukové trendy na 
simulačních přístrojích. 

Celkové náklady s DPH 60 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby 25 % synergie s projektem UK - LFHK - Novostavba Kampusu 

 

Název akce 
Stavebně technické úpravy stávajících objektů spojené s novou 
výstavbou kampusu Mephared 2 

Stručný popis akce 

Výstavbou nového kampusu (Mephared 2) budou nastaveny nové 
parametry fungování Lékařské fakulty v Hradci Králové a tomu 
budou upraveny stávající objekty. Především objekt vystavěné části 
kampusu Mephared 1, do kterého se budou stěhovat dvě pracoviště 
ze stávajících prostor starého objektu. Objekt bude upraven 
především pro potřeby stěhovaných pracovišť. 
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Celkové náklady s DPH 90 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
100 % synergie s projektem UK - LF HK - Novostavba Centrální 
budovy Kampusu - vybudování Centrální budovy Kampusu v Hradci 
Králové, ve kterém budou sídlit děkanáty obou fakult. 

 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 
 

Název akce 
Networkingové centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové 
(Pajkrova flošna) 

Stručný popis akce 

Cílem projektu je pozitivní propagace vědecko-výzkumných 
výsledků s důrazem na spolupráci mezi klíčovými stakeholdery 
Královéhradeckého kraje. Popularizace aktuálních VaVaI témat, dle 
potřeb regionálních klíčových hráčů, bude zajištěna prostřednictvím 
odborných a vzdělávacích akcí, domácích i mezinárodních 
konferencí, stáží a praxí studentů. V zrekonstruované stávající 
budově z 18. století (tzv. Pajkrovy flošny) budou dále pořádány 
odborná a popularizační setkání s hradeckou veřejností, propagace 
VaV, farmaceutické meetingy, případně i akce realizované ve 
spolupráci se SŠ, VŠ (např. s UHK), výzkumnými organizacemi a 
aplikační sférou. Propagace výsledků a úspěchů VaVaI stakeholderů 
zaručí další příliv kvalitních lidských zdrojů do regionu. Projekt cílí 
na studenty a zaměstnance VŠ v Hradci Králové, a to ve spolupráci s 
veřejným sektorem i vědeckovýzkumnými institucemi s důrazem na 
aplikovatelnost výsledků v oblasti inovativních léčiv a medicínských 
technologií. Okrajově bude objekt využíván i pro neformální kulturně 
společenská setkání za účelem předání kontaktů a sdílení zkušeností 
mezi startupy a klíčovými stakeholdery v Královéhradeckém kraji. 
Výstupem projektu bude nově zrekonstruovaný objekt Pajkrovy 
flošny za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti 
daného území a podniků v něm umístěných, a to prostřednictvím 
networkingového centra, které bude plnit i třetí roli univerzity. 

Celkové náklady s DPH 80 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
Těsné sousedství Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty 
v Hradci Králové. Projekt zařazen do krajské RIS3 Strategie a 
Strategie ITI Hradecko-Pardubické aglomerace. 

 

Název akce 
Excelentní přístrojové vybavení pro laboratoř Farmaceutické 
fakulty 

Stručný popis akce 
Obnova přístrojového vybavení sloužícího nejen pro výukové 
činnosti, ale především pro vědeckovýzkumné aktivity. 

Celkové náklady s DPH 198 100 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
Synergie na zajištění provozu FaF, VaV aktivit, mimo jiné 
i v návaznosti na ukončení dotačních projektů. 

 
Název akce Excelentní přístrojové vybavení pro laboratoř Mephared II. 

Stručný popis akce 
Pořízení přístrojového vybavení sloužícího nejen pro výukové 
činnosti, ale především pro vědeckovýzkumné aktivity. 

Celkové náklady s DPH 120 900 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
Synergie na zajištění provozu VaV aktivit v návaznosti na projekty 
Mephared I. a Mephared II. 
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Název akce IT core infrastruktura na FaF UK v Hradci Králové 

Stručný popis akce 
Pořízení nové core infrastruktury na FaF UK (aktivní prvky, disková 
pole a servery, firewally a páteřní prvky) včetně obnovy PC, SW a HW 
na FaF UK v Hradci Králové. 

Celkové náklady s DPH 113 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Synergie na zajištění provozu FaF. 

 
Název akce Revitalizace dvou jezírek na Zahradě léčivých rostlin 

Stručný popis akce 
Cílem projektu je revitalizace stávajících nádrží na Zahradě léčivých 
rostlin na genofond vodních a mokřadních rostlin pro výuku, které 
mají specifické podmínky. 

Celkové náklady s DPH 2 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 

Název akce UK - FF - Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 

Stručný popis akce 
Komplexní rekonstrukce a dostavba dvou objektů, včetně jejich 
vybavení a výstavby nových přípojek. 

Celkové náklady s DPH 422 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 
 

Název akce Hospodaření se srážkovými vodami v Botanické zahradě PřF UK 

Stručný popis akce 

Výstavba akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod 
ze střech objektů v Botanické zahradě PřF UK. Realizací projektu 
dojde k zadržení vody v krajině o objemu 146 m3. 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. Projekt dále řeší 
oddělení dešťové kanalizace od splaškové. 

Celkové náklady s DPH 19 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rekonstrukce Velké geologické posluchárny 

Stručný popis akce 
Akce spočívající v truhlářských pracích, výměna VZT, EL, SLB, 
klimatizace, rekonstrukce původních povrchů, repase historických 
svítidel 

Celkové náklady s DPH 12 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce Růstové komory v Genetické zahradě 

Stručný popis akce 
Výstavba nového objektu pro umístění růstových komor, které 
budou pořízeny ze zdrojů ERC grantu. 

Celkové náklady s DPH 9 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rekonstrukce skleníků v genetické zahradě 

Stručný popis akce 

Obnova dvou stávajících středně velkých skleníků vč. infrastruktury. 
Stavbou dojde k rekonstrukci skleníkové části a provozní chodby 
stávající budovy skládající se ze dvou skleníkových lodí, propojovací 
chodby a přilehlé třípodlažní zděné budovy zázemí a laboratoří. 
Po rekonstrukci bude provozní budova a skleníky s chodbou 
používány jako doposud, tj. jako výzkumný a výukový skleník. 

Celkové náklady s DPH 22 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Voliéry v botanické zahradě 

Stručný popis akce 

Nové zázemí a voliéry. Přestavba stávajícího objektu bude spočívat v 
tom, že se odstraní stávající střecha a čelní strana s okny, ponechá se 
základová betonová deska s obvodovými stěnami, ty se doplní o nové 
nosné zdivo. Celkem bude k dispozici 26 voliér. Každá voliéra má 
samostatné zděné zázemí. Voliéry navržené v tomto rozsahu jsou 
podmínkou pro provádění vědeckých pozorování a výzkum na 
potřebné úrovni. Dále je navržený rozsah nutnou podmínkou pro 
možnost získání grantů a dotací. Zařízení podobného typu na PřF UK 
úplně chybí. 

Celkové náklady s DPH 11 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Půdní vestavba B2, včetně bezbariérového přístupu (výtah) 

Stručný popis akce 

Rozšíření stávajících prostor, které jsou již kapacitně nevyhovující, 
a tím navýšení pracovních prostor pro studenty a vědecké 
pracovníky. Spolu se zvýšením úrovně pracovního a studijního 
prostředí. Součástí půdní vestavby je i vybudování výtahu. 

Celkové náklady s DPH 25 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Půdní vestavba V5; včetně bezbariérového přístupu (výtah) 

Stručný popis akce 

Rozšíření stávajících prostor, které jsou již kapacitně nevyhovující, 
a tím navýšení pracovních prostor pro studenty a vědecké 
pracovníky. Spolu se zvýšením úrovně pracovního a studijního 
prostředí. Součástí půdní vestavby je i vybudování výtahu. 

Celkové náklady s DPH 20 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce Půdní vestavba H8 

Stručný popis akce 
Rozšíření stávajících prostor, které jsou již kapacitně nevyhovující, a 
tím navýšení pracovních prostor pro studenty a vědecké pracovníky. 
Spolu se zvýšením úrovně pracovního a studijního prostředí. 

Celkové náklady s DPH 12 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
Revitalizace přístupových cest a chodníků v areálu V5/V7 
a Botanické zahradě PřF UK 

Stručný popis akce 
Revitalizace přístupových cest a chodníků v areálu Viničná 5 a 7 a s 
nimi propojené Botanické zahrady PřF - navrácení cest do původního 
materiálové složení dle nařízení NPÚ. 

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
Stavební úpravy půdních prostor Albertov 6 - rekonstrukce 
půdních poslucháren 

Stručný popis akce 
Stavební úpravy za účelem prosvětlení místností - poslucháren 
v podkroví v středové věží na budově Albertov 6 

Celkové náklady s DPH 5 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Klimatizace v budovách V5 a V7 

Stručný popis akce 

Akce bude spočívat v kompletním řešení klimatizace v rámci budov 
Viničná 5 a Viničná 7. Jedná se o umístění několika venkovních 
multisplitových jednotek, které budou chladit vždy určitou skupinu 
kanceláří a laboratoří. 

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce DEGREE - Výzkum využití hlubinné geotermální energie 

Stručný popis akce 

Projekt je zaměřen na výzkum potenciálu využití geotermální 
energie technologií EGS - Enhanced Geothermal Systems ve velkých 
a středních hloubkách 2-5 km, jež zvýší dostupnost využívání 
zemského tepla v globálním měřítku. Cílem je experimentálně ověřit 
inovativní technologie jímání tepla v metamorfovaných horninách a 
přinést nové poznatky s vysokým aplikačním potenciálem. 
Výsledkem bude unikátní testovací lokalita s hlubinnými vrty a 
podzemním EGS reservoárem, umožňující dlouhodobé testování a 
experimentální provoz nezbytné pro další využití v energetickém 
průmyslu. Projekt řeší klíčový problém, kterým je způsob bezpečné 
extrakce a rutinní tvorba podzemní výměníků, představující největší 
rizika a překážky masovému využití tohoto zdroje. Projekt přispěje 
ke zvýšení podílu čistých zdrojů energie a snížení dopadů 
klimatických změn, jež patří mezi klíčové celospolečenské výzvy 
současnosti. 

Celkové náklady s DPH 1 026 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
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Synergické vazby 
RINGEN – výzkumná infrastruktura pro geotermální energii - OP 
VVV, SR ČR 

 
Název akce RINGEN – výzkumná infrastruktura pro geotermální energii 

Stručný popis akce 

Modernizace výzkumného vybavení, zařízení a instrumentace, 
včetně souvisejících stavebních úprav pro jejich instalaci. 
Předpokládají se vyšší investice v roce 2023 a v roce 2027 
v geotermálním centru RINGEN v Litoměřicích včetně seismické 
monitorovací sítě, v mezidobí se bude jednat o dílčí úpravy a upgrade 
vybavení v jednotlivých laboratořích a pracovištích partnerů. 

Celkové náklady s DPH 55 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA 
 

Název akce Půdní vestavba v objektu Ke Karlovu 3 
Stručný popis akce Půdní vestavba pro rozšíření kapacity kancelářských míst 
Celkové náklady s DPH 30 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK - MFF - Výměna fasád a střešního pláště objektu Poslucháren 
Troja 

Stručný popis akce 
Nutná výměna fasádního a střešního pláště z důvodu degradace 
původních materiálů, masivního zatékání a energetických úspor. 

Celkové náklady s DPH 80 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK - MFF - Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých 
laboratoří Troja 

Stručný popis akce 
Nutná výměna fasádního a střešního pláště z důvodu degradace 
původních materiálů, masivního zatékání a energetických úspor. 
Zabezpečení fasádních prvků k hale s jaderným reaktorem. 

Celkové náklady s DPH 93 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Fyzika pro budoucnost 

Stručný popis akce 

Projekt míří k vytvoření výzkumné infrastruktury, která bude 
fungovat jako inkubátor řetězce základní výzkum-inovace-produkt 
pro společenské výzvy 21. století: multidisciplinární inženýrství, IT 
s velkými daty, internet věcí, obnovitelné energie a životní prostředí, 
diagnostiku a terapii. Ambicí je naplnit vizi Inovační strategie České 
republiky 2019-2030 ve fyzikálních oborech. 

Celkové náklady s DPH 774 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby ne 

 
  



 

32 

Název akce 
Centrum umělé inteligence pro ekonomiku zaměřenou 
na člověka 

Stručný popis akce 

Projekt C-HUB je koordinovanou a otevřenou výzkumnou entitou 
v oblasti AI, multiplikující výsledky synergickým efektem, zejména 
integrací testbedů a týmů na celoevropské úrovni. Hlavním cílem je 
podpořit VaV v umělé inteligenci pro rozvoj ekonomiky zaměřené na 
člověka, zejm. v oblasti pokročilé a zodpovědné průmyslové výroby 
a jejího dopadu na společnost. Projekt C-HUB cílí na vybudování 
distribuovaného Centra pro umělou inteligenci napojeného 
na evropskou síť excelence a průmyslové partnery. 

Celkové náklady s DPH 740 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby ne 

 
Název akce LINDAT/CLARIAH-CZ 

Stručný popis akce 

Nutnost rozšíření kapacit, příp. zrychlení výpočetních klastrů a 
datových úložišť pro přípravu zpřístupnění a vlastní zpřístupnění 
nových digitálních zdrojů z oblasti Digital Humanities pro 
výzkumníky v této oblasti, a v některých případech i pro veřejnost. 

Celkové náklady s DPH 166 200 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby OP VVV investiční náklady, SR ČR provozní náklady - do roku 2022 

 
Název akce MGML 

Stručný popis akce 

Dlouhodobou strategií MGML je důraz na rozvoj experimentálních 
kapacit odrážející zejména aktuální potřeby uživatelů výzkumné 
infrastruktury a nejnovější trendy výzkumu. Z této strategie vychází 
také výhled investičních potřeb na období 2023-2029. Realizace 
investic je zásadní pro zvýšení prestiže a konkurenceschopnosti 
MGML v mezinárodním měřítku, zájem uživatelů a zejména rostoucí 
kvalitu jejich výzkumu realizovaného v MGML. 

Celkové náklady s DPH 312 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby OP VVV investiční náklady, SR ČR provozní náklady - do roku 2022 

 
Název akce SPL-MSB 
Stručný popis akce Upgrade a rozšíření stávající velké výzkumné infrastruktury 
Celkové náklady s DPH 62 850 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby OP VVV investiční náklady, SR ČR provozní náklady - do roku 2022 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 

Název akce 
UK - PedF - Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse 
nad Labem 

Stručný popis akce 

Projekt postihuje kompletní rekonstrukci velké tělocvičny v 1. NP 
a přilehlých místností nářaďovny, šatny, umyvárny, WC, úklidové 
komory v plánovaném rozsahu. Dílčí částí realizace celé je výměna 
stávajících oken a vstupních dveřních výplní v části nové budovy 
fakulty. 

Celkové náklady s DPH 20 519 362 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  



 

33 

 

Název akce 
UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 
4, Praha 1 

Stručný popis akce 

V rámci projektu bude realizována generální rekonstrukce celé 
budovy beze změn dispozic místností a jejich primární funkce. 
Rekonstrukce objektu bude rozdělena do tří etap. Vzhledem ke stáří 
objektu a absenci hydroizolační vrstvy dochází v suterénu objektu k 
provlhání obvodových stěn, způsobené prostupem zemní vlhkosti ze 
zeminy. Stav a vzhled nášlapných vrstev podlah a povrch stěn 
odpovídá stáří a způsobu využití objektu. Výplně otvorů (okna 
a dveře) jsou rovněž původní. Okna jsou na konci své životnosti. 
Stávající kanalizační potrubí je původní, bez významnější 
rekonstrukce. Vzhledem ke stáří objektu je nutná celková výměna 
ležatých, stoupacích i připojovacích potrubí, kompletní výměna 
rozvodů vody. Je doporučeno provést kompletní výměnu rozvodů 
topné vody, kompletní výměnu rozvodů silnoproudé 
elektroinstalace. V budově zcela chybí komplexní řešení 
vzduchotechniky. 

Celkové náklady s DPH 394 513 910 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
 

Název akce 
UK - FSV - Oprava obvodového pláště a další související úpravy 
Areálu UK v Jinonicích 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště 
budovy včetně výměny vnějších oken a lehkého obvodového pláště 
v úrovni 1. NP. 

Celkové náklady s DPH 71 390 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
Akce navazuje na výstavbu polyfunkční přístavby "A", rekonstrukce 
interiéru stávajících budov "B" a "C" a modernizace technologií, 
hrazených z prostředků OP VVV. 

 

Název akce 
Vytvoření zázemí pro administrativu FSV UK v Areálu UK 
Jinonice 

Stručný popis akce 
Vytvoření zázemí pro působení příslušných složek děkanátu FSV UK 
v Areálu UK Jinonice. 

Celkové náklady s DPH 70 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
Projekt navazuje na stávající projekt rekonstrukce a dobudování 
Areálu UK Jinonice, financovaný z OP VVV, z něhož není možné hradit 
náklady na prostory pro administrativu. 

 
Název akce Rekonstrukce budovy Hollar 

Stručný popis akce 
Komplexní rekonstrukce budovy Hollar pro potřeby zajištění výuky, 
výzkumu a internacionalizačních aktivit. 

Celkové náklady s DPH 60 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
Uvažovaná rekonstrukce navazuje na stávající projekt rekonstrukce 
a dostavby Areálu UK Jinonice, financovaný z OP VVV. 
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Název akce 
Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu 
Jinonice 

Stručný popis akce 
Modernizace a rozšíření prostor pro výuku a její zázemí v Areálu 
Jinonice 

Celkové náklady s DPH 839 714 846 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2017 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
 

Název akce UK - FTVS - Přetlaková hala - Kampus Veleslavín 

Stručný popis akce 
Úpravy stávajícího multifunkčního hřiště v areálu FTVS a výstavba 
celosezonní přetlakové haly. 

Celkové náklady s DPH 20 516 945 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK - FTVS - Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty 
se specifickými potřebami - kampus Veleslavín 

Stručný popis akce 
Změna dokončené stavby - přístavba bezbariérové únikové rampy, 
rozšíření vstupního schodišťového prostoru, dispoziční změny 
a celková modernizace vnitřních prostor 1. NP bloku B. 

Celkové náklady s DPH 48 765 308 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK - FTVS - Zateplení bloku A, B, C, D objektu a oprava fasády 
bloků E, F, HB objektu Veleslavín 

Stručný popis akce 

Projekt řeší vysokou spotřebu energie, která je zapotřebí pro udržení 
objektu v optimální vnitřní teplotě. Zateplením obvodového pláště 
budovy a výměnou otvorových výplní dojde ke snížení energie 
potřebné pro vytápění objektu v zimních měsících. Multiplikačně 
dojde také ke snížení teploty uvnitř budovy v době letních měsíců. 
Stávající fasády budou nově kontaktně zatepleny, nutná je také 
úprava stávajících omítek, sanace i případné odstranění stávajících 
kabřincových obkladů. Kontaktní zateplení bude finálně povrchově 
upraveno. Dojde k výměně stávajících nevyhovujících oken 
a skleněných prosklených dlaždic za nová okna. Součástí projektu 
jsou rovněž úpravy podlah a stěn v zasklívaných lodžiích. Po 
provedení osazení nových oken a zateplení objektu budou 
provedeny nové klempířské práce. Bude provedena úprava 
stávajících kamenných květináčů. 

Celkové náklady s DPH 99 700 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK - FTVS - Výstavba Kampusu Veleslavín - projektová 
dokumentace 

Stručný popis akce 
Zpracování projektové dokumentace akce "Výstavba Kampusu 
Veleslavín" pro potřeby FTVS. 

Celkové náklady s DPH 84 480 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce UK - FTVS - Výstavba I. Etapy Kampusu Veleslavín 

Stručný popis akce 

První část výstavby komplexu krytých sportovních zařízení v jižní 
části areálu, na místě dnešních nouzových objektů. Pro potřeby 
výuky akreditovaných studijních programů vznikne v první etapě 
výstavby hala pro míčové sporty, gymnastická hala, atletický tunel, 
krytá střelnice, příslušné zázemí a podzemní parkoviště. 

Celkové náklady s DPH 541 200 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - FTVS - Výstavba II. Etapy Kampusu Veleslavín 

Stručný popis akce 

Druhá část výstavby komplexu krytých sportovních zařízení v jižní 
části areálu, na místě dnešních nouzových objektů. Pro potřeby 
výuky akreditovaných studijních programů vznikne krytý zimní 
stadion, krytý bazén, posilovna, přednáškový sál, laboratoře, 
příslušné zázemí a podzemní parkoviště. 

Celkové náklady s DPH 583 100 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Protipovodňová stěna Troja 

Stručný popis akce 
Mobilní protipovodňová ochrana objektu loděnice FTVS UK v Troji 
před průchodem velkých vod 

Celkové náklady s DPH 20 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Projekt BIM areálu Veleslavín 

Stručný popis akce 
Pasportizace objektu UK FTVS areálu Veleslavín do modelu BIM. 
Zaměření kompletního stávající stavu všech částí objektu a to vně 
i uvnitř. 

Celkové náklady s DPH 28 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Chráněné únikové cesty objektu Veleslavín 

Stručný popis akce 
Vytvoření chráněných únikových cest v objektu Veleslavín. Jedná se 
oddělení schodišťových prostorů od hlavních chodeb a přilehlých 
místností požárními uzávěry. Je vyžadováno i pojistitelem. 

Celkové náklady s DPH 45 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Evakuační rozhlas 

Stručný popis akce 
Systém veřejného ozvučení a evakuační rozhlas. Systém bude plnit 
funkci ozvučení budovy školy umožňující hromadné informování 
osob v objektu včetně evakuačních hlášení. Vyžadováno pojistitelem. 

Celkové náklady s DPH 25 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce Modernizace střešního pláště areálu Veleslavín 

Stručný popis akce 

Modernizace tepelně technických vlastností střešního pláště 
v úrovni doporučených hodnot a s dlouhodobou životností nového 
střešního pláště s cílem úspory paliv v topné sezóně a tím i snížení 
produkce SOX a CO2. Instalace technologií umožňující akumulovat 
solární energii, vytvoření klidové zóny. 

Celkové náklady s DPH 50 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Modernizace venkovní běžecké dráhy včetně výměny povrchu 

Stručný popis akce 

Modernizace atletického stadionu včetně výměny již značně 
opotřebeného běžeckého povrchu. Při akci dojde ke kompletní 
výměny podloží, povrchového odvodnění, odvodu vody z podloží 
pomocí drenážního potrubí atd., v rámci projektu jsou tak zahrnuta 
všechna opatření, podílející se na bezproblémové funkci 
a dlouhodobé životnosti areálu. Součástí projektu jsou další vyvolané 
a doprovodné investice. Jedná se především o přeložku inženýrských 
sítí. Atletická sportoviště jsou navržena ve vysokém standardu a v 
souladu s požadavky mezinárodní atletické federace IAAF 
(sportoviště kategorie A) 

Celkové náklady s DPH 35 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Modernizace a nový zavlažovací systém fotbalového hřiště 

Stručný popis akce 

Modernizace fotbalového hřiště na umělou trávu VI. Generace Při 
akci dojde ke kompletní výměny podloží, povrchového odvodnění, 
odvodu vody z podloží pomocí drenážního potrubí atd., v rámci 
projektu jsou tak zahrnuta všechna opatření, podílející se na 
bezproblémové funkci a dlouhodobé životnosti areálu. Součástí 
projektu jsou další vyvolané a doprovodné investice. Jedná se 
především o přeložku inženýrských sítí. Fotbalové sportoviště je 
navrženo ve vysokém standardu a v souladu s požadavky 
mezinárodní atletické federace FIFA a UEFA. 

Celkové náklady s DPH 27 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Winter science centre Mulda 
Stručný popis akce Vědecké centrum zimních sportů, chata Na Muldě 
Celkové náklady s DPH 27 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Modernizace poslucháren 

Stručný popis akce 

Cílem projektu je provést revitalizaci poslucháren s důrazem na 
modernizaci prostor a standardizaci komfortu posluchačů a 
vyučujících. Podmínkou realizace je snaha vyhovět současným 
normám ve všech relevantních oblastech související s přednáškovou 
činností. Plán revitalizace počítá i s nároky na připojení EPD 
(electronic portable devices) a přípravy jednotlivých komponent 
ION (internet on things). Celá akce bude realizována s důrazem na 
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zajištění požadavků studentů se specifickými potřebami 
(bezbariérový vstup, specifické vybavení pro pohodlné prostorné 
sezení, možnost připojení nezbytných zdravotních pomůcek, kvalitní 
akustika nebo možnost přenášení obrazu a prezentací 
přednášejících přímo na zařízení studentů). 

Celkové náklady s DPH 66 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Modernizace učeben 

Stručný popis akce 

Cílem projektu je provést revitalizaci učeben s důrazem 
na modernizaci prostor a standardizaci komfortu posluchačů 
a vyučujících. Podmínkou realizace je snaha vyhovět současným 
normám ve všech relevantních oblastech související s přednáškovou 
činností. Plán revitalizace počítá i s nároky na připojení EPD 
(electronic portable devices) a přípravy jednotlivých komponent ION 
(internet on things). Celá akce bude realizována s důrazem na 
zajištění požadavků studentů se specifickými potřebami 
(bezbariérový vstup, specifické vybavení pro pohodlné prostorné 
sezení, možnost připojení nezbytných zdravotních pomůcek, kvalitní 
akustika nebo možnost přenášení obrazu a prezentací přednášejících 
přímo na zařízení studentů). 

Celkové náklady s DPH 77 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2028 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Modernizace otopné soustavy a úprava vnitřního klima 

Stručný popis akce 

Při akci dojde k sestavení tzv. ideálního rozvodu a otopné plochy - 
dělené otopné soustava. Bude složena ze základní části – rozvodu 
a otopné plochy, která zajišťuje vytápění místnosti/prostoru na tzv. 
dělící teplotu v rozmezí 15 až 18 °C, a z doplňkové části, rozvodu 
a pružného otopného tělesa (VZT jednotka, aj). V poslední části akci 
dojde k modernizaci kotelny, kde budou osazeny kondenzační 
plynové kotle, které jsou pro zateplené budovy nejvhodnějším 
řešením. 

Celkové náklady s DPH 75 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2031 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Zastřešení vnitrobloku 

Stručný popis akce 

Koncept vnitrobloku je pro účely vysoké školy dnes již zastaralý, 
prostorová kapacita školy je naplněna a nedostává se volného místa. 
UK FTVS však chybí větší otevřené prostory, které by mohly sloužit 
více účelům - výuce, přednáškám i prezentování nových návrhů a 
myšlenek, práci i relaxaci. Dvůr, který svou původní funkci naplňuje 
pouze za jasného a teplého počasí, bude modernizován vestavbou 
velkého multifunkčního učebního prostoru, který nové nároky bude 
splňovat. 

Celkové náklady s DPH 200 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2027 - 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Stavba bloku C 
Stručný popis akce vědecké centrum UK FTVS Veleslavín 
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Celkové náklady s DPH 414 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2029 - 2032 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Revitalizace venkovních prostor před areálem Veleslavín 

Stručný popis akce 

Úprava přístupu k hlavnímu vchod UK FTVS. Při akci dojde 
ke zvýšení uličního profilu, zatravnění plochy před v ulici José 
Martího. Vedlejším efektem bude zklidnění dopravy v ulici, vytvoření 
veřejné zelené plochy, odpočinkových ploch pro studenty, vylepšená 
dostupnost objektu Veleslavín pro studenty se specifickými 
potřebami. 

Celkové náklady s DPH 83 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2030 - 2033 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Modernizace prostoru praktické výuky fyzioterapie 

Stručný popis akce 

Cílem projektu je provést revitalizaci učeben s důrazem 
na modernizaci prostor a standardizaci komfortu posluchačů 
a vyučujících. Podmínkou realizace je snaha vyhovět současným 
normám ve všech relevantních oblastech související s přednáškovou 
činností na VŠ. Plán revitalizace počítá i s nároky na připojení EPD 
(electronic portable devices) a přípravy jednotlivých komponent ION 
(internet on things). Celá akce bude realizována s důrazem 
na zajištění požadavků studentů se specifickými potřebami 
(bezbariérový vstup, specifické vybavení pro pohodlné prostorné 
sezení, možnost připojení nezbytných zdravotních pomůcek, kvalitní 
akustika nebo možnost přenášení obrazu a prezentací přednášejících 
přímo na zařízení studentů) 

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Modernizace chodby přízemí blok H a studijního oddělení 

Stručný popis akce 
modernizace vstupních prostor (vestibul) a 1. NP hlavní budovy, kde 
se nalézá i studijní oddělení a Ústřední tělovýchovná knihovna. 

Celkové náklady s DPH 6 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Jednotný čas areál Veleslavín 

Stručný popis akce 

Sjednocení všech ukazatelů času v areálu Veleslavín, tak aby 
ukazovali jednotně nastavený čas. Jedná se o propojení sestavy 
synchronizovaných digitálních hodin a informačního 
systému/digitalizace nástěnek napříč řešenými objekty v rámci 
dedikované datové sítě. 

Celkové náklady s DPH 4 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rekonstrukce částí objektu Nosticova v havarijním stavu 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce stávajícího historického krovu nad tělocvičnou, 
rekonstrukce oplocení a oprava komínů, tedy částí objektu, které 
jsou v havarijním stavu a vyžadují záchranu. 
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Celkové náklady s DPH 12 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Renovace výukových učeben 
Stručný popis akce Renovace výukových učeben 
Celkové náklady s DPH 12 600 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby ne 

 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 
 

Název akce 
UK - FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu – obnova 
a úprava okolních ploch "etapa B" 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce venkovních ploch a dostavba technologických částí 
navazující na proběhlou rekonstrukci objektu menzy 17. listopadu. 

Celkové náklady s DPH 77 551 662 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

ÚSTAV DĚJIN UNIVERZITY KARLOVY A ARCHIV UNIVERZITY KARLOVY 
 

Název akce UK - Výstavba nové budovy ÚDAUK 

Stručný popis akce 
Výstavba nového společného objektu Ústavu dějin UK a Archivu UK 
(areál Motol) 

Celkové náklady s DPH 454 830 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - Archiv 2. etapa, revitalizace areálu Lešetice 

Stručný popis akce 
2. etapa zajištění odpovídajícího zázemí pro Archiv UK, navazuje na 
novostavbu akreditovaného archivu v Motole (ÚDAUK), areál 
v Lešeticích bude po revitalizaci sloužit běžným archiváliím. 

Celkové náklady s DPH 151 650 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2029 - 2031 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
zahájení realizace je podmíněno dokončením novostavby ÚDAUK 
a dočasného uvolnění stávajícího areálu v Lešeticích. 

 

ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
 

Název akce Datový sklad a podpora sběru dat, digitalizace agend 

Stručný popis akce 

Vybudování centrálního datového skladu, který bude efektivním 
předávacím bodem pro informace z jednotlivých IT systémů, rozvoj 
digitalizovaných agend, systematizace sběru dat, dostupnost 
kvalitních dat a možnost jejich analýzy 

Celkové náklady s DPH 20 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rozvoj studijního informačního systému 
Stručný popis akce Celková postupná modernizace studijního informačního systému 
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Celkové náklady s DPH 120 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rozvoj IS Věda 
Stručný popis akce Celková postupná modernizace IS Věda 
Celkové náklady s DPH 70 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Pořízení centrálního ekonomického informačního systému 
Stručný popis akce Pořízení centrálního ekonomického informačního systému 
Celkové náklady s DPH 80 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce HW obměna serverů pro provozní systémy a databáze 
Stručný popis akce pravidelná obnova výpočetního HW 
Celkové náklady s DPH 4 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2028 - 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce HW obměna velkých diskových polí 
Stručný popis akce pravidelná obnova výpočetního HW 
Celkové náklady s DPH 12 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2028 - 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Upgrade infrastruktury LAN RUK 
Stručný popis akce Pravidelná obnova síťového HW 
Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2028 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rozvoj optické sítě Pasnet 
Stručný popis akce Rozvoj optické páteřní sítě 
Celkové náklady s DPH 12 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2028 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

ÚSTAV ODBORNÉ A JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 
 

Název akce Zateplení budov č. 3, 7, 8 + výměna oken - areál Hostivař 
Stručný popis akce nevyhovující stav opláštění s oken 
Celkové náklady s DPH 75 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce Výměna výtahů budovy č. 3, 7, 8 - areál Hostivař 
Stručný popis akce poruchové, technické zastaralé a neopravitelné 
Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Oprava fasády zámku Poděbrady 
Stručný popis akce opadávající omítka, nevyhovující stav 
Celkové náklady s DPH 30 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Výměna oken zámku Poděbrady - 2. fáze 
Stručný popis akce dokončení výměny oken započato v roce 2020 
Celkové náklady s DPH 14 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rekonstrukce koleje Poděbrady 
Stručný popis akce výměna oken, zateplení, rozvody, výměna příček, sociální zařízení 
Celkové náklady s DPH 30 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 -2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Zateplení, střecha, fasáda - ubytovací část Mariánské Lázně 
Stručný popis akce opravy střech, zateplení, fasáda 
Celkové náklady s DPH 20 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rekonstrukce vnitřní ubytovací části Mariánské Lázně 
Stručný popis akce sociální zařízení, rozvody AL x CU, odpady 
Celkové náklady s DPH 30 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

KOLEJE A MENZY 
 

Název akce UK KaM - Vybudování 1L pokojů, kolej Na Větrníku 

Stručný popis akce 
Objekt C6 a polovina objektu L1 budou rekonstruovány 
na jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením. Dva pokoje 
v polovině L1 budou pro invalidy. 

Celkové náklady s DPH 39 530 700 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce 
UK KaM - Rekonstrukce a oprava bloku A4, kolej Na Kotli, 
Hradec Králové 

Stručný popis akce 
Blok IV bude rekonstruovaný na jednolůžkové pokoje s umyvadlem 
v pokoji a společným sociálním zařízením. Dále zde bude 5 
jednolůžkových pokojů pro invalidy se sociálním zázemím. 

Celkové náklady s DPH 90 629 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK KaM - Kolej Švehlova, Rekonstrukce Staré budovy 
Stručný popis akce Kompletní rekonstrukce budovy koleje. 
Celkové náklady s DPH 417 629 080 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK KaM – Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej Kajetánka I 
Stručný popis akce Celková rekonstrukce a oprava objektu. 
Celkové náklady s DPH 51 667 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK KaM - Obnova sociálních zařízení a kuchyněk, kolej Na 
Větrníku 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce vybydlených společných sociálních zařízení 
a kuchyněk. 

Celkové náklady s DPH 19 811 693 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK KaM - Přestavba objektu č. 5 na kolej - Praha, Hostivař 
Stručný popis akce Přestavba, rekonstrukce, modernizace celého objektu. 
Celkové náklady s DPH 95 890 080 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2026 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ 
 

Název akce UK - RUK SBZ - Nové varhany pro Velkou aulu Karolina 

Stručný popis akce 
Nákup nových varhan do Velké auly včetně stavebních úprav 
a demontáže stávajících. 

Celkové náklady s DPH 24 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK - SBZ - Revitalizace objektů areálu Karolina - Rekonstrukce 
chodeb rektorátu a výukové části 

Stručný popis akce 
Komplexní revitalizace komunikačních prostor areálu Karolina 
včetně infrastruktury. 

Celkové náklady s DPH 151 788 302 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
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Synergické vazby  
 

Název akce 
UK - SBZ - Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce 
historických prostor - Stavební úpravy Křížových chodeb 

Stručný popis akce 
Modernizace prezentačních a výstavních prostor Karolina (1. NP) 
včetně infrastruktury. 

Celkové náklady s DPH 41 515 642 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - SBZ - Výměna záložního zdroje Karolinum 

Stručný popis akce 
Výměna záložního dieselagregátu včetčně rotačních UPS a stavební 
úpravy Čestného dvoru. 

Celkové náklady s DPH 45 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce VS Horní Poříčí – rozšíření sportovišť a zázemí 
Stručný popis akce Úpravy současných ploch a modernizace zázemí 
Celkové náklady s DPH 7 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Areál Zahrádky – Rekonstrukce oranžérie 
Stručný popis akce Kompletní stavební obnova budovy (nový účel) 
Celkové náklady s DPH 45 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce SC Hostivař – Výměna fasády a střechy a podhled - hala 
Stručný popis akce Rekonstrukce opláštění (energeticky efektivní opatření) 
Celkové náklady s DPH 25 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce SC Hostivař – Výměna fasády a střechy a podhled - bazén 
Stručný popis akce Rekonstrukce opláštění (energeticky efektivní opatření) 
Celkové náklady s DPH 28 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce SC Hostivař – Nové zázemí bazénu a fitness a relax (vč. vybavení) 
Stručný popis akce Modernizace zázemí bazénu + nové wellness provozy (sauna apod.) 
Celkové náklady s DPH 35 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce SC Hostivař – Lehké zastřešení a beach volejbalové hřiště 
Stručný popis akce Celoroční a energeticky efektivnější provoz 
Celkové náklady s DPH 12 500 000 Kč 
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Rámcový harmonogram akce 2024 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce SC Hostivař – Lehké zastřešení tenisových hřišť (3x) 
Stručný popis akce Celoroční a energeticky efektivnější provoz 
Celkové náklady s DPH 13 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2026 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce SC Hostivař – Horolezecká stěna (součást budovy haly) 
Stručný popis akce Rozšíření sportovních aktivit - lezecká stěna 
Celkové náklady s DPH 4 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce SC Hostivař – MaR nadřazený systém a bazénová technologie 
Stručný popis akce Optimalizace řízení a kontroly všech energetických systémů bazénu 
Celkové náklady s DPH 3 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
SC Hostivař – VZT zařízení pro sportovní sály včetně systému 
MaR 

Stručný popis akce Nová technologie VZT (v současnosti bez větrání) 
Celkové náklady s DPH 5 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
SC Hostivař – Multifunkční lehká hala nad centrkurtem 
(dřevěné lepené vazníky) 

Stručný popis akce Celoroční provoz, multifunkční využití - sportovně společenské akce 
Celkové náklady s DPH 38 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Petrská 1180/3 – Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor 
Stručný popis akce 2 nově modernizovaná podlaží typu administrativa 
Celkové náklady s DPH 25 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
Karolinum – Výměna technologie osobních výtahů Karolinum 
(4 ks) 

Stručný popis akce Sjednocení zařízení, provozní úspory (CE 5,20, OT 9, Archiv, Hotel) 
Celkové náklady s DPH 12 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Název akce 
Karolinum – Optimalizace řízení energetických systémů TZB 
Karolinum 

Stručný popis akce Jednotná řídící platforma systému MaR, doplnění čidel, SW apod. 
Celkové náklady s DPH 15 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
VS Albeřice – Revitalizace areálu střediska (100 ks nových 
ubytovacích jednotek) 

Stručný popis akce 
Náhrada stanů za chatky (2 osoby + hygienické zázemí) včetně nové 
infrastruktury 

Celkové náklady s DPH 53 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
VS Pec pod Sněžkou – Akvizice rekreačního objektu včetně jeho 
úvodní provozní modernizace 

Stručný popis akce Odkup stávající budovy (VaK) nebo Richtrovy boudy (MŠMT) 
Celkové náklady s DPH 180 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Areál Zahrádky – Revitalizace zámeckého parku 
Stručný popis akce Obnova zeleně, úpravy krajinného rázu, zahradní mobiliář 
Celkové náklady s DPH 20 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
Areál Zahrádky – Komplexní obnova hlavních budov areálu 
(včetně projektových služeb) 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce budovy zámku a hospodářského dvora pro nové 
využití 

Celkové náklady s DPH 1 100 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
Karolinum – Komplexní obnova fasád Karolina včetně 
historické budovy 

Stručný popis akce Výměna vč. všech fasádních prvků mimo oken, ~ 14 000 m2 
Celkové náklady s DPH 55 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
Karolinum – Komplexní modernizace kancelářských 
a výukových prostor Karolina 

Stručný popis akce 
Návaznost na chodby - vnitřní ESIL+SLP rozvody, osvětlení 
~ 14 500 m2 

Celkové náklady s DPH 105 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2028 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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CENTRUM KRYSTAL 
 

Název akce Centrum Krystal - parkovací stání autobusů 
Stručný popis akce parkovací místa pro 3 autobusy na jižní straně budovy CK 
Celkové náklady s DPH 2 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rekonstrukce ohřevu TUV – Centrum Krystal II. tl. pásmo 
Stručný popis akce výměna boilerů TUV a technologie ohřevu (výměníky) 
Celkové náklady s DPH 2 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Výměna transformátoru 22/0,4 kV 

Stručný popis akce 
výměna transformátoru 22/0,4 kV - výměna kus za kus stejných 
parametrů 

Celkové náklady s DPH 600 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rekonstrukce střechy auly 
Stručný popis akce obnova hydroizolace a zateplení střechy auly 
Celkové náklady s DPH 3 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Obnova technologického vybavení kuchyně 
Stručný popis akce výměna konvektomatů, pánví, fritéz a chladících jednotek 
Celkové náklady s DPH 4 250 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Oprava hydroizolace horní části garáží 
Stručný popis akce obnova hydroizolace a povrchu pro parkování osobních vozidel 
Celkové náklady s DPH 1 900 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce Rekonstrukce kotelny 
Stručný popis akce výměna plynových kotlů a rekonstrukce primárního okruhu topení 
Celkové náklady s DPH 18 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2028 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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KAMPUS ALBERTOV 
 

Název akce 
UK - Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum, část pořízení 
PD 

Stručný popis akce 

Jedná se o zhotovení kompletní projektové dokumentace PD staveb 
Biocentra a Globcentra a řešení jejich bezprostředního okolí v rámci 
Kampusu Albertov. Komplexní inženýrská činnost, autorský dozor, 
další související úkony a činnosti zejm. spolupráce při výběru 
zhotovitele stavby, změny stavby před dokončením, kolaudace, 
odstranění vad a nedodělků apod. 

Celkové náklady s DPH 174 760 116 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2017 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 

UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum – 
statické zabezpečení jam a související práce včetně 
záchranného archeologického průzkumu a pyrotechnického 
průzkumu 

Stručný popis akce 

Jedná se zejména o zajištění přípravy území, statického zabezpečení 
jam, výkopu zeminy včetně jejího odvozu a trvalého uložení, 
přeložek, přípojek, chlorační stanice a demolice vyhnívací nádrže, 
demolic budov pro objekty Biocentra a Globcentra. Bude provedeno 
technické opatření zajišťující stabilitu okolní zeminy pro potřeby 
realizace jednotlivých průzkumů, dále pak následně pro založení a 
výstavbu suterénních podlaží budoucích objektů. Bude použita 
převrtávaná pilotová stěna, realizována do vodících zídek. Součástí 
je i příprava území, demolice, přeložky, přípojky, výstavba nové 
chlorační stanice. Součástí akce po dohodě s MŠMT je Záchranný 
archeologický průzkum a pyrotechnický průzkum. 

Celkové náklady s DPH 551 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Nejsou 

 

Název akce 
UK - Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum - 
část stavba 

Stručný popis akce 

Vybudování soudobých a trvanlivých infrastruktur dvou nových 
mezifakultních výzkumných center Univerzity Karlovy – Biocentra a 
Globcentra včetně jejich bezprostředního okolí v rámci Kampusu 
Albertov. Objekty budou sloužit výzkumu a výuce. V objektu 
Biocentra jsou plánovány prostory pro šest výzkumných směrů 
a core facility – tj. společně využívané špičkové technologie. 
Globcentrum bude členěno do sedmi výzkumných směrů a core 
facility. Kromě prostorů pro vědu zde budou prostory pro výuku, 
menza, kavárny, další typy společných a společenských prostor, 
které poskytnou nezbytné zázemí pro studenty, zaměstnance 
a návštěvníky Kampusu Albertov. Objekty jsou naplánované tak, aby 
se jejich celkový vzhled stal součástí celkové kompozice již 
stávajícího kampusu univerzitních budov v této lokalitě. 

Celkové náklady s DPH 4 496 240 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Nejsou 
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Název akce 
UK - Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum - 
část přístroje 

Stručný popis akce 
Vybavení novostaveb významnými přístroji jako magnetická rezo-
nance, počítačový tomograf, elektronový mikroskop atd. 

Celkové náklady s DPH 1 834 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK - Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum - 
část vybavení 

Stručný popis akce 
Jedná se o kompletní vybavení obou budov BCA, GCA, např. 
interiérové vybavení, mobilní nábytek, laboratorní nábytek, značení 
a informační systém, dekorace atd. 

Celkové náklady s DPH 670 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
UK - Výstavba Kampusu Albertov - Biocentrum, Globcentrum - 
veřejný prostor 

Stručný popis akce 
Dotvoření veřejného prostoru Kampusu pro potřeby studentů – nové 
komunikace, mobiliář, drobná architektura, sadové úpravy. 

Celkové náklady s DPH 244 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 
Název akce UK - Kampus Albertov - provizorní menza 

Stručný popis akce 

Jedná se o výstavbu objektu provizorní menzy, který bude sloužit 
jako dočasná jídelna pro strávníky UK (po dobu výstavby Kampusu 
Albertov). Bude umístěna na pronajatém pozemku (vlastník - 
Konventu sester Alžbětinek). Nový objekt provizorní menzy bude 
jednopodlažní sestava složená z 36 kontejnerů tvořených ze 
sendvičových panelů osazených do ocelové konstrukce. V sestavě 
objektu bude jídelna, výdej, umývárna, WC, kompletní zázemí 
gastroprovozu vč. skladů a dalších nezbytných prostor. 

Celkové náklady s DPH 11 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 

Provizorní menza bude zajišťovat stravování jak pro studenty, tak 
pro zaměstnance jednotlivých fakult na Albertově po dobu výstavby 
nových budov Biocentra a Globcentra. Stávající menza bude 
odstraněna v rámci demolic. 

 

KAMPUS V HRADCI KRÁLOVÉ 
 

Název akce Vybudování multifunkčního hřiště v areálu v Zámostí 683 

Stručný popis akce 

Cílem projektu je vybudování Multifunkční hřiště o velikosti 350 m2. 
Vhodné pro tenis, volejbal, nohejbal, košíkovou, florbal či malou 
kopanou. Rovněž bude vybudováno zázemí pro studenty využívající 
hřiště v podobě altánu. 

Celkové náklady s DPH 2 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Synergie a aktivity realizované na Zámostí (podpořeno i z OP VVV). 
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Název akce 
Výukové, technologické a sportovní centrum Univerzity Karlovy 
(Mephared 3) 

Stručný popis akce 

V rámci celého kompletu budou řešeny komplexní potřebné aktivity 
navazující na plánovanou výstavbu kampusu Mephared 2 - zakryté 
sportovní centrum, výukové prostory a technologické zázemí 
především pro podporu moderních výukových metod. 

Celkové náklady s DPH 650 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2025 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Návaznost na objekty Mephared 1 a Mephared 2 

 
Název akce Vybudování druhého nadzemního patra v areálu loděnice FaF 

Stručný popis akce 

Cílem projektu je rozšíření budovy o druhé nadzemní patro, vhodné 
jako zázemí pro výuku. Dále k budově připojit elektrickou síť, 
vodovod a kanalizaci s jímkou, obnovit přístupovou komunikaci 
a rozšířit prostor pro uskladnění lodí. 

Celkové náklady s DPH 3 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 

Název akce 
Výukové a výzkumné centrum MEPHARED 2 Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové 

Stručný popis akce 

V rámci projektu dojde k vybudování společné Budovy fakult LFHK 
a FAF, tj. celkem 11 450 m2 výukových a 7 000 m2 výzkumných 
prostor v jedné lokalitě. Spojením s již realizovanou první části 
kampusu se tak vytvoří jedinečné vzdělávací centrum. 

Celkové náklady s DPH 2 914 661 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2017 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
100 % synergie s projektem UK - LF HK - Novostavba Centrální 
budovy Kampusu - vybudování Centrální budovy Kampusu UK v HK, 
ve kterém budou sídlit děkanáty obou fakult. 

 

Název akce 
Nákup pozemků navazující na stávající pozemky UK pro další 
budoucí rozvoj Kampusu UK v Hradci Králové 

Stručný popis akce 

UK je vlastníkem 2/3 pozemků na louce podél ul. Zborovské 
v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
Na těchto stávajících pozemcích se předpokládá dobudování 
Kampusu (etapa MEPHARED 2). Pro potřeby obou fakult je však 
strategickou prioritou vykoupit i zbývající 1/3 pozemků, aby mohl 
v budoucnu pokračovat další rozvoj Kampusu UK v Hradci Králové. 

Celkové náklady s DPH 64 000 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 

100 % synergie s projektem UK - LF HK - Novostavba Centrální 
budovy Kampusu - vybudování Centrální budovy Kampusu UK v HK, 
ve kterém budou sídlit děkanáty obou fakult. 100 % synergie 
s projektem UK - Výukové a výzkumné centrum MEPHARED 2. 

 

Název akce 
Přestavba kanceláří na sál pro pohybové aktivity v areálu 
budovy Zámostí 683 

Stručný popis akce 

Cílem projektu je vybudování sálu pro pohybové aktivity v budově 
areálu Zámostí 683 a rozšířit nabídku sportovišť pro výuku katedry 
tělesné výchovy pro sportovní aktivity jako je zumba, aerobic, salsa, 
hip-hop, strong, teabo, jóga, bosu, stolní tenis aj. 

Celkové náklady s DPH 1 500 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2024 - 2030 
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Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Synergie a aktivity realizované na Zámostí (podpořeno i z OP VVV). 

 

BIOCEV 
 

Název akce Národní centrum pro studium nádorových onemocnění 

Stručný popis akce 

Navrhovaný projekt sdružuje nejvýznamnější pracoviště 
akademické onkologie a jejich klinické základny v České republice. 
Umožní propojení špičkové vědecké expertízy, terciárního 
vzdělávání a relevantních zdravotnických informačních zdrojů 
s oporou ve významných mezinárodních výzkumných 
infrastrukturách a pracovištích Akademie věd ČR s návazností 
na výzkum a vývoj protinádorových léčiv a diagnostik. Centrum bude 
naplňovat požadavky kodifikované Národní inovační strategií, 
Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací a Národním 
onkologickým programem. Propojení pracovišť umožní rozšířit 
koncepční a tematická zaměření vědeckých projektů, zvýšit kvalitu 
pregraduálního, postgraduálního a specializačního vzdělávání, 
podpoří internacionalizaci a efektivní spolupráci s průmyslovými 
partnery při výzkumu a vývoji nových preventivních, diagnostických 
a léčebných postupů proti nádorovým chorobám. 

Celkové náklady s DPH 176 880 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2022 - 2028 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby ne 

 

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI 
 

Název akce Národní centrum lékařské genomiky 
Stručný popis akce Obnova stávajících přístrojů velké výzkumné infrastruktury 
Celkové náklady s DPH 364 034 000 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2023 - 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby OP VVV investiční náklady, SR ČR provozní náklady - do roku 2022 

 

UNIVERZITA KARLOVA 
 

Název akce 
Investice do zařízení a vybavení napříč UK (rekonstrukce, 
přístroje a zařízení pod 10 mil. bez DPH) v celkovém součtu 

Stručný popis akce 
Drobné rekonstrukce, pořizování přístrojů, vybavení, zařízení 
za celou UK, kdy hodnota jednotlivých akcí nepřekračuje 10 mil. Kč 
bez DPH. 

Celkové náklady s DPH 207 473 957 Kč 
Rámcový harmonogram akce 2017 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

 


