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PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2021 
 
I. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU 
 

 Pro získání většího počtu uchazečů ze zahraničí a zajištění možnosti většího výběru vyu-
žijeme při propagaci univerzity a jejích studijních programů zahraniční studentské am-
basadory, kteří zprostředkují uchazečům své zkušenosti, naše absolventy působící v za-
hraničí, popř. taktéž kariérní poradce působící na zahraničních středních školách a další 
cílové skupiny. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské stu-
dium) (I.1) 

 
 Zjednodušíme a zefektivníme proces uznávání předchozího vzdělání získaného v zahra-

ničí, vytvoříme a implementujeme jednotné postupy pro celou univerzitu a zorganizujeme 
školení pro zástupce fakult. Celou agendu zpracujeme elektronicky. (odpovídá: pror. pro 
studijní záležitosti) (I.1) 

 
 Rozšíříme buddy program, který v současné době úspěšně funguje na některých fakultách, 

na celou univerzitu. Cílem je, aby péče, kterou poskytnou „buddies“ zahraničním studen-
tům, splňovala na všech součástech standardy stanovené univerzitou. Za tímto účelem na-
bídneme fakultním „buddies“ metodickou pomoc a školení. (odpovídá: pror. pro studijní 
záležitosti) (I.1) 

 
 V návaznosti na změny na národní úrovni připravíme nový systém financování doktor-

ského studia. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3) 
 

 Za účelem intenzivnějšího zapojování doktorandů do vědecké práce zorganizujeme infor-
mační semináře pro uchazeče i stávající studenty (zejména v rámci Welcome Days a akcí, 
které pořádá UK Point). (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3) 

 
 Rozšíříme portfolio kurzů směřujících k podpoře vědecké excelence a akademické inte-

grity doktorandů (např. akademické psaní v českém i anglickém jazyce, prezentace apod.), 
i nabídku praktických workshopů, např. s tématem rozvoje digitálních kompetencí, 
a kurzů rozvíjejících jejich měkké dovednosti. Do těchto aktivit postupně jako vyučující 
zapojíme také naše zahraniční postdoktorandy. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské 
studium, pror. pro vědeckou činnost) (I.3) 

 
 Nabídneme doktorandům možnost setkávání pro přípravu projektů či psaní odborných 

textů v podobě Writing Groups. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3) 
 

 Zahraničním doktorandům nabídneme kurz základů českého jazyka. (odpovídá: člen KR 
odpovědný za doktorské studium, řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) (I.3) 

 
 Zpracujeme srovnávací analytickou studii týkající se stávajícího stavu nároků na studenty 

v jednotlivých doktorských studijních programech a na jejím základě připravíme a ná-
sledně v rámci Rady pro vnitřní hodnocení a koordinačních rad prodiskutujeme návrhy 
na jejich sblížení u jednotlivých oborů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací 
činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.4) 

 
 Vytvoříme soubor oborově ukotvených standardů pro osobu školitele. (odpovídá: pror. pro 

koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.4) 
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 Prezentaci doktorského studia pro pregraduální studenty více zaměříme na jeho předsta-
vení jako rozhodnutí o další kariéře. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium, 
pror. pro studijní záležitosti) (I.2, I.5) 

 
 Pro naše absolventy doktorského studia vytvoříme pilotní schéma podpory pro zajišťo-

vání postdoktorandských pozic zejména na univerzitách z aliance 4EU+ či z řad našich 
strategických partnerů. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro vě-
deckou činnost) (I.1, I.5) 

 
 Zajistíme inzerci na volná místa akademických pracovníků a postdoktorandů na kvalitních 

portálech. (pror. pro vědeckou činnost) (I.6, I.7) 
 

 Nastavíme ucelený systém podpory postdoktorandů na Univerzitě Karlově s důrazem 
na získávání zahraničních kandidátů. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (I.1, I.9) 

 
 Na základě dokončení a vyhodnocení pilotního běhu na vybraných fakultách připravíme 

systém hodnocení akademických pracovníků Univerzity Karlovy a zahájíme tvorbu nava-
zujících fakultních pravidel hodnocení. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.10) 

 
 Uskutečníme první kolo hodnocení administrativních pracovníků rektorátu. (odpovídá: 

kvestor, kancléř) (I.10) 
 

 Přijmeme rámcový kariérní řád Univerzity Karlovy a odpovídající novelizaci vnitřního 
mzdového předpisu univerzity. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.11) 

 
 Zmapujeme aktuální situaci na fakultách v oblasti poskytování kurzů pedagogických do-

vedností a jejich zájem o toto vzdělávání. Na univerzitní úrovni připravíme kurzy rozšiřu-
jící stávající základní modul a navýšíme kapacity pro studenty doktorských studijních pro-
gramů. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací čin-
nosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3, I.12) 

 
 V rámci vzdělávání v manažerských dovednostech nabídneme fakultám a součástem vedle 

stávajícího uceleného kurzu (12 témat s dotací 80 hodin) jednotlivá témata jako samo-
statné kurzy a rozšíříme tuto nabídku také o kurzy v anglickém jazyce. (odpovídá: pror. 
pro studijní záležitosti) (I.12) 

 
 Zavedeme „onboardingové workshopy“ pro nové zaměstnance rektorátu, abychom je se-

známili s fungováním a institucionální kulturou Univerzity Karlovy. (odpovídá: kvestor, 
kancléř) (I.12) 

 
 Zlepšíme stávající podporu studentů a zaměstnanců prostřednictvím workshopů zaměře-

ných na slaďování osobního života a kariéry, workshopů, kurzů a kampaní s tématikou 
prevence negativních psychosociálních jevů (série workshopů Fit Student, kurzy Nevy-
pusť duši aj.) či rozšíření nabídky kariérového poradenství v českém i anglickém jazyce. 
(odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (I.13) 

 
 Prostřednictvím možnosti podat přihlášku na Univerzitu Karlovu zdarma, mentoringu, 

kampaně na středních školách a dalších aktivit podpoříme uchazeče ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí a studenty se speciálními potřebami. (odpovídá: pror. pro stu-
dijní záležitosti) (I.13) 
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 Jakožto nositel ocenění HR Excellence in Research Award vyhodnotíme dosavadní napl-
ňování našeho akčního plánu pro dosažení souladu s principy Evropské charty pro vý-
zkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, na tomto 
základě připravíme plán prací pro následující tři roky a následně tyto dokumenty postou-
píme Evropské komisi k posouzení. (odpovídá: kancléř) (I.14) 

 
 S cílem dále rozšířit a aktivizovat členskou základnu Klubu Alumni Univerzity Karlovy 

uskutečníme PR kampaně. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. pro studijní 
záležitosti) (I.15) 

 
 Připravíme strategii pro oslovování zahraničních absolventů a jejich zapojování do pre-

zentace Univerzity Karlovy v zahraničí. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. 
pro studijní záležitosti) (I.15) 

 
II. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 
 

 Dopracujeme nový systém institucionálního financování tvůrčí činnosti na univerzitě 
účinný od roku 2022. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.1, II.2) 

 
 Stanovíme obory malé, unikátní a s potenciálem pro zlepšení a podpoříme je v rámci no-

vého systému financování. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.2) 
 

 S cílem zkvalitnit institucionální zázemí pro rozvoj vědecké činnosti na Univerzitě Karlově 
podrobíme ucelené reflexi závěry a doporučení mezinárodních panelů zajišťujících uni-
verzitní a národní hodnocení. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.3) 

 
 Na základě zkušeností s prvním cyklem mezinárodního posouzení kvality vědecké práce 

na univerzitě vyhodnotíme koncepci našeho systému, v případě potřeby novelizujeme 
Strategii hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově a stanovíme pravidla pro sledo-
vání úrovně naší vědy mezi dvěma cykly hodnocení. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) 
(II.3) 

 
 Připravíme program pro institucionální rozvoj vědních oborů pěstovaných na Univerzitě 

Karlově, který nahradí stávající programy PROGRES. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, 
pror. pro tvůrčí a ediční činnost) (II.4) 

 
 Soutěž programu PRIMUS upravíme tak, aby byli ještě více zvýhodněni zahraniční ucha-

zeči (či uchazeči s dlouhodobou mezinárodní zkušeností) o podporu nového či prodlou-
žení stávajícího projektu. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.4) 

 
 V návaznosti na spuštění programu START modifikujeme činnost Grantové agentury Uni-

verzity Karlovy tak, aby oba programy působily synergicky a tvořily ucelený systém pod-
pory vědecké práce studentů. V případě novelizace zákona o podpoře výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací převádějící stávající účelové prostředky na specifický vyso-
koškolský výzkum pod institucionální prostředky na koncepční rozvoj výzkumné organi-
zace zvážíme možnosti změny systému financování studentské vědy na Univerzitě Kar-
lově. (odpovídá: člen KR odpovědný za rozvoj GAUK, pror. pro vědeckou činnost) (II.5) 

 
 Ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky uspořádáme ote-

vřené tematické workshopy zaměřené na psaní ERC grantů a Národní informační den. (od-
povídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.6) 
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 Vytvoříme komunikační plán pro propagaci výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ve ve-
řejném prostoru. (odpovídá: řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (II.8, II.10) 

 
 Vytvoříme návrh univerzitního fondu na podporu transferových projektů ve fázi proof of 

concept. (odpovídá: řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (II.9) 
 

 V oblasti přenosu znalostí a technologií registrujeme pod značkou Univerzity Karlovy osm 
nových předmětů průmyslového vlastnictví, založíme dvě spin-off společnosti s účastí 
univerzity a uzavřeme dvě nové spolupráce s partnery z aplikační sféry. (odpovídá: řed. 
Centra pro přenos poznatků a technologií) (II.9) 

 
 Připravíme strategii rozvoje výzkumných infrastruktur včetně jejich financování a pře-

hled sdílení jak těchto celků, tak i našich core facilities. (odpovídá: pror. pro vědeckou čin-
nost) (II.10) 

 
 S cílem identifikovat možnosti, jak podpořit Citizen Science, zmapujeme aktivity našich 

pracovišť v této oblasti. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.10) 
 

 V návaznosti na zákonné požadavky týkající se ukládání výzkumných dat vzniklých při ře-
šení projektů podporovaných z veřejných prostředků zpracujeme šablonu pro Data Ma-
nagement Plan a zajistíme odpovídající rozvoj depozitářů. (odpovídá: pror. pro vědeckou 
činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost, řed. Ústřední knihovny) (II.10) 

 
 Vytvoříme workflow pro autoarchivaci výsledků vědecké činnosti v institucionálním re-

pozitáři univerzity, zavedeme jej do praxe a následně vyhodnotíme jeho správnost a efek-
tivitu. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost, řed. Ústřední 
knihovny) (II.10) 

 
 Připravíme pracovní postup pro sběr informací o výdajích na publikační poplatky Open 

Access (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost, řed. Ústřední 
knihovny) (II.10) 

 
 Naše univerzitní Nakladatelství Karolinum pro své elektronické publikace ve větší míře 

využije formáty epub a mobi, navýší jejich počet v anglickém jazyce a zavede mezinárodní 
standardy pro strukturování metadat e-knih včetně tematického třídění. (odpovídá: pror. 
pro tvůrčí a ediční činnost řed. Nakladatelství Karolinum) (II.11) 

 
III. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁVÁNÍ K BUDOUCNOSTI 
 

 V návaznosti na pilotní testování, které proběhlo v období let 2018-2020, spustíme dru-
hou fázi testování systému průběžného hodnocení studijních programů, jenž spolu se sys-
témem akreditací tvoří dva hlavní pilíře zajišťování kvality vzdělávací činnosti Univerzity 
Karlovy. Její součástí bude také postupné nastavení procesů, kterými budou implemento-
vány výstupy metodicko-analytické platformy. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu 
vzdělávací činnosti) (III.1) 

 
 Činnost metodicko-analytické platformy pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti Univerzity 

Karlovy zahájíme ustavením týmu fakultních koordinátorů a sítě spolupracujících vý-
zkumníků a odborníků. Mezi témata, kterými se platforma bude v prvním roce své činnosti 
věnovat, patří šetření kvality studia mezi studenty a analýza problematiky předčasných 
odchodů ze studia, resp. kurikul ve studijních programech. Výstupy platformy budou po-
stupně implementovány do druhé fáze testování systému hodnocení kvality. (odpovídá: 
pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.1) 
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 Zorganizujeme další běh Kariérního dne Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. studijní zále-

žitosti) (III.2) 
 

 Vytvoříme ucelený seznamu předmětů a kurzů s tématikou přenosu poznatků a technolo-
gií či podnikavostí a aktualizujeme vzdělávací program Management of Science and Inno-
vations. (odpovídá: řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (III.2) 

 
 Práce na zjednodušení a zefektivnění systému uznávání formálního vzdělání získaného 

v zahraničí zahájíme mapováním dosavadní fakultní a dobré mezinárodní praxe s důra-
zem na elektronizaci budoucího řešení a přípravu ucelené metodiky využitelné pro celou 
univerzitu. (odpovídá: pror. studijní záležitosti) (III.7) 

 
 Pro rozvoj moderních a flexibilních forem vzdělávání na Univerzitě Karlově: 

 
o optimalizujeme provoz systému Moodle díky clusterování produkčních serverů, up-

gradu na vyšší verzi a automatizovanému provozu kurzů s vazbou na Studijní infor-
mační systém; 

 
o upgradujeme systém streamserverů; 

 
o vytvoříme databázi videozáznamů pro distanční výuku a zavedeme správu souborů 

ve formátu MP4; 
 

o provedeme pilotní testování nových nástrojů pro flexibilní formy výuky; 
 

o zajistíme uživatelskou podporu pro zapojení nástrojů MS365 do flexibilních forem vý-
uky (vyšší počet školení, prezentace možností); 

 
o zabezpečíme propagaci a podporu pro nástroj MAHARA (testování instalace na Filo-

zofické fakultě); 
 

o vybavíme virtuální zasedací místnost pro hybridní formu setkávání (část prezenčně 
a část videokonferenčně) akademických pracovníků; 

 
o zprovozníme virtuální VDI učebnu; 

 
o nastavíme základní schéma virtuální a blended mobility na univerzitě a vypracujeme 

přehlednou metodiku pro přípravu kurzů či programů obsahujících tyto typy mobilit. 
 

(odpovídá: pror. studijní záležitosti, řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu výpočetní techniky) 
(III.8) 

 
 Navýšíme počet hodin věnovaných kariérovému poradenství, osobnostní diagnostice 

a koučinku. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.9) 
 

 Na základě transformace dosavadních dílčích workshopů připravíme a studentům Univer-
zity Karlovy nabídneme ucelený studijní předmět s kreditovou dotací Kariérní start, jehož 
cílem je usnadnit studentům hledání zaměstnání, připravit je na působení v profesním ži-
votě a pomoci jim na počátku kariéry. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací 
činnosti) (III.2, III.9) 
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 Pro dosažení cíle ustavit ucelený systém uznávání předchozího učení, především nefor-
málního (např. kurzy celoživotního vzdělávání), se v první fázi zaměříme na mapování 
možných přístupů, sdílení praktických zkušeností a dobré domácí i mezinárodní praxe 
a na zapojení tuzemských i zahraničních odborníků, zejména těch z aliance 4EU+. (odpo-
vídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.10) 

 
 Uskutečníme základní a pokročilá školení pro studenty a zaměstnance zaměřená na efek-

tivní a poučené využívání elektronických informačních zdrojů. (odpovídá: řed. Ústřední 
knihovny UK) (III.11) 

 
 Uvedeme do pilotního provozu celouniverzitní služby Digitalizačního centra Ústřední kni-

hovny Univerzity Karlovy. (odpovídá: řed. Ústřední knihovny UK) (III.11) 
 

 V oblasti moderního způsobu uložení a správy historických dokumentů Univerzity Kar-
lovy a jejich on-line zpřístupňování pro flexibilní formy studia zejména v rámci společen-
skovědních oborů digitalizujeme čtyřicet pět tisíc stran archiválií, zajistíme jejich dlouho-
dobou ochranu i odpovídající správu v Archivním informačním systému a zpřístupníme je 
pro studenty, zaměstnance i širokou veřejnost. (odpovídá: řed. Ústavu dějin UK a Archivu 
UK) (III.12) 

 
IV. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A KONKURENCESCHOP-

NOSTI 
 

 V rámci univerzitní aliance šesti předních evropských univerzit zejména: 
 

o ustanovíme skupinu 4EU+ Virtual Development Office, tj. projektových administrá-
torů, kteří spolu budou v pravidelném kontaktu s cílem podněcovat spolupráci v ob-
lasti vědeckých projektů, podporovat vytváření společných vědeckých týmů, aktivně 
vyhledávat lokální i mezinárodní grantové příležitosti a poskytovat servis při psaní 
projektových žádostí; 

 
o implementujeme projekt TRAIN4EU+, jehož cílem je harmonizovat vědní politiky 

partnerských univerzit, určit oblasti, v nichž mohou postupovat společně, a sdílet 
dobré zkušenosti z oblasti lidských zdrojů, přenosu poznatků a technologií či Open 
Science; 

 
o poskytneme studentům, učitelům a vědcům naší univerzity metodickou a technologic-

kou podporu pro uskutečňování virtuální mobility; 
 

o podpoříme vznik mezinárodních kurzů, workshopů a seminářů v oblasti celoživotního 
vzdělávání. 

 
(odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. pro vědeckou činnost, pror. studijní zá-
ležitosti) (IV.1) 

 
 V oblasti strategických partnerství: 

 
o podpoříme prostřednictvím finanční soutěže a tzv. Travel Fund setkávání pracovníků, 

jejichž cílem je iniciovat nové spolupráce a projekty, 
 

o posílíme četnost online přednášek předních učitelů a vědců z partnerských univerzit 
pro naše studenty, 

 
o zavedeme základní rámec vědecké spolupráce s University of St Andrews. 



 

7 

 
(odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.2) 

 
 Vyhodnotíme přínos našich stávajících partnerství v regionech Severní Ameriky a Asie 

a identifikujeme prestižní univerzity, s nimiž zahájíme jednání o případném navázání už-
ších vztahů. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.3) 

 
 Zakotvíme požadavky na jazykové kompetence ve vnitřním mzdovém předpisu a v sys-

tému hodnocení zaměstnanců. (odpovídá: kancléř) (IV.4) 
 

 Zajistíme plnou dvojjazyčnost pro všechny univerzitní soutěže o prostředky na vědeckou 
činnost. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (IV.4) 

 
 Zaměříme se na to, aby se počty účastníků přípravných programů organizovaných Ústa-

vem jazykové a odborné přípravy vrátily na úroveň před přijetím protipandemických 
opatření. (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) (IV.5) 

 
 Rozšíříme nabídku výuky metodiky češtiny jako cizího jazyka pro učitele o on-line živé 

semináře. (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) (IV.5) 
 

 Alespoň čtyřmi cykly zahájíme vzdělávání zahraničních zdravotníků a pracovníků v soci-
álních službách v českém jazyce, aby byli připraveni ke vstupu na české pracoviště, a to 
i s využitím výuky v online platformách. (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné pří-
pravy) (IV.5) 

 
 Služby, které pro fakulty a součásti zajišťuje Staff Welcome Centre, rozšíříme o poraden-

skou činnost a zastupování univerzity jako zaměstnavatele v zemích mimo Českou repub-
liku při vyřizování odvodů a hlášení za zaměstnance. (odpovídá: kancléř) (I.6, IV.6) 

 
 Uvedeme web Staff Welcome Centra do plného provozu. (odpovídá: kancléř) (I.6, IV.6) 

 
 Pro zaměstnance Evropského centra zajistíme další vzdělávání. (odpovídá: pror. pro evrop-

skou problematiku) (IV.7) 
 

 Posílíme informovanost našich studentů o možnostech výjezdů do zahraničí skrze roz-
hraní Charles Abroad a přidružené aktivity a budeme usilovat, aby se četnost mobilit na-
vrátila na úroveň před přijetím protipandemických opatření, a to i s využitím virtuálních 
a blended forem mobility. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.8) 

 
 V rámci evropských univerzitních uskupení se zaměříme na posílení našeho zastoupení 

v řídicích orgánech, sdílení našich prestižních aktivit s partnery a na intenzivnější zapojení 
našich fakult do různých aktivit těchto sítí. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) 
(IV.10) 

 
 Aktivně se zúčastníme série workshopů univerzit sdružených v League of European Re-

search Universities a přidružené skupině Central European Universities k přenosu dobré 
praxe v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím či hodnocení vědy. (odpo-
vídá: pror. pro evropskou problematiku) (IV.10) 
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V. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY 
 

 V rámci třetí role zorganizujeme pro širokou veřejnost vzpomínkové akce, jako jsou Den 
vzniku samostatného československého státu (28. říjen), Den válečných veteránů (11. lis-
topad), Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (17. listopad), 
připomínka milénia od zavraždění sv. Ludmily. (V. 1), akce s aktuální tématikou v rámci 
projektu Česko! A jak dál? a další edukativní a osvětové kampaně, jako např. připomínka 
Dne proti obezitě. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.1) 

 
 S cílem podpořit svobodnou veřejnou diskusi a přispět ke tříbení názorů zprovozníme 

nový zpravodajský portál Univerzity Karlovy s názorovou sekcí a na základě uzavřených 
memorand o partnerství s Českou televizí, Českým rozhlasem a Českou tiskovou kanceláří 
připravíme společné projekty. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.1) 

 
 Zprovozníme webové stránky, kde představíme činnost Univerzity Karlovy v oblasti udr-

žitelného rozvoje (studijní programy a předměty, kurzy celoživotního vzdělávání, vědecké 
a popularizační projekty, opatření v rámci provozu univerzity), a připravíme se na členství 
v národní nebo mezinárodní síti, která se zabývá touto tematikou. (odpovídá: člen KR po-
věřený koordinací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2) 

 
 Na základě zjištění současného stavu komunikace na osách pracoviště rektorátu, rektorát 

– fakulty a rektorát – externí subjekty připravíme strategii interní komunikace Univerzity 
Karlovy, definujeme vhodné nástroje pro její naplňování a jako první krok ji zavedeme 
do praxe uvnitř rektorátu. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.3) 

 
 Pro lepší sdílení novinek uvnitř Univerzity Karlovy inovujeme náš online magazín Forum. 

(odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.3) 
 

 Fotobanku Univerzity Karlovy na základě zkušeností s pilotním provozem dále rozvineme 
tak, aby byla využitelná pro všechny součásti a činnosti univerzity. (odpovídá: pror. pro 
vnější vztahy) (V.3) 

 
 Jako jeden z podkladů pro zpracování komplexní marketingové strategie univerzity při-

pravíme marketingovou analýzu Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) 
(V.3) 

 
 Za účelem podpory pracovníků univerzity, kteří se zabývají projekty financovanými z Ev-

ropských strukturálních a investičních fondů, zprovozníme komunikační platformu pro 
otázky a odpovědi a zajistíme alespoň šest aktivit zaměřených na sdílení zkušeností a pří-
kladů dobré praxe z realizace projektů. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.5) 

 
 Vytvoříme základní verzi interního informačního portálu Univerzity Karlovy a implemen-

tujeme odpovídající mobilní aplikaci. (odpovídá: kancléř) (V.5) 
 

 Do plného provozu pro celou univerzitu uvedeme aplikaci pro odstraňování duplicit při 
podávání žádostí o projekty a veřejné zakázky. (odpovídá: kvestor) (V.5) 

 
 Nalezneme nové případy transferu a technologií s potenciá lem komercializace. (odpovídá: 

řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (V.6) 
 

 Revidujeme současná fundraisingová nastavení a implementujeme systém Due Diligence. 
(odpovídá: kvestor, kancléř, pror. pro vnější vztahy) (V.8) 
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 Založíme Nadační fond Univerzity. (odpovídá: kvestor, kancléř, pror. pro vnější vztahy) 
(V.8) 

 
 Uvedeme do praxe elektronické systémy pro evidenci a účtování tuzemských i zahranič-

ních cestovních příkazů. (odpovídá: kvestor) (V.9) 
 

 Pro potřeby administrace institucionálního plánu pro rok 2021 a programu na podporu 
strategického řízení 2022-2025 zajistíme další rozvoj portálu Strategický plán rozvoje 
Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.9) 

 
 V rámci rektorátu elektronizujeme procesy spojené s evidencí a inventurou majetku a za-

vedeme online sledování zakázek a přehledů hospodaření pro vedoucí jednotlivých 
útvarů. (odpovídá: kvestor) (V.9) 

 
 Vytvoříme kampus pro podporu kreativního a inovativního myšlení. (odpovídá: p. rektor, 

kancléř, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (V.10) 
 

 Provedeme vyhodnocení stávajících rozvojových lokalit Univerzity Karlovy a prozkou-
máme možnosti rozvoje v nových lokalitách ve vazbě na Územní plán hlavního města 
Prahy (Metropolitní plán). (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.11) 

 
 Zahájíme realizaci akcí zařazených v dokumentaci programu 133 220 a 133 240. (odpo-

vídá: pror. pro rozvoj) (V.11) 
 

 Budeme pokračovat ve výstavbě kampusu Lékařské fakulty v Plzni (UniMeC II), v rekon-
strukci a dostavbě areálu Fakulty sociálních věd v Jinonicích, v projektové přípravě kam-
pusu Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové (MEPHARED 2), ve vy-
hodnocování dislokace pracovišť univerzity a v přípravných a projektových pracích pro 
akce zařazené v dokumentaci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny veřejných vysokých škol a 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
kladny lékařských fakult a pedagogické fakulty. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12) 

 
 Dokončíme projektové dokumentace pro Kampus Albertov a novou budovu Ústavu dějin 

Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12) 
 

 V rámci modernizace kolejí a menz budeme rekonstruovat koleje Na Kotli (blok A4), Kaje-
tánka (blok B) a Na Větrníku (blok IV, sociální zařízení a kuchyně K) a hledat dodatečné 
finanční zdroje pro rekonstrukce kolejí Švehlova a Hostivař se zajištěným stavebním po-
volením a kolej Jednota. (odpovídá: řed. Kolejí a menz) (V.12) 

 
 Pro strategické řízení Univerzity Karlovy a vytváření příslušných dokumentů vytvoříme 

základní metodiky po sběr dat z centrálních informačních systémů a pilotní Business In-
telligence portál poskytující online statistické výstupy. (odpovídá: kancléř, řed. Ústavu vý-
početní techniky) (V.13) 

 
 Dokončíme nové moduly Studijního informačního systému, které jsou určeny studentům. 

(odpovídá: řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13) 
 

 Spustíme novou platformu pro evidenci a vykazování mobilit. (odpovídá: řed. Ústavu výpo-
četní techniky) (V.13) 

 
 Pro systém elektronické spisové služby zajistíme integraci s klíčovými systémy pro správu 

dokumentů (dokončení rozhraní mezi ESSS a SIS za účelem automatického přenosu dat, 



 

10 

nový nástroj pro evidenci a účtování tuzemských i zahraničních cestovních příkazů) a im-
plementaci jmenného rejstříku a centrálního registru smluv Univerzity Karlovy. (řed. Ús-
tavu výpočetní techniky) (V.13) 

 
 Zprovozníme nový integrovaný systém celouniverzitních knihovních služeb (konverze 

procesů, školení, pilotní provoz). (odpovídá: kvestor, řed. Ústřední knihovny) (V.13) 
 

 V oblasti ochrany osobních údajů implementujeme, s ohledem na rozvoj flexibilních forem 
vzdělávání, nová pravidla pro nakládání s audiovizuálními záznamy, vytvoříme metodiky 
pro sběr dat reflektující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zajistíme soulad 
prvků eGovernance s nařízením GDPR a cyber-security. (odpovídá: kancléř) (V.13) 
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PLÁN INVESTIČNÍCH AKTIVIT UNIVERZITY KARLOVY PRO ROK 2021 
 
SHRNUTÍ INVESTIČNÍCH AKTIVIT 
 
Investovat do infrastruktury pro vzdělávání, bádání a související aktivity patří k významným ak-
tivitám Strategického záměru Univerzity Karlovy pro období let 2021-2025. 
 
Tak jako v minulých letech i v roce 2021 bude univerzita věnovat pozornost budování klíčových 
univerzitních minikampusů (např. kampus Albertov, přestavba menzy 17. listopadu pro potřeby 
Fakulty humanitních studií, rekonstrukce objektů Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty, vý-
stavba sportovního centra Fakulty tělesné výchovy a sportu ve Veleslavíně, areál v Plzni či spo-
lečný kampus fakult v Hradci Králové) i dalším dílčím investičním akcím (např. v rámci nového 
programu zaměřeného na obnovu a rozvoj lékařských a pedagogických fakult), resp. pořizování 
strojního a přístrojového vybavení. 
 
Plán je členěn po jednotlivých fakultách a dalších součástech, zvlášť jsou pak uvedeny investiční 
aktivity společné více fakultám, tj. kampus Albertov a kampus v Hradci Králové. Samostatně je 
uvedena informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení. 
 
Vedle vlastních zdrojů univerzity pro tyto účely budou využity zejména zdroje programového fi-
nancování a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. U všech položek je třeba vzít 
v úvahu, že se jedná plány, tj. že finanční výše uskutečněných akcí bude pravděpodobně rozdílná, 
neboť některé akce se mohou z různých příčin opozdit např. kvůli časově náročnému schvalova-
címu procesu, ke zpoždění také velmi často dochází např. při administraci veřejné zakázky (doda-
tečné dotazy uchazečů, námitky uchazečů, projednávání záležitosti Úřadem pro ochranu hospo-
dářské soutěže apod.) a v neposlední řadě dochází v průběhu uskutečňování akce ke změně roz-
sahu prací, např. u rekonstrukcí se v průběhu provádění objeví překážka, nebo je stav konstrukcí 
jiný, než bylo možné odhalit při průzkumu a projektových pracích apod. V případě operačních 
programů také nelze přesně stanovit konkrétní rok realizace či pořízení, neboť ten se odvíjí od 
plánovaných výzev operačního programu a především od úspěšnosti podaných žádostí o podporu. 
Jednotlivé akce tak budou uskutečňovány v závislosti na výzvách příslušných investičních pro-
gramů, dostupnosti finančních prostředků, získání potřebných povolení a výběru dodavatelů. 
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KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 
Katolická teologická fakulta neplánuje v roce 2021 uskutečňovat investiční akce. 
 
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Projektová příprava 
Plán prací pro rok 2021 Výběr zhotovitele, zahájení stavebních prací 
Předpoklad výdajů v roce 2021 27 550 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Evangelická teologická fakulta neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 
Husitská teologická fakulta nebude v roce 2021 uskutečňovat investiční akce. 
 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Husitská teologická fakulta plánuje v roce 2021 pořídit laserový projektor pro učebnu H503 
ve výši přibližně 200 tis. Kč. Nákup bude realizován z prostředků institucionálního plánu 2021. 
 
PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava IZ a předložení na MŠMT 
Plán prací pro rok 2021 VZ na výběr zhotovitele akce a realizace akce 
Předpoklad výdajů v roce 2021 15 329 738 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 
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Strojní a přístrojové vybavení 
 
Právnická fakulta neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2012 - 2022 
Období realizace 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 
Popis aktuálního stavu akce Zaslán IZ ke schválení na MŠMT, zpracovává se DSP (do 01/2021) 
Plán prací pro rok 2021 Získání SP, zpracování DPS, zpracování ZD 
Předpoklad výdajů v roce 2021 2 541 186 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zaslán IZ ke schválení MŠMT, zpracování ZD pro VZ 
Plán prací pro rok 2021 do 02/2021 VZ na zhotovitele, 06-09/2021 realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 10 665 912 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Do 10/2020 zpracování DPS a podání IZ ke schválení 
Plán prací pro rok 2021 Do 04/2021 VZ na zhotovitele, 06-10/2021 realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 12 457 500 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2016 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Do 10/2020 vyřizování stanoviska OPP MHMP, získání SP 
do 12/2020 
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Plán prací pro rok 2021 Podání IZ 01/2021, zpracování DPS, zpracování ZD, VZ, realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 1 094 600 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Do 10/2020 zpracování DUR 
Plán prací pro rok 2021 Do 03/2021 získání ÚR, zpracování DSP, podání IZ 04/2021 
Předpoklad výdajů v roce 2021 968 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 

Synergické vazby 
po dobu rekonstrukce Imunologie (akce EDS) náhradní prostory pro 
výuku 

Popis aktuálního stavu akce zpracována studie 
Plán prací pro rok 2021 DSP+DPS 
Předpoklad výdajů v roce 2021 1 900 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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. 

Celkové náklady s DPH 25 962 500 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2021 
Období realizace 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. 
Popis aktuálního stavu akce Projektová žádost podána. 
Plán prací pro rok 2021 V případě schválení začít s realizací. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 1 700 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 TAČR 

 
Název akce Centrum simulační a experimentální medicíny II. etapa 

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

Celkové náklady s DPH 130 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2027 
Období realizace akce 2028 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby propojení s Kampusem Albertov 
Popis aktuálního stavu akce Příprava 
Plán prací pro rok 2021 zpracovat ideovou studii 
Předpoklad výdajů v roce 2021 100 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 
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Název akce Rekonstrukce vnitřního křídla budovy a stomatologických sálů 

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

Celkové náklady s DPH 60 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2029 
Období realizace akce 2030 - 2032 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava 
Plán prací pro rok 2021 zpracovat ověřovací studii 
Předpoklad výdajů v roce 2021 100 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
1. lékařská fakulta plánuje v roce 2021 pořídit Angiolinku ve výši přibližně 18 000 tis. Kč, 
konkrétně půjde o pořízení komplexního vybavení elektrofyziologické laboratoře zahrnující 
operační stůl, mobilní i statická ramena s RTG, operační a zobrazovací zařízení včetně softwaru. 
Pro nákup v současnosti není zajištěn zdroj. Dále plánuje pořídit jednotku telerehabilitace ve výši 
přibližně 1 350 tis. Kč a technologii pro distanční fyzioterapii ve výši přibližně 1 350 tis. Kč. Tyto 
dvě investice budou realizovány v případě schválení projektových žádostí v rámci soutěží TA ČR 
KAPPA, resp. FW TREND. 
 
2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2021 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava vstupních údajů pro realizaci záměru 
Plán prací pro rok 2021 Příprava podkladů pro výběrové řízení 
Předpoklad výdajů v roce 2021 200 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2020 - 2022 
Období realizace 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. 

Popis aktuálního stavu akce 
Probíhá příprava projektové dokumentace ÚR (vydání rozhodnutí) 
a příprava výběrového řízení na vyšší stupeň PD. 

Plán prací pro rok 2021 
Projekční práce, získání stavebního povolení, výběrové řízení na 
dodavatele stavby. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 27 000 000 Kč 
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Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 
 

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 
Období přípravy akce 2020 - 2021 
Období realizace 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 
Popis aktuálního stavu akce  
Plán prací pro rok 2021 Příprava podkladů pro výběrové řízení 
Předpoklad výdajů v roce 2021 10 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje (hledá se další zdroj) 

 

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 
Období přípravy akce 2021 - 2023 
Období realizace 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) 
Popis aktuálního stavu akce Příprava vstupních údajů pro projektovou přípravu 
Plán prací pro rok 2021 Projektová příprava 
Předpoklad výdajů v roce 2021 2 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2021 - 2023 
Období realizace 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) 
Popis aktuálního stavu akce Příprava vstupních údajů pro projektovou přípravu 
Plán prací pro rok 2021 Projektová příprava 
Předpoklad výdajů v roce 2021 2 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2018 - 2020 
Období realizace akce 2018 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá stavba 
Plán prací pro rok 2021 Dokončení stavby a vybavení přístroji a zařízením 
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Předpoklad výdajů v roce 2021 93 111 723 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 OP VVV 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
2. lékařská fakulta neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2018 - 2019 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zadávací dokumentace VZ zpracována a připravena ke zveřejnění 
Plán prací pro rok 2021 Dokončení výběru dodavatele a fyzická realizace investiční akce 
Předpoklad výdajů v roce 2021 40 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Dokončení Investičního záměru, předložení na RUK, MŠMT. Započetí 
výběru dodavatele 

Plán prací pro rok 2021 Dokončení výběru dodavatele, realizace akce 
Předpoklad výdajů v roce 2021 5 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2020 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Zpracování studie proveditelnosti a objemové studie objektu, 
komunikace s dotčenými orgány, konzultace se Stavebním úřadem 
Prahy 10 

Plán prací pro rok 2021 
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavbu, 
případně vyhotovení projektové dokumentace. Zahájení stavebního 
řízení. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 7 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 
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Název akce Úprava parkovací plochy před budovou děkanátu 3. LF UK 

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

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava záměru, konzultace s Městskou částí Praha 10 
Plán prací pro rok 2021 Příprava projektu 
Předpoklad výdajů v roce 2021 150 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje, EDS 

 
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 
Období přípravy akce 2021 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava záměru, konzultace k projektové dokumentaci 
Plán prací pro rok 2021 Příprava projektu, ev. zahájení tvorby projektové dokumentace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje, EDS 

 
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 
Období přípravy akce 2021 - 2024 
Období realizace akce 2025 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava záměru, konzultace požadovaného vybavení 

Plán prací pro rok 2021 
Příprava projektu, eventuálně zahájení tvorby projektové 
dokumentace 

Předpoklad výdajů v roce 2021 100 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje, EDS 

 
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 
Období přípravy akce 2021 - 2024 
Období realizace akce 2025 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Studie proveditelnosti 
Plán prací pro rok 2021 Studie proveditelnosti 
Předpoklad výdajů v roce 2021 50 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje, EDS 
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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 
Období přípravy akce 2021 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava záměru, konzultace k projektové dokumentaci 
Plán prací pro rok 2021 Příprava záměru, konzultace k projektové dokumentaci 
Předpoklad výdajů v roce 2021 150 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje, EDS 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
3. lékařská fakulta neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2016 - 2020 
Období realizace 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 

Popis aktuálního stavu akce 
Probíhá schvalovací proces před zahájením řízení se zhotovitelem 
stavby. Předpoklad je zahájení stavby do konce roku 2020. 

Plán prací pro rok 2021 Stavba, VZ na vybavení. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 54 039 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2016 - 2019 
Období realizace akce 2017 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá stavba 
Plán prací pro rok 2021 Dokončení stavby a vybavení přístroji a zařízením 
Předpoklad výdajů v roce 2021 539 700 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 OP VVV 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Součást neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2017 - 2022 
Období realizace 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). 

Popis aktuálního stavu akce 
22. 9. 2020 podána žádost o změnu ÚR z roku 2009, do konce roku 
by mělo být pravomocné ÚR. 

Plán prací pro rok 2021 
Příprava dokumentace ke stavebnímu povolení, pravomocné SP do 
konce roku 2021, VZ na TDI. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 4 375 905 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2020 
Období realizace 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 
Popis aktuálního stavu akce pasportizace výukových prostor 
Plán prací pro rok 2021 zahájení postupné revitalizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 30 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje, 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 
Období přípravy akce 2020 
Období realizace 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 
Popis aktuálního stavu akce  
Plán prací pro rok 2021 zahájení postupné obnovy 
Předpoklad výdajů v roce 2021 2 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje, VL+15 

 
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 
Období přípravy akce 2020 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
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Synergické vazby 25 % synergie s projektem UK - LFHK - Novostavba Kampusu 
Popis aktuálního stavu akce Příprava 
Plán prací pro rok 2021 zahájení postupné obnovy 
Předpoklad výdajů v roce 2021 2 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje, VL+15 

 

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. 

Celkové náklady s DPH 90 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 -2021 
Období realizace 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 UK v HK, 
ve kterém budou sídlit děkanáty obou fakult. 

Popis aktuálního stavu akce shromažďování údajů k zahájení projektových prací 

Plán prací pro rok 2021 
výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro nutné 
úpravy objektu kampusu Mephared 1 a zahájení projektových prací 

Předpoklad výdajů v roce 2021 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Lékařská fakulta v Hradci Králové plánuje v roce 2021 pořídit soubor přístrojů pro zajištění výuky 
a obměnu stávajících ve výši přibližně 6 000 tis. Kč. Tyto přístroje jsou nutné pro praktickou 
výuku. Nákupy budou finančně zajištěny ze státní dotace a z vlastních zdrojů. 
 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 
 
Investiční akce 
 

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 
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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 3. roli Univerzity. 

Celkové náklady s DPH 80 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 
Období realizace 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. 

Popis aktuálního stavu akce 

Fáze přípravy, projektový záměr předložený do EDS 28. 2. 2019, 
neuznaný. K dispozici projektová studie z roku 2012. Majetek SmHK, 
město bude vypisovat VŘ na zpracovatele dalších stupňů PD. Město 
Hradec Králové je stěžejním partnerem. Analogie Kampusu 
Hybernská. 

Plán prací pro rok 2021 
Bude ukončeno VŘ na zpracovatele projektových dokumentací 
a budou postupně zpracovávány projektové dokumentace s cílem 
dokumentace pro výběr zhotovitele a položkovým rozpočtem. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 Krajská dotace pro Statutární město Hradec Králové. 

 
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 
Období přípravy akce 2020 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Synergie na zajištění provozu FaF. 
Popis aktuálního stavu akce Fáze přípravy, vize. 
Plán prací pro rok 2021 Příprava VZ a samotná realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje, institucionální plán 2021 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové plánuje v roce 2021 zajistit obnovu PC/NTB a SW ve výši 
přibližně 5 000 tis. Kč. Konkrétně půjde o obměnu starých osobních počítačů v posluchárnách, 
seminárních místnostech, učebnách studentů a pracovištích. Nákupy budou finančně zajištěny 
částečně z vlastních zdrojů a z institucionálního plánu 2021. 
 
FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2017 - 2019 
Období realizace akce 2022 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Popis aktuálního stavu akce 
Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, příprava zadávací 
dokumentace. 

Plán prací pro rok 2021 Výběr zhotovitele stavební části, podpis Smlouvy o dílo. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 200 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Filozofická fakulta plánuje v roce 2021 pořídit bibliobox ve výši přibližně 2 000 tis. Kč, konkrétně 
půjde o pořízení samoobslužného zařízení na vrácení vypůjčených dokumentů. Dále plánuje poří-
dit dva kusy Catalyst 4500X 8 Port 10G Network Module (C4KX-NM-8SFP) ve výši přibližně 
350 tis. Kč, konkrétně půjde o pořízení síťového modulu pro urychlení transakcí. Další položkou 
je voice brána ve výši přibližně 100 tis. Kč pro šetření nákladů při volání z pevných linek. Nákupy 
budou realizovány z prostředků FRIM. 
 
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2015 - 2020 
Období realizace akce 2020 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Předpokládané zahájení stavebních prací říjen 2020, dle 
plánovaného harmonogramu. 

Plán prací pro rok 2021 
Pokračování stavebních prací, dle plánovaného harmonogramu, 
s ohledem na aktuální podmínky. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 19 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 OP, vlastní zdroje 

 
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 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
V roce 2020 proběhla plánovaná kompletní výměna oken 
posluchárny. Další etapa plánována na jaro/léto 2021. 

Plán prací pro rok 2021 

Stavební úpravy posluchárny spočívající ve výměně oken, 
akustického obložení, podlahové krytiny, technologických rozvodů 
vzduchotechniky, chlazení, UT, systému EPS, EZS, slaboproudých 
rozvodů, elektro rozvodů, osvětlení, repase historických svítidel. 
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Součástí prací je i vyměněna stávajících lavic a osazení nové katedry. 
V 2021 proběhne další rekonstrukce posluchárny. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 12 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 
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 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
V současnosti je zpracovaná projektová dokumentace a zažádáno 
o stavební povolení. Se zahájením stavebních prací se počítá na 
12/2020. 

Plán prací pro rok 2021 Budou probíhat stavební práce dle zpracované PD. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 7 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 
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 
Období přípravy akce 2017 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
V současné době je zpracována PD a vydáno stavební povolení, 
hledán je vhodný dotační program, do kterého podat výzvu. 

Plán prací pro rok 2021 Akce bude realizována až na základě získání financí z dotace. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 22 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 státní rozpočet/EU 

 
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 
Období přípravy akce 2017 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
V současné době je zpracována PD a vydáno stavební povolení. 
V současné době hledáme vhodný dotační program, do kterého 
podat výzvu. 

Plán prací pro rok 2021 Akce bude realizována až na základě získání financí z dotace. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 11 000 000 Kč 
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Zdroje krytí výdajů v roce 2021 státní rozpočet/EU 
 

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 
Období přípravy akce 2017 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Na půdní vestavbu je zpracována projektová dokumnetace 
a stavební povolení. Akce bude realizována až na základě získání 
financí z dotace. 

Plán prací pro rok 2021 Akce bude realizována až na základě získání financí z dotace. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 25 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 státní rozpočet/EU 

 
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 
Období přípravy akce 2017 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Na půdní vestavbu je zpracována studie. 
Plán prací pro rok 2021 V roce 2021 se bude zpracovávat projektová dokumentace. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 20 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 státní rozpočet/EU 

 
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 
Období přípravy akce 2020 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Půda, částečně využitá pro ventilátory. 
Plán prací pro rok 2021 Akce bude realizována až na základě získání financí z dotace. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 12 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 státní rozpočet/EU 

 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2030 
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Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Stávající cesty a chodníky jsou asfaltové nebo štěrkové a dle nařízení 
NPÚ je nutné tyto komunikace udělat dlážděné nebo z mlatu. 

Plán prací pro rok 2021 
Revitalizace cest bude provedena až po dokončení dešťové 
a splaškové kanalizace. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 10 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 státní rozpočet/EU 

 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 

Stávající místnosti v podkroví jsou využívány jako počítačové 
učebny. V místnostech nejsou žádná okna, a proto nesplňují 
hygienické požadavky. V současné době se zpracovává projektová 
dokumentace. V roce 2021 bude probíhat realizace stavby. 

Plán prací pro rok 2021 Budou probíhat stavební práce dle zpracované PD 
Předpoklad výdajů v roce 2021 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 státní rozpočet/EU 

 
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 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce V současné době je zadáno zpracování PD. 

Plán prací pro rok 2021 
V roce 2021 bude zpracována projektová dokumentace a akce bude 
projednána s dotčenými orgány. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 10 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 státní rozpočet/EU 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Přírodovědecká fakulta plánuje v roce 2021 pořídit přístrojový systém na měření fyzikálních 
vlastností ve výši přibližně 11 000 tis. Kč, přístrojový systém pro kapilární elektroforézu s laserem 
indukovanou fluorescencí (CE-LIF) ve výši přibližně 3 200 tis. Kč, přístrojový systém potencio-
statu s rotující elektrodou ve výši přibližně 700 tis. Kč, systém spektroelektrochemického 
detektoru ve výši přibližně 1 000 tis. Kč, UHPLC systém ve výši přibližně 4 000 tis. Kč, TOC 
analyzátor s podavačem vzorků ve výši přibližně 750 tis. Kč, čerpadlo k lyofilizátoru ve výši 
přibližně 80 tis. Kč, destilku do DNA labu (Milli-Q Reference) ve výši přibližně 240 tis. Kč, 
HerbScannner od Herbscanner Ingeneering ve výši přibližně 230 tis. Kč, digestoř do izolační DNA 
laboratoře ve výši přibližně 85 tis. Kč, SEM mikroskop ve výši přibližně 8 000 tis. Kč, fluorometr 
ve výši přibližně 4 000 tis. Kč a QDA detektor k H_Class UPLC ve výši přibližně 1 900 tis. Kč. 
Všechny nákup budou finančně zajištěny z vlastních zdrojů. 
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MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Do konce roku by mělo být vydané stavební povolení. 
Plán prací pro rok 2021 Výběr zhotovitele, realizace hrubé stavby 
Předpoklad výdajů v roce 2021 15 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Matematicko-fyzikální fakulta neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Vydáno pravomocné Rozhodnutí o udělení stavebního povolení, 
probíhají projektové práce na prováděcí dokumentaci. Příprava 
investičního záměru a jeho předložení k Registraci na MŠMT. 

Plán prací pro rok 2021 
Zadávací řízení a výběr zhotovitele stavby. Stavební práce na 
rekonstrukci. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 19 960 584 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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 
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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 
Období přípravy akce 2016 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Projektová příprava rekonstrukce. 

Plán prací pro rok 2021 
Dokončení vypracování projektové dokumentace, stavební řízení. 
Příprava investičního záměru a jeho předložení k Registraci na 
MŠMT. Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 13 289 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Fakulta neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2016 - 2019 
Období realizace 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. 

Popis aktuálního stavu akce Zahájení stavebních prací. 
Plán prací pro rok 2021 Realizace akce. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 38 590 590 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2016 - 2018 
Období realizace akce 2017 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá stavba 
Plán prací pro rok 2021 Dokončení stavby a vybavení přístroji a zařízením 
Předpoklad výdajů v roce 2021 289 207 453 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 OP VVV 
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Strojní a přístrojové vybavení 
 
Fakulta neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2018 - 2020 
Období realizace akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zadávací řízení na zhotovitele stavby, zahájení realizace. 
Plán prací pro rok 2021 Realizace stavby vč. vybavení objektu. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 19 834 367 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2017 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavební části akce. 
Plán prací pro rok 2021 Výběr zhotovitele stavební části akce, realizace stavby. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 46 790 958 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2016 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Popis aktuálního stavu akce Příprava investičního záměru k předložení na MŠMT. 
Plán prací pro rok 2021 Zadávací řízení na zhotovitele stavby, zahájení stavebních prací. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 34 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2014 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava akce. 
Plán prací pro rok 2021 Příprava akce. 
Předpoklad výdajů v roce 2021 5 910 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2014 - 2023 
Období realizace akce 2024 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce projektování DUR 
Plán prací pro rok 2021 Projekt DUR + schvalovací proces UR 
Předpoklad výdajů v roce 2021 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2014 - 2023 
Období realizace akce 2024 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce projektování DUR 
Plán prací pro rok 2021 Projekt DUR + schvalovací proces UR 
Předpoklad výdajů v roce 2021 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2014 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2021 
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Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zhotovena DPS, uděleno stavební povolení, zhotoveno IZ 
Plán prací pro rok 2021 registrace akce, VZ 
Předpoklad výdajů v roce 2021 150 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zhotovena studie, VZ 
Plán prací pro rok 2021 registrace akce, VZ, popř. realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 200 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2017 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce DPS 
Plán prací pro rok 2021 registrace akce, VZ 
Předpoklad výdajů v roce 2021 250 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
Název akce Renovace výukových učeben 
Stručný popis akce Renovace výukových učeben 
Celkové náklady s DPH 12 600 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 
Období realizace akce 2020 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce výběr dodavatele 
Plán prací pro rok 2021 realizace renovace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 12 600 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 OP VVV, vlastní zdroje 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Fakulta tělesné výchovy a sportu plánuje v roce 2021 inovovat laboratoř fyziologie a biochemie 
ve výši přibližně 25 000 tis. Kč. Dále plánuje inovovat vybavení laboratoře sportovní motoriky 
ve výši přibližně 25 000 tis. Kč, kde cílem je vybudování uceleného laboratorního zázemí pro 
výuku, diagnostiku a evaluaci interního a externího zatížení lidského těla při statickém a 
dynamickém projevu. Základním předpokladem je přímá návaznost na stávající laboratorní 
zázemí, které se používá pro výuku studentů ve všech typech studijních programů v bakalářském, 
magisterském a doktorském studiu. Laboratoř je koncipována tak, aby veškeré zařízení mohlo být 
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využito laboratorně ve stacionárním režimu, tak mobilně, aby bylo možné praktickou část 
diagnostiky a evaluace realizovat mimo prostory laboratoře a to přímo v terénu, a to zejména 
v situacích, kdy vzhledem ke specifice pohybového projevu přímé laboratorní je příliš 
komplikované, nebo není měřené dokonce možné. Poslední položkou je inovace biomedicínské 
laboratoře pro potřeby výuky ve výši přibližně 25 000 tis. Kč. Cílem je inovace vybavení Biomedi-
cínské laboratoře a rozšíření možností diagnostiky morfologických a funkčních parametrů lid-
ského organismu. Konkrétní zaměření je na sledování antropometrických ukazatelů, tělesného 
složení, spirometrických parametrů a dále na aerobního a anaerobního zatížení (spiroergometrie, 
Wingate test, Boscův test, intermitentní test, dynamometrie, atd.). Laboratoř se podílí na výuce 
řady předmětů týkající se fyziologie člověka a tělesné zátěže a výživy. Dále je vybavení laboratoře 
často využíváno k výzkumům v rámci bakalářských, diplomových a disertačních prací. V současné 
době ale stávající vybavení umožňuje pouze ukázku jednotlivých testů, laboratoř není uzpůsobena 
na vlastní vyzkoušení jednotlivých testů studenty. Snahou je tedy studentům nejen ukázat jednot-
livé metody diagnostiky, ale také umožnit jejich vyzkoušení a uplatnění v praxi a tím zvýšit jejich 
praktické dovednosti, zvýšit zájem o vědeckou činnost v této oblasti a zatraktivnit studijní pro-
gramy. Cílem je také rozšíření možností diagnostiky o zjišťování posturální stability a psychodia-
gnostiku (Vienna test) v souvislosti s fyzickým zatížením. Všechny tři nákupy budou finančně 
zajištěny ze zdrojů EDS/OP. 
 
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2010 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zahájení aktualizace projektové dokumentace. 

Plán prací pro rok 2021 
Dokončení vypracování projektové dokumentace, výběr zhotovitele 
stavební části. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 1 298 526 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Fakulta humanitních studií neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
ÚSTAV DĚJIN UNIVERZITY KARLOVY A ARCHIV UNIVERZITY KARLOVY 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2013 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Dokončení PD ke stavebnímu povolení 
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Plán prací pro rok 2021 Získání stavebního povolení, příprava VŘ na zhotovitele stavby 
Předpoklad výdajů v roce 2021 10 200 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2023 - 2027 
Období realizace 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. 

Popis aktuálního stavu akce  
Plán prací pro rok 2021 Příprava podkladů pro zadání Studie proveditelnosti 
Předpoklad výdajů v roce 2021 100 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy neplánuje v roce 2021 pořizovat 
strojní a přístrojové vybavení. 
 
CENTRUM PRO TEORETICKÁ STUDIA 
 
Centrum pro teoretická studia neplánuje v roce 2021 uskutečňovat investiční akce. 
 
CENTRUM PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM A DOKTORSKÉ STUDIUM 
 
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium neplánuje v roce 2021 uskutečňovat in-
vestiční akce. 
 
CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Centrum pro otázky životního prostředí neplánuje v roce 2021 uskutečňovat investiční akce. 
 
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce práce budou zahájeny až v roce 2021 
Plán prací pro rok 2021 pořízení datového skladu 
Předpoklad výdajů v roce 2021 7 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 institucionální plán 2021 
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Název akce Rozvoj studijního informačního systému 
Stručný popis akce Celková postupná modernizace studijního informačního systému 
Celkové náklady s DPH 120 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Vývoj části nových modulů pro studenty, rozvoj ostatních částí 
systému dle priorit stanovených IT komisí 

Plán prací pro rok 2021 
Dokončení realizace moderní podoby části Studijního informačního 
systému určené studentům, uchazečům o studium a veřejnosti; 
rozvoj ostatních částí systému dle priorit stanovených IT komisí 

Předpoklad výdajů v roce 2021 15 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 institucionální plán 2021 

 
Název akce Rozvoj IS Věda 
Stručný popis akce Celková postupná modernizace IS Věda 
Celkové náklady s DPH 70 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce analytická příprava na rozvoj evidence projektů 
Plán prací pro rok 2021 první etapa přepracování evidence projektů 
Předpoklad výdajů v roce 2021 7 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Ústav výpočetní techniky neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ 
 
Centrum pro přenos poznatků a technologií neplánuje v roce 2021 uskutečňovat investiční akce. 
 
ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY 
 
Ústav jazykové a odborné přípravy neplánuje v roce 2021 uskutečňovat investiční akce. 
 
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA 
 
Ústřední knihovna neplánuje v roce 2021 uskutečňovat investiční akce. 
 
KOLEJE A MENZY 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2017 - 2019 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
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Popis aktuálního stavu akce Zahájení VZ na dodavatele stavby 
Plán prací pro rok 2021 Zahájení stavby v 07/2021 
Předpoklad výdajů v roce 2021 13 117 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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 pět 
jednolůžkových pokojů pro invalidy se sociálním zázemím. 

Celkové náklady s DPH 90 629 000 Kč 
Období přípravy akce 2018 - 2019 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zahájení VZ na dodavatele stavby 
Plán prací pro rok 2021 Zahájení stavby v 07/2021 
Předpoklad výdajů v roce 2021 21 415 250 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2017 - 2019 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zahájení VZ na dodavatele stavby 
Plán prací pro rok 2021 Zahájení stavby v 07/2021 
Předpoklad výdajů v roce 2021 9 750 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2019 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zahájení VZ na dodavatele stavby 
Plán prací pro rok 2021 Zahájení stavby v 07/2021 
Předpoklad výdajů v roce 2021 3 322 500 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Koleje a menzy neplánují v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM 
 
Investiční akce 
 
Nakladatelství Karolinum neplánuje v roce 2021 uskutečňovat investiční akce. 
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Strojní a přístrojové vybavení 
 
Nakladatelství Karolinum plánuje v roce 2021 nakoupit počítačové vybavení za účelem obměny 
stávajícího ve výši přibližně 200 tis. Kč, zřídit e-shop ve výši přibližně 500 tis. Kč s cílem vybudovat 
novou prodejní platformu, která by na navazovala na nové stránky, a zakoupit automobil – 
dodávku ve výši přibližně 500 tis. Kč, neboť v současné době je v dopravě plně závislé na externích 
dopravcích, přičemž vzhledem k rostoucímu významu e-prodeje se ukazuje, že je třeba tuto službu 
rozvíjet ve vlastní režii. Nákupy bude realizován z prostředků FRM. 
 
SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ 
 
Investiční akce 
 

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

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

Celkové náklady s DPH 24 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2018 - 2019 
Období realizace akce 2020 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Podpis SoD se zhotovitelem, vypracování PD + povolení úprav 
Plán prací pro rok 2021 Realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 10 630 087 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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

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

Celkové náklady s DPH 151 788 302 Kč 
Období přípravy akce 2015 - 2019 
Období realizace akce 2020 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Výběr Zhotovitele + započetí prací na 1. etapě 
Plán prací pro rok 2021 Realizace 1. a 2. etapy (3. etapa r. 2022) 
Předpoklad výdajů v roce 2021 102 963 605 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 

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) vč. 
infrastruktury 

Celkové náklady s DPH 41 515 642 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Výběr Zhotovitele + započetí zpracování PD (Design&Build) 
Plán prací pro rok 2021 Realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 39 975 642 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 
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Název akce UK - SBZ - Výměna záložního zdroje Karolinum 

Stručný popis akce 
Výměna záložního dieselagregátu vč. rotačních UPS + stavební 
úpravy Čestného dvoru 

Celkové náklady s DPH 45 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Předání a odsouhlasení IZ na MŠMT 
Plán prací pro rok 2021 Výběr zhotovitele, realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 43 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 EDS, FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2018 - 2019 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava na výběr zhotovitele 
Plán prací pro rok 2021 Výběr zhotovitele, realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 25 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 
Název akce SC Hostivař – MaR nadřazený systém + bazénová technologie 
Stručný popis akce Optimalizace řízení a kontroly všech energetických systémů bazénu 
Celkové náklady s DPH 3 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava na výběr zhotovitele 
Plán prací pro rok 2021 Výběr zhotovitele, realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 
Název akce SC Hostivař – VZT zařízení pro sportovní sály vč. systému MaR 
Stručný popis akce Nová technologie VZT (v současnosti bez větrání) 
Celkové náklady s DPH 5 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2018 - 2018 
Období realizace akce 2021 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava na výběr zhotovitele 
Plán prací pro rok 2021 Výběr zhotovitele, realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 5 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 
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 
Období přípravy akce 2019 - 2019 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava na výběr zhotovitele 
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Plán prací pro rok 2021 Výběr zhotovitele, zahájení realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Správa budov a zařízení plánuje v roce 2021 pořídit kontejnerový přepravník za přibližně 2 500 
tis. Kč pro obsluhu a údržbu areálů Karolina, Motola a Zahrádek a minibus pro 12+1 osob přibližně 
za 1 500 tis. Kč s cílem zajistit dopravu menších skupin osob i vybavení na střední vzdálenosti a 
pro zajištění vlastní dopravy pro akce univerzity. Nákupy budou finančně zajištěny z vlastních 
prostředků. 
 
CENTRUM KRYSTAL 
 
Investiční akce 
 

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 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce schváleno územní rozhodnutí - příprava VŘ na PD 
Plán prací pro rok 2021 příprava PD pro stavební povolení a výběr zhotovitele 
Předpoklad výdajů v roce 2021 300 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
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 
Období přípravy akce 2021 - 2022 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce plánovaná akce - příprava výběrového řízení na dodavatele 
Plán prací pro rok 2021 výběr dodavatele a realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2021 600 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 FRM 

 
Strojní a přístrojové vybavení 
 
Centrum Krystal neplánuje v roce 2021 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 
 
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 
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Období přípravy akce 2014 - 2016 
Období realizace akce 2017 - 2021 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 

Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení pro "Statické 
zajištění stavebních jam…." již obdržela všech 50 kladných 
stanovisek z 50. Povolení na obě stavební jámy byla vydána dne 11. 
6. 2020 a nabyla právní moci dne 24. 6. 2020 u BCA a 25. 6. 2020 
u GCA. 

Plán prací pro rok 2021 

Pokračování a dokončení PD ve stupni DSP (Dokumentace pro 
Stavební povolení). Kompletní projednání (inženýrská činnost) 
a získání stavebního povolení, vč. nabytí právní moci. Vypracování 
PD ve stupni DPS (Dokumentace pro provedení stavby). Spolupráce 
projektantů při výběrovém řízení na jednotlivé zhotovitele. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 87 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 SR, vlastní zdroje 

 

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 
Období přípravy akce 2017 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2022 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby Nejsou 

Popis aktuálního stavu akce 

Povolení na obě stavební jámy byla vydána dne 11. 6. 2020 a nabyla 
právní moci dne 24. 6. 2020 u BCA a 25. 6. 2020 u GCA. Dne 2. 4. 2020 
UK od projektantů obdržela dokumentaci pro provedení stavby 
(DPS) zajištění stavebních jam a související práce na BCA a GCA. 
Zadávací dokumentace včetně textu Smlouvy o dílo pro výběr 
zhotovitele "Statické zabezpečení jam a související práce" je před 
dokončením. Zadávací dokumentace včetně textu Smlouvy o dílo pro 
výběr zhotovitele "Záchranný archeologický a Pyrotechnický 
průzkum" se připravuje v součinnosti s administrátorem a je 
upravována dle požadavků OVZ a PO RUK. Po schválení oběma 
odbory bude návrh textu SoD předložen ke schválení do orgánů UK. 
Komise expertů MŠMT schválila projekt na "Statické zabezpečení jam 
a související práce". 

Plán prací pro rok 2021 
Dokončení výběrového řízení na zhotovitele, uzavření smlouvy 
s vybraným zhotovitelem. Zahájení vlastních stavebních prací 
v součinnosti s archeologickým a pyrotechnickým průzkumem. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 99 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 SR, vlastní zdroje 
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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 
Období přípravy akce 2014 - 2019 
Období realizace 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. 

Popis aktuálního stavu akce 

V březnu byla dokončena zadávací dokumentace včetně textu 
Smlouvy o dílo s administrátorem této veřejné zakázky a zaslána na 
Právní odbor (PO) RUK a OVZ RUK k finálnímu odsouhlasení. Dne 
31. 3. 2020 byly dokumenty oběma odbory odsouhlaseny. Zadávací 
dokumentace na provizorní menzu byla předložena do kolegia 
rektora dne 6. 4. 2020, a následně akademickému senátu UK, který ji 
schválil per rollam dne 27. 4. 2020. Dokumentace byla dále schválena 
Správní radou UK. Byla vypsána VZ na výstavbu provizorní menzy. 
Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Plán prací pro rok 2021 
Dokončení výběrového řízení na zhotovitele, uzavření smlouvy 
s vybraným zhotovitelem. Zahájení vlastních stavebních prací v cca 
I. až II. Q. 2021. Dokončení cca ve III. - IV. Q. 2021. 

Předpoklad výdajů v roce 2021 15 600 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 vlastní zdroje 

 

KAMPUS V HRADCI KRÁLOVÉ 
 

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 
Období přípravy akce 2017 - 2022 
Období realizace 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. 

Popis aktuálního stavu akce 
září 2020 - podána žádost o změnu územního rozhodnutí z roku 
2009 

Plán prací pro rok 2021 
prosinec 2020 - pravomocné územní rozhodnutí, květen 2021 - 
hrubopis dokumentace ke stavebnímu povolení, září 2021 - žádost 
o stavební povolení, prosinec 2021 - pravomocné stavební povolení 

Předpoklad výdajů v roce 2021 31 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 IV - půjčka RUK + vlastní zdroje; NIV – vlastní zdroje 

 
  



 

41 

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 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace 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 

Popis aktuálního stavu akce jednání s vlastníky pozemků o odkupu 
Plán prací pro rok 2021 koupě pozemků 
Předpoklad výdajů v roce 2021 64 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 OP JAK, vlastní zdroje 

 
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 
Období přípravy akce 2017 
Období realizace akce 2017 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce příprava VZ, objednávky, realizace VZ, smlouvy s dodavateli 
Plán prací pro rok 2021 realizace VZ, smlouvy s dodavateli, instalace, provedení prací 
Předpoklad výdajů v roce 2021 106 512 782 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2021 OP VVV, vlastní zdroje 

 


