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PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UNIVERZITY KARLOVY PRO ROK 2022 

I. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU 

 Za účelem získávání většího počtu uchazečů ze zahraničí a zajištění možnosti většího vý-
běru se zaměříme na důslednou propagaci univerzity a jejích studijních programů. K to-
muto účelu ve větší míře využijeme anonci na vhodných zahraničních portálech, naše za-
hraniční studentské ambasadory, kteří zprostředkují uchazečům své zkušenosti, absol-
venty působící v zahraničí, popř. i další cílové skupiny, například kariérní poradce půso-
bící na zahraničních středních školách. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen KR 
odpovědný za doktorské studium) (I.1) 

 Vylepšíme nedávno spuštěnou webovou stránku, která nám slouží jako podpůrný nástroj 
pro dosažení cíle získávat větší počet uchazečů ze zahraničí, a tím zajistit možnost většího 
výběru mezi nimi. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktor-
ské studium) (I.1) 

 Připravíme strategii propagace cizojazyčných studijních programů. (odpovídá: pror. pro 
studijní záležitosti) (I.1) 

 Pro zapojování studentů do mezinárodních týmů, projektů, konferencí či workshopů ve 
větší míře využijeme aktivity v rámci aliance 4EU+ a uskupení CENTRAL, což v případě 
magisterských studentů usnadní jejich přechod do doktorského studia. Zasadíme se rov-
něž o to, aby v každém plánovaném projektu ERC byla vyčleněna alespoň dvě místa pro 
studenty doktorského studia. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný 
za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost) (I.2, I.3, II.5) 

 V návaznosti na změny na národní úrovni revidujeme financování doktorského studia na 
Univerzitě Karlově. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3) 

 Zintenzivníme podporu doktorandů skrze Platformu doktorského studia a rozšíříme na-
bídku kurzů měkkých dovedností s důrazem na kurzy pedagogických dovedností, a to i 
v anglickém jazyce. Pro účely vzdělávání doktorandů rovněž připravíme rozhraní Moodle, 
kde shromáždíme všechny relevantní elektronické materiály a kurzy, a budeme zde umís-
ťovat ty, které budou nově vznikat. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) 
(I.3, I.5, III.2) 

 Po vzoru zahraničních univerzit nabídneme doktorandům při řešení disertační práce mož-
nost neformální spolupráce napříč různými obory a součástmi s využitím konceptu Docto-
ral Café. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3, III.6) 

 V rámci systému hodnocení kvality studijních programů implementujeme a pilotně usku-
tečníme hodnocení kvality doktorských studijních programů v obdobné podobě jako 
v pregraduálním studiu. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen 
KR odpovědný za doktorské studium) (I. 4) 

 Na základě provedené komparativní analýzy podmínek studia v doktorských studijních 
programech a fakultních opatření v oblasti doktorského studia zpracujeme ve spolupráci 
s odborníky z Platformy pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově, s Ra-
dou pro vnitřní hodnocení a s koordinačními radami sdružujícími všechny garanty dok-
torských studijních programů rámcové, oborově citlivé nároky na studenty. (odpovídá: 
pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) 
(I. 4) 

 Pro účely získávání uchazečů o postdoktorandské pozice na Univerzitě Karlově, kteří jsou 
absolventy vynikajících zahraničních škol, využijeme vhodné informační platformy ali-
ance 4EU+ a dalších prestižních evropských univerzitních sítí (UNICA, Coimbra Group, 
EUF, EUA a Europaeum). (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro 
vědeckou činnost, pror. pro evropské záležitosti) (I.5) 
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 Pomocí nové aplikace s českou i anglickou jazykovou mutací umožníme zadávání inzerce 
volných pozic na univerzitě v jednotném formátu, se všemi podstatnými náležitostmi 
a v odpovídajícím grafickém zpracování. Aplikace přitom bude využitelná i pro práci vý-
běrových komisí včetně tajného hlasování v souladu s Řádem výběrového řízení. (odpo-
vídá: kvestor, kancléř) (I.6) 

 Nově zavedený systém podpory postdoktorandů rozšíříme na všechna relevantní pedago-
gicko-vědecká pracoviště, rovněž se zaměříme na celkové zatraktivnění postdoktorand-
ských pobytů na univerzitě a na podporu vyhledávání uchazečů přicházejících ze zahra-
ničí, a to zejména prostřednictvím inzerce. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (I.1, I.7, 
I.9) 

 Centralizujeme služby poskytované přijíždějícím zahraničním pracovníkům i našim za-
městnancům vyjíždějícím na zahraniční univerzity a vypracujeme jednotnou metodiku tý-
kající se registrace k placení daní a pojištění v zahraničí. (odpovídá: kancléř) (I.7) 

 Připravíme a uskutečníme sérii aktivit, které pomohou zahraničním pracovníkům s inte-
grací do komunity Univerzity Karlovy a života v České republice (komentované prohlídky 
univerzitních měst, filmové projekce, individuální asistence s praktickými problémy ži-
vota v České republice apod.). (odpovídá: kancléř) (I.7, IV.6) 

 Pomocí konzultací a školení podpoříme vedoucí pracovníky na akademických i správních 
pozicích tak, aby se zlepšovaly jejich kompetence v oblasti hodnocení, poskytování zpětné 
vazby a motivace zaměstnanců, což jim pomůže rozvíjet a motivovat své týmy. (odpovídá: 
kvestor, kancléř) (I.8, I.12) 

 Přípravu systému průběžného hodnocení akademických a vědeckých pracovníků zavr-
šíme tím, že fakulty a další součásti přijmou ve formě opatření děkana, resp. opatření ře-
ditele, pravidla navazující na Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědec-
kých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově. Na základě zájmu fakult a dalších sou-
částí rozšíříme systém hodnocení administrativních pracovníků. (odpovídá: p. rektor, 
kvestor, kancléř) (I.10, I.11) 

 V oblasti dalšího vzdělávání akademických, vědeckých, vedoucích i podpůrných pracov-
níků: 

– na základě mapování aktivit a situace na fakultách a zkušeností s distanční výukou 
připravíme kurzy rozšiřující stávající základní vzdělávací modul a zaměřující se na pe-
dagogické dovednosti v online prostředí, resp. ve vztahu k distanční výuce; nabídku 
kurzů zaměříme a uzpůsobíme nárokům různých cílových skupin (doktorandi, začína-
jící akademičtí pracovníci, zkušení pedagogové); 

– rozšíříme nabídku vzdělávacích programů o pilotní základní program v anglickém ja-
zyce; 

– uskutečníme workshopy na nová témata; 

– rozšíříme nabídku témat v oblasti manažerských a dalších dovedností; 

– vytvoříme univerzitní skupinu, která identifikuje vhodná vzdělávací témata v oblasti 
elektronizace agend a práce s elektronickými údaji (např. elektronický podpis), na je-
jichž základě vznikne pro zaměstnance Univerzity Karlovy nový vzdělávací modul 
k této problematice. 

(odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) 
(I.12) 

 Pro studenty uskutečníme pravidelný cyklus workshopů s názvem „FIT student“, který se 
zaměří na oblasti, jako jsou zvládání stresu, syndrom vyhoření, prevence sexuálního obtě-
žování, zdravá strava či well-being; studentům nabídneme peer programy, uchazečům 
a studentům ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí zajistíme mentoring; pro za-
městnance pak workshopy ke zvládání stresu či syndromu vyhoření, a to případně včetně 
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intervenčních; pro zlepšení prevence negativních psychických potíží zaměstnanců i stu-
dentů, uskutečníme sérii online debat Večery s poradnou. (odpovídá pror. pro studijní zá-
ležitosti) (I.13) 

 V případě zajištění finančních zdrojů rozšíříme v rámci podpory rovných příležitostí na-
bídku dětských skupin pro děti zaměstnanců i studentů-rodičů. (odpovídá pror. pro stu-
dijní záležitosti) (I.13) 

 V rámci programu Erasmus+ se zapojíme do činnosti pracovních skupin, které se ve 
vztahu k mezinárodní mobilitě zabývají tématy, jako jsou sociální inkluze, duševní zdraví 
či zohledňování specifických potřeb, aby Univerzita Karlova v této oblasti postupně do-
sáhla evropské úrovně. (odpovídá pror. pro evropskou problematiku) (I.13) 

 Na základě komplexního auditu přijmeme plán rovných příležitostí pro Univerzitu Kar-
lovu, který bude mimo jiné splňovat podmínky pro účast ve schématech programu Hori-
zont Evropa. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.14) 

 Intenzivněji se zaměříme na oslovování zahraničních i českých absolventů žijících v zahra-
ničí; v této oblasti budeme spolupracovat se zastupitelskými úřady České republiky a Čes-
kými centry ve světě. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) (I.15) 

 Tradiční akce organizované pro alumni obohatíme o Charles University Alumni Day a ob-
novíme Dny Univerzity Karlovy v zahraničí. (odpovídá: pror. pro evropskou problema-
tiku) (I.15) 

 Naše absolventy budeme pravidelně informovat o činnosti Nadačního fondu Univerzity 
Karlovy, abychom získali nové dárce podporující jeho účely. (odpovídá kvestor) (I.15, V.8) 

II. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 

 Připravíme a důkladné univerzitní diskusi podrobíme nový návrh Strategického fondu na 
podporu tvůrčí činnosti. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.1 a II.2) 

 Definujeme podobu každoročního monitoringu, který bude sloužit pro účely průběžného 
hodnocení úrovně tvůrčí činnosti na univerzitě, resp. programu Cooperatio a uskutečníme 
jeho nultý pilotní ročník, v jehož rámci bude připravena bibliometrická zpráva za roky 
2019-2021, jež bude postoupena univerzitním orgánům jako podklad pro diskusi o stra-
tegickém rozvoji vědy a výzkumu. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.3) 

 V souvislosti se zahájením nového základního institucionálního programu na podporu 
vědy Cooperatio předložíme Vědecké radě univerzity ke schválení finální návrhy záměrů 
rozvoje jednotlivých vědních oblastí. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro 
tvůrčí a ediční činnost, pan rektor) (II.4) 

 Stávající samostatnou aplikaci pro správu projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy 
zahrneme do systému IS Věda, v němž probíhá jak administrace našich dalších programů 
na podporu vědy, tak i univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti. (odpovídá: člen KR odpo-
vědný za rozvoj GAUK) (II.5) 

 V oblasti podpory pro zvyšování naší úspěšnosti v mezinárodních grantových soutěžích: 

– zajistíme další vzdělávání pracovníků Evropského centra tak, abychom i nadále mohli 
poskytovat komplexní grantové poradenství bez financování externích firem; 

– zvýšíme pozornost věnovanou našim žadatelům o granty Marie Skłodowska-Curie 
Actions: Postdoctoral Fellowships, které jsou považovány za předstupeň grantů ERC; 

– prohloubíme spolupráci s Akademií věd České republiky v rámci expertní skupiny 
ERC, abychom žadatelům o tyto granty zajistili komplexnější péči; 

– v rámci projektu aliance 4EU+ zmapujeme, jak se co nejlépe starat o nositele grantů 
Evropské výzkumné rady, aby v průběhu řešení projektu neodešli na jinou univerzitu. 

(odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.6) 
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 V rámci Asociace výzkumných univerzit prohloubíme spolupráci zapojených škol tak, aby-
chom se mohli více podílet na tvorbě strategických rozhodnutí týkajících se vysokého 
školství (např. reforma doktorského studia či rozvoj a sdílení výzkumných infrastruktur). 
(odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, kancléř) (II.7) 

 Ve spolupráci s našimi partnery z Asociace výzkumných univerzit implementujeme v pod-
mínkách Univerzity Karlovy závěry Protivlivového manuálu pro sektor vysokých škol. 
(odpovídá: kancléř) (II.7) 

 Zajistíme prezentaci vynikajících výsledků našeho výzkumu v univerzitních médiích, a to 
i v anglickém jazyce, jakož i ve veřejnoprávních (Česká televize, Český rozhlas) a soukro-
mých médiích, s nimiž Univerzita Karlova nedávno uzavřela memoranda o spolupráci. 
(odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro vnější vztahy) (II.8) 

 S cílem zvýšit dopad sociálně-humanitního transferu na společnost, resp. příjmy Univer-
zity Karlovy v této oblasti, upravíme rozdělení kompetencí mezi příslušnými pracovišti 
tak, aby se Centrum pro přenos poznatků a technologií mohlo plně věnovat sociálně-hu-
manitnímu transferu a naše dceřiná společnost technologickému transferu. V návaznosti 
na tento krok novelizujeme stávající, resp. připravíme nová opatření rektora týkající se 
transferu znalostí a technologií, resp. komercializace duševního vlastnictví. (odpovídá: 
kancléř) (II.9) 

 Prostřednictvím naší dceřiné společnosti vstoupíme do investičního fondu i&i Prague, což 
nám umožní získat finanční podporu pro vznik a rozvoj zejména biotechnologických spin-
off společností. (odpovídá: kancléř) (II.9) 

 Odbornou část týmu naší dceřiné společnosti rozšíříme tak, abychom dokázali pokrýt vy-
sokou poptávku po jejích službách v rámci univerzity. (odpovídá: kancléř) (II.9) 

 Dokončíme komplexní mapování výzkumného zázemí, vědecké infrastruktury a core faci-
lities na Univerzitě Karlově a následně v rámci projektu TRAIN4EU+ připravíme plán, jak 
naše vybavení sdílet při co nejmenší administrativní zátěži napříč členskými univerzitami 
univerzitní aliance 4EU+, a zajistíme informační podporu pro nově příchozí výzkumníky 
tak, aby mohli snadno získat představu o infrastruktuře, kterou Univerzita Karlova nabízí. 
(odpovídá: pror. rozvoj, pror. pro vědeckou činnost) (II.10) 

 V oblasti otevřeného přístupu a otevřené vědy: 

– dokončíme analytické materiály související s podporou Open Science na Univerzitě 
Karlově; 

– v pilotním provozu spustíme repozitář publikační činnosti a zajistíme pro něj zázemí; 

– zmapujeme Article Processing Charge výdaje Univerzity Karlovy za publikování ve 
formě Open Access; 

– zpracujeme studii proveditelnosti standardizovaného softwarového řešení pro ar-
chivaci vědeckých dat jako základu institucionálního datového repozitáře. 

(odpovídá: pror. pro tvůrčí a ediční činnost, pror. pro vědeckou činnost, řed. Ústřední kni-
hovny, řed. Ústavu výpočetní techniky) (II.10) 

 V rámci projektu Hyb4City uskutečníme aktivity, jejichž cílem je popularizace vědy, jako 
jsou např. Didaktikon, výstava Věda je krásná, prezentace interaktivního nástroje na ana-
lýzu textu, populárně-odborné semináře např. na témata Longevity nebo farmaceutický 
průmysl či odborné kulaté stoly např. na téma domácí násilí. (odpovídá: pror. pro vědec-
kou činnost, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (II.10) 

 S cílem zlepšit viditelnost a dohledatelnost elektronických knih vydávaných Nakladatel-
stvím Karolinum budeme pokračovat v implementaci metadatového formátu onix. (odpo-
vídá: pror. pro tvůrčí a ediční činnost, řed. Nakladatelství Karolinum) (II.11) 
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III. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁNÍ K BUDOUCNOSTI 

 V návaznosti na pilotní fázi hodnocení studijních programů dokončíme kodifikaci systému 
a zahájíme průběžné hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově. (odpovídá: 
pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.1) 

 Ve spolupráci s odborníky sdruženými v rámci platformy pro rozvoj vzdělávací činnosti 
provedeme šetření mezi vyučujícími k možnostem využití digitálních inovací (online 
formy výuky, flexibilita prezenčních a distančních forem ve studijním plánu apod.) ve vý-
uce a vzdělávání v jednotlivých studijních programech dle jejich oborových specifik. Vý-
stupy z šetření postupně implementujeme do akreditačního procesu (revize Standardů 
studijních programů Univerzity Karlovy) i do systému hodnocení studijních programů. 
(odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.1, III.9). 

 Definujeme jednotný postup pro uskutečňování celouniverzitních šetření mezi uchazeči, 
studenty (včetně těch, kteří odešli ze studia předčasně) a absolventy a skrze modul Trac-
king zajistíme jejich propojování s informacemi uloženými ve studijním informačním sys-
tému tak, aby byla zajištěna anonymita respondentů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kva-
litu vzdělávací činnosti) (III.1) 

 Připravíme ucelený systém metodické podpory pro rozvoj mezifakultních studijních pro-
gramů (odpovědnosti jednotlivých fakult v oblasti akreditace, tvorba vzorové smlouvy pro 
vzájemnou organizaci studia aj.). (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací čin-
nosti) (III.1) 

 Ve spolupráci s platformou pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti provedeme analýzu roz-
sahu a kvality praxí a stáží (podíl lektorů z praxe na personálním zajištění, smluvní zajiš-
tění s různými subjekty apod.) v rámci studijních plánů jednotlivých studijních programů 
a připravíme doporučení pro další rozvoj této oblasti. (odpovídá: pror. pro koncepci a kva-
litu vzdělávací činnosti) (III.2) 

 Vytvoříme kariérní centrum, které zastřeší kariérní služby zajišťované UK Pointem 
a umožní lepší standardizaci služeb (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.2) 

 Jako volitelný předmět akreditujeme kurz Kariérní start. (odpovídá: pror. pro studijní zá-
ležitosti) (III.2) 

 S cílem zlepšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce rozšíříme nabídku profesně orien-
tovaných programů celoživotního vzdělávání pro tuto cílovou skupinu; zaměříme se při-
tom především na ty absolventy, kteří budou i nadále působit ve vysokoškolském pro-
středí (např. kurzy pedagogických dovedností). (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu 
vzdělávací činnosti) (I.3, I.5, III.2) 

 Studentskou podnikavost a kreativitu podpoříme díky vzdělávacím předmětům, jako jsou 
např. Management of Science and Innovations, Inovační laboratoř, Artificial Intelligence, 
Svět farmaceutického průmyslu, Násilí v blízkých vztazích, či soutěži Map The System. (od-
povídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, řed. 
Centra pro přenos poznatků a technologií) (III.2) 

 Ve spolupráci s platformou pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti provedeme analýzu na-
stavení cizojazyčné výuky v rámci studijních plánů jednotlivých studijních programů, roz-
sahu předmětů vyučovaných v cizím jazyce a jejich vztahu k profilu absolventa apod. a při-
pravíme doporučení pro další rozvoj této oblasti. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu 
vzdělávací činnosti) (III.2) 

 V návaznosti na národní výstupy revidujeme standardy pro profesní profil studijních pro-
gramů; v rámci platformy pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti přitom definujeme pro-
fesní aspekty studijních programů nejen s ohledem na regulované profese, ale i s ohledem 
na profese definované jako potřebné v aktuální společenské diskuzi a z pohledu zaměst-
navatelů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.3) 
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 V návaznosti na novelizaci Akreditačního řádu dokončíme nezbytné úpravy akreditačního 
procesu (vydání souvisejících opatření rektora, zpracování příslušných metodik apod.) 
pro účely zahájení procesu opětovných udělení oprávnění studijním programům v rámci 
institucionální akreditace. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) 
(III.5) 

 Abychom většímu počtu studentů doktorského studia zajistili možnost dvojího vedení zá-
věrečných prací, rozšíříme metodickou podporu uzavírání příslušných smluv na všechny 
fakulty Univerzity Karlovy a vyškolíme odborný personál. (odpovídá: pror. pro koncepci a 
kvalitu vzdělávací činnosti) (III.6) 

 S cílem snížit fragmentaci ve vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy rozvineme mezifa-
kultní spolupráci v obsahově příbuzných studijních programech, tak abychom zajistili pro-
stupnost studia a vzájemné obohacování studijních plánů. (odpovídá: pror. pro koncepci 
a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.6) 

 V oblasti uznávání předchozího zahraničního středoškolského či vysokoškolského vzdě-
lání uskutečníme seminář pro příslušné fakultní pracovníky a zefektivníme rozhraní in-
formačního systému univerzity. (pror. pro studijní záležitosti) (III.7) 

 Pro usnadnění administrace přijímání zahraničních uchazečů o studium i nadále zajistíme 
pro naše fakulty přístup do mezinárodní databáze Ecctis, centrální správu Režimu student 
a centrální nahlašování osob s vízovou povinností. (pror. pro studijní záležitosti) (III.7) 

 Zajistíme celouniverzitní tzv. „site“ licence pro softwary používané ve výuce. (odpovídá: 
pror. pro studijní záležitosti, řed. Ústřední knihovny) (III.8, I.13) 

 Upgradujeme Moodle na verzi 3.13, což zajistí stabilizaci celouniverzitního systému, nové 
funkce pro zvýšení atraktivity kurzů i testování, a také aktualizaci kompatibility s funkč-
ními systémy pro provoz (např. webové prohlížeče). (odpovídá: pror. pro studijní záleži-
tosti, řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu výpočetní techniky) (III.8) 

 Pro posílení rychlosti provozu systému Moodle a možnosti souběžné práce více uživatelů 
zároveň zabezpečíme dynamické rozložení zátěže na více serverů a vybudujeme Moodle 
UK cluster. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu 
výpočetní techniky) (III.8) 

 Pro zlepšení informovanosti o možnostech elektronického vzdělávání na univerzitě ově-
říme funkčnost a účinnost nových distribučních kanálů pro komunikaci s uživateli napříč 
celou univerzitou, a to jak v českém, tak i v anglickém jazyce. (odpovídá: řed. Ústřední kni-
hovny, řed. Ústavu výpočetní techniky) (III.8) 

 Zavedeme poradenství v oblasti studijních předpokladů pro uchazeče o studium na Uni-
verzitě Karlově. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.9) 

 Za účelem zlepšení informovanosti studujících o konkrétních formách podpory, které mo-
hou na Univerzitě Karlově využít, a o souvisejících praktických záležitostech uskutečníme 
letní školu Centra Carolina. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.9) 

 Abychom pokryli narůstající poptávku ze strany studentů se speciálními potřebami, soci-
álně znevýhodněných či studentů rodičů, rozšíříme personální kapacity poraden i fond 
technických pomůcek určených k dlouhodobým bezplatným výpůjčkám (notebooky, mo-
demy s internetem apod.). (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.9) 

 V oblasti celoživotního vzdělávání: 

 vytvoříme jednotný univerzitní systém pro uznávání výsledků předchozího učení, pře-
devším neformálního; 

 v rámci Aliance 4EU+ nastavíme jednotný systém a postup pro uznávání kurzů 
microcredentials a zaměříme se na prostupnost mezi kurzy celoživotního vzdělávání a 
studijními programy, což mj. vyústí v pilotní možnost pro naše fakulty a další součásti 
uskutečnit program celoživotního vzdělávání jako tzv. microcredentials. 
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(odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) 
(III.10, IV.1) 

 Především s ohledem na hybridní zpřístupňování tradičních i elektronických informač-
ních zdrojů pilotně ověříme možnosti nové knihovnické platformy Alma/PRIMO. (odpo-
vídá: řed. Ústřední knihovny) (III.11) 

 Na základě vyhodnocení výukových a výzkumných potřeb a při zapojení všech univerzit-
ních pracovišť připravíme základní a rozšířené portfolio elektronických informačních 
zdrojů, které budou na Univerzitě Karlově předpláceny v letech 2023-2027. (odpovídá: 
řed. Ústřední knihovny) (III.11) 

 Digitalizujeme přibližně 45 000 stran univerzitních archiválií a vybrané fakultní archiválie 
a zpřístupníme je studentům a akademickým pracovníkům pro potřeby výuky a v maxi-
mální možné míře i veřejnosti. (odpovídá: řed. Ústavu dějin UK a Archivu UK) (III. 8, III.12) 

 Rozšíříme Archivní informační systém o další nástroj pro dlouhodobou digitální ochranu 
(formátovou analýzu) a o další funkcionality s cílem postupně zajistit shodu s požadavky 
na jeho akreditaci jako Digitálního archivu Univerzity Karlovy. (odpovídá: řed. Ústavu dě-
jin UK a Archivu UK) (III.12) 

IV. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A KONKURENCESCHOP-
NOSTI 

 V rámci aliance 4EU+: 

– dokončíme a ke schválení postoupíme komplexní návrh společného rámce pro hodno-
cení výuky a vzdělávání, který doplní systémy zajišťování kvality jednotlivých univer-
zit; 

– znovu podpoříme vytváření nových vědeckých týmů prostřednictvím tzv. minigrantů 
(seed funding pro nově vznikající týmy); 

– zasadíme se, aby byl koncept bridge professors součástí nově vznikající Strategie 4EU+ 
a tím i nové grantové přihlášky a návazných aktivit aliance; 

– spolu s partnery založíme 4EU+ Virtual Development Office, který bude poskytovat 
komplexní grantovou podporu vědeckým týmům napříč celou aliancí; 

– zaměříme se na hledání optimálních podmínek pro realizaci virtuální mobility i kom-
binované výuky (blended learning); 

– prostřednictvím Ústavu jazykové a odborné přípravy nabídneme partnerským univer-
zitám kurzy češtiny on-line (semestrální, krátkodobé, letní) či partnerství v oblasti ja-
zykového testování. 

(odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. pro vědeckou činnost, pror. pro stu-
dijní záležitosti, pror. pro akademické hodnosti) (IV.1) 

 V oblasti strategických partnerství: 

– navýšíme počet společných vědeckých týmů Univerzity Karlovy s vybraným strategic-
kým partnerem; 

– rozpracujeme aktivity s jednotlivými strategickými partnery a spolupráci rozšíříme 
o online aktivity. 

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

 Naše strategická partnerství rozšíříme o novou instituci z amerického kontinentu. (odpo-
vídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.3) 

 V oblasti vědy budeme i nadále důležitou dokumentaci (např. v rámci programu Coopera-
tio) a zásadní komunikaci (internetové stránky, informační materiály a brožury) udržovat 
i v anglickém jazyce. Webové stránky univerzity týkající se vědy a výzkumu aktualizujeme 
tak, aby anglická verze zrcadlila českou a obsahovala všechny relevantní informace. Při 
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pořádání veřejných akcí budeme klást důraz na to, aby byly jazykově přístupné i zahranič-
ním zaměstnancům. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (IV.4) 

 Vytvoříme anglickou verzi webových stránek týkajících se kurzů celoživotního vzdělávání, 
rozšíříme nabídku kurzů v této jazykové mutaci (např. vzdělávání v oblasti pedagogických 
dovedností apod.) a zajistíme, že veškeré podpůrné materiály či metodiky k těmto kurzům 
budou vedeny v příslušném jazyce. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (IV.4) 

 V rámci servisu poskytovaného Ústavem jazykové a odborné přípravy: 

 obnovíme výuku vládních stipendistů, zaměříme se na nové trhy a spolupráce v rámci 
přípravy zahraničních studentů ke studiu a také na vyjasnění postavení účastníků pří-
pravných programů ve vízovém procesu; 

 zavedeme a budeme rozvíjet program stáží pro studenty z amerických univerzit, na-
bídneme výuku češtiny nejen našim studentům a zaměstnancům, ale i studentům uni-
verzit sdružených v alianci 4EU+; 

 navýšíme počty termínů Certifikovaných zkoušek a Zkoušek z jazyka a reálií pro zís-
kání státního občanství České republiky a uspořádáme mezinárodní konferenci orga-
nizace Association of Language Testers in Europe; 

 zahájíme spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, zave-
deme nové kurzy češtiny pro zdravotníky a otevřeme nový on-line kurz metodiky češ-
tiny pro vyučující ze zahraničí. 

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

 Činnost našeho CU Staff Welcome Centre mimo jiné zaměříme na mezinárodní inzerci aka-
demických a výzkumných pozic a služeb, které můžeme na Univerzitě Karlově poskytnout 
nově přicházejícím učitelům a výzkumníkům, a na nastavení funkčního systému odvodu 
daní a pojištění pro zahraniční i vyjíždějící pracovníky. (odpovídá: kancléř, pror. pro ev-
ropskou problematiku) (I.6, I.7, IV.6) 

 Pro zaměstnance Evropského centra zajistíme návazné financování z prostředků Evrop-
ské komise, aby mohlo dále pokračovat v podpoře struktur aliance 4EU+. Získané finanční 
prostředky využijeme pro další odborný rozvoj jeho zaměstnanců a přijetí jednoho juni-
orního pracovníka, který bude zajišťovat vybrané administrativní záležitosti univerzitní 
aliance. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) (IV.7) 

 Na všech úrovních univerzity se zaměříme na propagaci služeb, které může Evropské cen-
trum nabídnout fakultám a dalším součástem. (odpovídá: pror. pro evropskou problema-
tiku) (IV.7) 

 Vytvoříme univerzitní pracovní skupinu, která se bude starat o rozvoj mobilit pracovníků 
Univerzity Karlovy, a pozici celouniverzitního manažera dané aktivity. Následně pilotně 
ověříme nové schéma zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+. (odpovídá: 
pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.8) 

 Využijeme celonárodní spolupráce i našich mezinárodních zkušeností z univerzitních aso-
ciací či aliance 4EU+ tak, aby se virtuální mobilita stala rovnocennou alternativou fyzické 
mobility. Za tímto účelem budeme rovněž úzce spolupracovat s pověřencem pro mobility 
4EU+ a na evropské úrovni se zasadíme o prosazení virtuální mobility jako plnohodnot-
ného schématu využitelného nejen v době pandemie. (odpovídá: pror. pro zahraniční 
styky a mobilitu, pror. pro evropskou problematiku) (IV.8) 

 Studentům, kteří přijedou na Univerzitu Karlovu v rámci programu Erasmus+, nabídneme 
prostřednictvím Ústavu jazykové a odborné přípravy kurzy češtiny. (odpovídá: řed. Ús-
tavu jazykové a odborné přípravy) (IV. 8) 

 Využijeme možností, které nabízí program Stipendia Václava Havla, případně program Ev-
ropský sbor solidarity, k podpoře azylantů a studentů, jimž je ztíženo či znemožněno stu-
dium, aby se mohli stát studenty Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky 
a mobilitu) (IV.8) 
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 V rámci evropských univerzitních uskupení se zaměříme na posílení našeho zastoupení 
v pracovních skupinách (např. Research Support v rámci Coimbra Group), v nichž máme 
možnost ovlivňovat evropskou výzkumnou politiku, jakož i na zvýšení počtu našich stu-
dentů a zaměstnanců, kteří jsou zapojeni v jejich aktivitách a projektech. (odpovídá: pror. 
pro zahraniční styky a mobilitu, pror. pro evropskou problematiku) (IV.10) 

V. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY 

 Vedle pokračování zavedených projektů (Diamanty českého byznysu, RUN4HELP, Česko! A 
jak dál?) uskutečníme akce v souvislosti s českým předsednictvím v Radě Evropské Unie 
či u příležitosti významných výročí, jako například jsou objev Tutanchamonovy hrobky, 
atentát na Reinharda Heydricha či narození a úmrtí spisovatele a emeritního rektora Uni-
verzity Karlovy Jana Campana Vodňanského. (odpovídá: pan rektor) (V.1) 

 V oblasti udržitelného rozvoje zlepšíme koordinaci aktivit jednotlivých pracovišť, vybe-
reme typ environmentálního auditu vhodného pro Univerzitu Karlovu a následně zpracu-
jeme podklady pro odpovídající veřejnou zakázku. (odpovídá: člen KR pověřený koordi-
nací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2) 

 Připravíme základní kurz udržitelného rozvoje pro studenty bakalářského studia a zorga-
nizujeme studentskou konferenci na téma udržitelný rozvoj, kde budou studenti různých 
oborů moci prezentovat své vědecké poznatky. (odpovídá: člen KR pověřený koordinací 
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2) 

 Vytvoříme první díly vzdělávacích podcastů s univerzitními odborníky na aktuální témata 
udržitelného rozvoje, které budou určeny pro studenty, zaměstnance i širokou veřejnost. 
(odpovídá: člen KR pověřený koordinací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2) 

 Dokončíme přípravnou fázi pro vytvoření české národní pobočky Sustainable Develop-
ment Solutions Network, organizace, která propojuje akademické instituce v dotyčné zemi 
a koordinuje aplikační projekty zaměřené na oblast udržitelnosti. (odpovídá: člen KR po-
věřený koordinací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2) 

 Dokončíme přípravu strategie interní komunikace a marketingové strategie Univerzity 
Karlovy a začneme obě naplňovat v praxi. (odpovídá: p. rektor, pror. pro vnější vztahy) 
(V.3) 

 V oblasti akademické a vědecké integrity našich studentů a zaměstnanců uskutečníme 
mezi akademickou obcí propagační kampaň zaměřenou především na témata etiky ve vý-
zkumu, která budou hodnocená v rámci návrhů projektů Horizont Evropa, ale i na obec-
nější témata etického přístupu ke vzdělávání studentů, k publikačním aktivitám a k souvi-
sejícím otázkám. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro studijní záležitosti, člen 
KR odpovědný za doktorské studium) (V.4) 

 V prostředí Moodle vytvoříme pro studenty doktorského studia kurz etiky akademické a 
vědecké práce, který využije poznatky projektu Integrity, stejně jako zkušenosti fakult 
s touto problematikou. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro studijní záleži-
tosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (V.4) 

 S cílem zlepšit spolupráci a posílit sdílení dobré praxe uvnitř univerzity vytvoříme první 
verzi interního informačního portálu, podpoříme využívání elektronických nástrojů pro 
týmovou spolupráci a rozvineme Vzdělávací portál Univerzity Karlovy, což zahrne i zapo-
jení dalších fakult do jeho využívání. (odpovídá: pan rektor) (V.5) 

 Obsadíme pozici metodika daní a účetnictví, který bude aktualizovat příslušné univerzitní 
směrnice a pomůže fakultám zejména při řešení daňových otázek. (odpovídá: kvestor) 
(V.5) 

 V rámci projektu Hyb4City etablujeme partnerství mezi Univerzitou Karlovou a městem 
Praha, jakož i s neziskovými organizacemi, veřejnou sférou či podniky, prohloubíme spo-
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lupráci se stávajícími partnery (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechInvest, Tech-
nologická agentura České republiky, Adria či Člověk v tísni) a za účelem propojování v ob-
lasti výzkumu a inovací zajistíme podmínky pro setkávání akademické komunity se zá-
stupci aplikační sféry. (odpovídá: kancléř, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) 
(V.6) 

 S ohledem na cíl zajistit kvalitní podklady a data pro správu a rozvoj univerzity a snížit 
administrativní zátěž našich zaměstnanců: 

– zpracujeme jednotnou ekonomickou metodiku pro celou univerzitu a připravíme po-
drobnou zadávací dokumentaci pro pořízení jednotného ekonomického systému; 

– dokončíme platformu centrálního datového skladu, což zahrne i načerpání dat ze stu-
dijního informačního systému; 

– pořídíme systém pro podporu agendy výběrových řízení a uvedeme jej do pilotního 
provozu; 

– do využívání nově spuštěné celouniverzitní aplikace pro evidenci mobilit zapojíme 
další fakulty. (odpovídá: kvestor) (V.9) 

 V souvislosti se zahájením nového programového období Evropských strukturálních a in-
vestičních fondů i Národního plánu obnovy a s cílem předkládat kvalitní projektové žá-
dosti našich strategických projektů se zaměříme na metodickou přípravu příslušných uni-
verzitních a fakultních pracovníků a na zajištění nezbytného zázemí včetně celouniver-
zitní databáze projektů. (zodpovídá: pror. pro rozvoj) (V.9) 

 V rámci projektu Hyb4City uzavřeme memoranda o spolupráci s městy Hradec Králové a 
Plzeň a vytvoříme platformu pro odborné diskuse celospolečenských problémů. (odpo-
vídá: p. rektor, p. kancléř, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (V.10) 

 Budeme pokračovat v dílčích rekonstrukcích a v přípravě a projektové činnosti dalších 
akcí zařazených 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 a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. (odpovídá: pror. pro 
rozvoj) (V.11) 

 Dokončíme rekonstrukci a dostavbu areálu Fakulty sociálních věd v Jinonicích, resp. vý-
stavbu kampusu Lékařské fakulty v Plzni včetně vybudování Menzy Plzeň a budeme po-
kračovat v realizaci 4. etapy výstavby budovy teoretických ústavů 2. lékařské fakulty v Mo-
tole. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12) 

 V bloku A4 koleje Na Kotli provedeme rekonstrukci jednolůžkových pokojů s tím, že ně-
které budou upraveny pro osoby se sníženou pohyblivostí. (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) 

 Budeme pokračovat v projektových přípravách kampusu Farmaceutické fakulty a Lékař-
ské fakulty v Hradci Králové a Centrální budovy 2. lékařské fakulty v areálu Fakultní ne-
mocnice v Motole. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12) 

 Zahájíme výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce budov Pedagogické fakulty v ulici 
Magdalény Rettigové. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12) 

 Prostřednictvím implementace priorit stanovených Komisí pro informační technologie 
Akademického senátu Univerzity Karlovy a díky vytvoření nových modulů pro oblasti me-
ziuniverzitní spolupráce a stipendií zvýšíme funkčnost a uživatelskou přívětivost Studij-
ního informačního systému. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13) 

 Spustíme platformu pro evidenci, schvalování a účtování tuzemských i zahraničních ces-
tovních příkazů a v pilotním provozu též Business Intelligence portál poskytující online 
statistické výstupy z datového skladu. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní techniky) 
(V.13) 
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 Implementujeme centrální registr smluv Univerzity Karlovy. (odpovídá: kvestor, řed. Ús-
tavu výpočetní techniky) (V.13) 

 S cílem snížit nadměrné kopírování a oběh papírových dokladů a zvýšit rychlost jejich 
zpracování při současném zajištění schvalovacího procesu zavedeme elektronické zpra-
covávání faktur a objednávek. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13) 

 Dokončíme rozhraní pro automatický přenos dat mezi systémem elektronické spisové 
služby a Studijním informačním systémem. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní 
techniky) (V.13) 
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PŘÍLOHA: PLÁN INVESTIČNÍCH AKTIVIT UNIVERZITY KARLOVY PRO ROK 2022 

1. SHRNUTÍ INVESTIČNÍCH AKTIVIT PRO ROK 2022 

Tak jako v minulých letech i v roce 2022 bude Univerzita Karlova věnovat pozornost budování 
klíčových univerzitních minikampusů i dalším dílčím investičním akcím a pořizování strojního 
a přístrojového vybavení. 
 
V roce 2022 dokončíme projektové dokumentace pro Kampus Albertov a pro novou budovu Ús-
tavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy, budeme pokračovat a dokončíme vý-
stavbu kampusu Lékařské fakulty v Plzni (UniMeC II), dokončíme rekonstrukci a dostavbu areálu 
Fakulty sociálních věd v Jinonicích, budeme pokračovat v projektové přípravě kampusu Farma-
ceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové (MEPHARED 2) a v realizaci 4. etapy výstavby 
budovy teoretických ústavů 2. lékařské fakulty v Motole a projektové přípravy Centrální budovy 
této fakulty v areálu Fakultní nemocnice v Motole a zahájíme výběrové řízení na zhotovitele re-
konstrukce budov Pedagogické fakulty v ulici Magdalény Rettigové. Budeme rovněž pokračovat 
v realizaci dílčích rekonstrukcí a v přípravě a projektové činnosti dalších akcí zařazených v doku-
mentaci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých 
škol a 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult. 
Vedle vlastních zdrojů univerzity pro tyto účely využijeme zejména zdroje programového finan-
cování a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednotlivé akce budou uskutečňovány 
v závislosti na výzvách příslušných investičních programů, dostupnosti finančních prostředků, 
získání potřebných povolení a výběru dodavatelů. 
 
Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2022 je členěn po jednotlivých fakultách a dal-
ších součástech, zvlášť jsou pak uvedeny investiční aktivity společné více fakultám, tj. kampus Al-
bertov a kampus v Hradci Králové. Samostatně je uvedena souhrnná informace o pořizování stroj-
ního a přístrojového vybavení, přičemž platí, že v případě některých projektů financovaných 
z operačních programů lze obtížně oddělit investice do přístrojového vybavení, a tak částky týka-
jící se přístrojového vybavení mohou být v tomto případě obsaženy i v ostatních plánovaných in-
vesticích. 
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2. SEZNAM JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2022 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

Fakulta neplánuje v roce 2022 uskutečňovat investiční akce. 

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

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

Stručný popis akce 

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

Celkové náklady s DPH 105 318 400 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Kompletně připravený projekt (vč. DPS), vydáno stavební povolení, 
podána žádost o registraci projektu na MŠMT, proběhl výběr TDI, 
probíhá příprava VŘ na zhotovitele. 

Plán prací pro rok 2022 Výběr BOZP, zahájení stavebních prací 
Předpoklad výdajů v roce 2022 31 448 800 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Evangelická teologická fakulta neplánuje v roce 2022 pořídit strojní a přístrojové vybavení. 

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

Fakulta neplánuje v roce 2022 uskutečňovat investiční akce. 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

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

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

Celkové náklady s DPH 16 166 495 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Žádost o Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaslána na MŠMT. 
Plán prací pro rok 2022 Dokončení realizace akce. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 3 021 514 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Právnická fakulta neplánuje v roce 2022 pořídit strojní a přístrojové vybavení. 

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

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

Stručný popis akce Celková rekonstrukce a novostavba budovy. 
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Celkové náklady s DPH 281 110 000 Kč 
Období přípravy akce 2012 - 2023 
Období realizace akce 2023 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby Plánované propojení s budovou Biocentra Kampusu Albertov. 
Popis aktuálního stavu akce Probíhá IČ k získání SP (do 09/2021). 
Plán prací pro rok 2022 Zpracování DPS, zpracování ZD, zahájení VZ na zhotovitele. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 5 671 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 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 včetně kotlů, čerpadel, systému MaR. 
Celkové náklady s DPH 11 045 852 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Provedena VZ na zhotovitele, podpis SOD do 10/2021. 
Plán prací pro rok 2022 06-09/2022 realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2022 10 665 912 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 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 pra-
coven. 

Celkové náklady s DPH 13 062 500 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava ZD, od 9/2021 do 12/2021 provedení VZ na zhotovitele. 
Plán prací pro rok 2022 05-08/2022 realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2022 12 754 500 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 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 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zpracování DSP do 10/2021, příprava ZD. 
Plán prací pro rok 2022 VZ na zhotovitele, od 07/2022 realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 14 508 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 
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Název akce 
UK - 1. LF - Centrum simulační a experimentální medicíny, Al-
bertov 5 

Stručný popis akce 
Vestavba laboratoří a učeben do dvora objektu Fyziologického ús-
tavu. 

Celkové náklady s DPH 89 375 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2024 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá IČ k získání ÚR (do 09/2021), příprava ZD na DSP+DPS. 
Plán prací pro rok 2022 Zpracování DSP+DPS. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 4 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 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 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Po dobu rekonstrukce Imunologie (akce EDS) náhradní prostory pro 
výuku, následně pracovny PGS. 

Popis aktuálního stavu akce Probíhá VZ na DSP+DPS. 
Plán prací pro rok 2022 DSP+DPS 
Předpoklad výdajů v roce 2022 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce Centrum simulační a experimentální medicíny II. etapa 

Stručný popis akce 
Vestavba laboratoří a učeben do dvora mezi objekty Albertov/Stud-
ničkova. 

Celkové náklady s DPH 130 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2027 
Období realizace akce 2028 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby Propojení s Kampusem Albertov. 
Popis aktuálního stavu akce Příprava akce. 
Plán prací pro rok 2022 Zpracování ideové studie. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce Novostavba budovy U Nemocnice 4 - jih 

Stručný popis akce 
Demolice přízemních laboratoří a novostavba 4. NP budovy, student-
ské laboratoře + posluchárna. 

Celkové náklady s DPH 260 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2029 
Období realizace akce 2030 - 2032 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby Zázemí pro praktickou a teoretickou výuku klinických oborů/VFN. 
Popis aktuálního stavu akce Příprava akce. 
Plán prací pro rok 2022 Zpracování ověřovací studie. 
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Předpoklad výdajů v roce 2022 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

1. lékařská fakulta plánuje v roce 2022 pořídit Angiolinku pro Fyziologický ústav ve výši přibližně 
18 000 000 Kč. Konkrétně půjde o pořízení komplexního vybavení elektrofyziologické laboratoře 
zahrnující operační stůl, mobilní i statická ramena s RTG, operační a zobrazovací zařízení vč. SW. 
Nákup v současnosti nemá zdroj. 

Fakulta podala do Národního plánu obnovy tyto návrhy projektů, u nichž se čerpání předpokládá 
částečně již v roce 2022: 

 NCI - Národní centrum pro studium nádorových onemocnění: (celkem 398 757 700 Kč), 
náklady v roce 2022 budou 100 000 000 Kč. Jedná se o pořízení zobrazovací techniky 
včetně průtokové cytometrie a mikroskopů a pořízení zářiče. Navrhovaný projekt 
sdružuje nejvýznamnější pracoviště akademické onkologie a hematoonkologie a jejich 
klinické základny v České republice. Umožní propojení špičkové vědecké expertízy, 
terciárního vzdělávání a relevantních medicínsko/zdravotnických informačních zdrojů 
s oporou ve významných národních vědeckých infrastrukturách a pracovištích Akademie 
věd České republiky s návazností na výzkum a vývoj protinádorových léčiv a diagnostiky. 
Komplexita distribuovaného centra umožní efektivní koncentraci na prioritní oblasti 
lékařského vzdělávání a výzkumu České republiky. Předpoklad financování: Národní plán 
obnovy. 

 Redukce kardiovaskulární mortality podmíněné obezitou a diabetem v české populaci: 
komplexní program výzkumu a léčby (celkem 89 990 000 Kč) náklady v roce 2022 budou 
22 500 000 Kč. Cílem strategického projektu je vytvoření komplexního výzkumného 
centra zahrnujícího experimentální, preklinické, translační a klinické výzkumné aktivity 
v oblasti prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění, jejich nejčastějších rizikových 
faktorů jako je obezita a diabetes a jejich chronických komplikací. To napomůže 
efektivnější prevenci a léčbě těchto onemocnění a rychlejšímu převedení poznatků 
experimentálního výzkumu do klinické praxe. Zasadním prvkem projektu je, že 
nepředpokládá výstavbu nových budov pro funkci nového centra, ale vychází z již 
existující infrastruktury v Praze Krči, která je místem působení dvou hlavních partnerů 
projektu. Předpoklad financování: Národní plán obnovy. 

 Virologie/infektologie: (celkem 160 000 000 Kč) náklady v roce 2022 budou 40 000 000 
Kč. Cílem je prohloubení spolupráce v oblasti virologie jako reakce na pandemii Covid-19. 
Cílem spolupráce je vytvořit společnou špičkovou laboratoř sloužící k rozvoji technologií 
pro pochopení vybraných aspektů virologie. Laboratoř s označením B2.027, která je 
v užívání 1. lékařské fakulty, bude přestavěna z Biosafety level 2 (BSL2) na Biosafety level 
3 (BSL3). Současně bude modernizováno vybavení místností s označením 
M1.015+M1.016, které je v užívání Přírodovědecké fakulty. Předpoklad financování: 
Národní plán obnovy. 

 Neurodegenerace a její etiopatogeneze (celkem 100 000 000 Kč) náklady v roce 2022 
budou 25 000 000 Kč. Cílem projektu je integrovat výzkumné projekty zaměřující se na 
klinické, zobrazovací, elektrofyziologické, biochemické a neuropatologické markery, 
výzkum etiopatogenetických mechanismů a experimentálních terapií neurovývojových a 
neurodegenerativních onemocnění mozku; vybavit zúčastněná pracoviště do podoby 
účelného komplexu na špičkové mezinárodní úrovni, přičemž projekt podpoří zejména 
rozvoj chybějících metodik a zamezí jejich neúčelné duplikaci v rámci zúčastněných 
pracovišť; posílit vysokou vědeckou výkonnost a konkurenceschopnost v zahraničním 
měřítku, atraktivitu a reprodukovatelnost výzkumných týmů zapojením existujících 
špičkových kapacit, jejich doplněním o další klíčové vědecké a technické pracovníky a 
vytvořením pozic pro studenty doktorských programů i úspěšné absolventy (“postdoky”). 
Předpoklad financování: Národní plán obnovy. 
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Jednotka telerehabilitace ve výši přibližně 3 875 000 Kč. Náklady v roce 2022 budou 1 290 000 Kč. 
Aplikovaný výzkum zaměřený na zdokonalení telerehabilitační technologie pro pacienty po cévní 
mozkové příhodě a pro pacienty po traumatickém poranění mozku s nutnou dlouhodobou 
adherencí. Cílem je zajistit následující: výzkum a technologie zaměřené na uživatele, interakce 
pacienta s technologií, zlepšování motivace a dlouhodobé dodržování treapeutického plánu, 
vzdálená rehabilitace pomocí IoT sensorů a cvičebních modulů prováděných pacientem 
v domácím prostředí, metodika a způsob použití technologie v distanční terapii a telerehabilitaci, 
včetně implementace zahraničních zkušeností a odborných metodických doporučení 
zahraničních expertů, nástroje pro online hodnocení, diagnostiku na dálku, podporu 
terapeutického procesu, komercializace výsledků formou prodeje licence spin-off firmě. 
Předpoklad financování: Technologická agentura České republiky (bude realizováno v případě 
schválení projektové žádosti). 

Technologie pro distanční fyzioterapii ve výši přibližně 30 000 000 Kč. Náklady v roce 2022 
budou 3 000 000 Kč. Hlavním cílem projektu je identifikovat potencionální míru efektivity 
aplikace telemedicíny do českého zdravotnictví. Hlavním výstupem projektu má být rozsáhlá 
studie na základě dlouhodobého a statisticky významného zjišťování aplikovatelnosti 
telemedicínských systémů do zdravotnické péče o pacienty na českém území. Tato studie by měla 
být předložena vládě jako hlavní podklad pro budoucí debatu ohledně celorepublikové 
implementace telemedicíny do českého zdravotnictví. Implementace by měla být zajištěna 
tvorbou nových úhradových vyhlášek, čímž dojde k zajištění financování těchto doposud pouze 
doplňkových metod péče o pacienta. Předpoklad financování: Technologická agentura České 
republiky (bude realizováno v případě schválení projektové žádosti). 

Sekvenátor jako náhradu za přístroj zničený požárem na pracovišti BIOCEV pro zachování aktivit 
projektu v době udržitelnosti. Následně by měla být kupní cena hrazena pojišťovnou v rámci 
likvidace pojistné události, v roce 2022 se plánuje čerpání za kupní cenu ve výši 25 000 000 Kč. 

1. lékařská fakulta bude v roce 2022-2030 pořizovat vybavení pro výuku v celkové výši 
800 000 000 Kč. Náklady v roce 2022 budou 80 000 000 Kč, a to v případě schválení projektové 
žádosti se zdrojem financování díky programu OP JAK. 

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

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

Stručný popis akce 
Oprava venkovního schodiště výukového pavilonu teoretických 
ústavů. 

Celkové náklady s DPH 3 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový 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 2022 Výběrové řízení na dodavatele, realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 2 920 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

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

Stručný popis akce 
Výstavba Multifunkční budovy v areálu Fakultní nemocnice v Motole 
pro potřeby chodu fakulty (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 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 
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Synergické vazby  

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

Plán prací pro rok 2022 
Projekční práce, získání stavebního povolení, výběrové řízení na 
dodavatele stavby. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 27 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 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 13 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK. 
Popis aktuálního stavu akce Realizace. 
Plán prací pro rok 2022 Dokončení realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

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

Stručný popis akce 
Pořízení vybavení pro výuku praktických dovedností pregraduálních 
a 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 
klíčový 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 2022 Projektová příprava. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 2 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 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 
magisteského 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 
klíčový 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 2022 Projektová příprava. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 2 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 
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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. lékařské fakulty. Objekt bude sloužit 
pro zkvalitnění vzdělávací činnosti, neboť zde budou umístěny nové 
učebny, posluchárna, konzultační místnosti. Součástí bude i zázemí 
pro studenty. 

Celkové náklady s DPH 216 703 186 Kč 
Období přípravy akce 2018 - 2020 
Období realizace akce 2020 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá stavba. 
Plán prací pro rok 2022 Dokončení stavby a vybavení přístroji a zařízením. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 130 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 OP VVV, FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

2. lékařská fakulta plánuje v roce 2022 pořídit výukové simulátory a modely pro zkvalitnění výuky 
mediků, zajistit obměnu stávajících laboratorních přístrojů a nákup výkonné výpočetní techniky 
pro vědecké účely ve výši přibližně 7 000 000 Kč. Nákupy budou finančně zajištěny ze státních 
dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (kapitola 333, ukazatel A + K a P) a dále 
z vlastních zdrojů. 

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

Název akce UK – 3.LF – Novostavba „Budovy B“ 

Stručný popis akce 
Demolice stávající budovy a výstavba nové budovy o 3 nadzemních a 
3 podzemních podlažích. 

Celkové náklady s DPH 620 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2026 
Období realizace akce 2026 - 2029 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 

Není synergie s existujícími OP VVV, projektové přípravy budou hra-
zeny z Programu MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně tech-
nické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vyso-
kých škol a vlastních prostředků. 

Popis aktuálního stavu akce 

Zpracována studie proveditelnosti a objemová studie objektu, 
komunikace s dotčenými orgány, konzultace se Stavebním úřadem 
Prahy 10 a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
(Institut plánování a rozvoje vydal souhlasné vyjádření ke studii). 

Plán prací pro rok 2022 Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavbu.  
Předpoklad výdajů v roce 2022 10 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 Program MŠMT 133240, vlastní zdroje (FRM) 

 
 

Název akce Jídelna a bufet 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce bufetu a jídelny v prostorách 3. lékařské fakulty - 
zázemí pro studenty i zaměstnance 

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2022 - 2023 
Období realizace akce 2023 - 2024 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby Není synergie s existujícími OPVVV či jinými projekty. 



9 

Popis aktuálního stavu akce Příprava záměru 
Plán prací pro rok 2022 Zadání projektové dokumentace 
Předpoklad výdajů v roce 2022 300 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 vlastní zdroje (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 4 795 230 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Není synergie s existujícími OP VVV, hrazeno bude z Programu 
MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lé-
kařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

Popis aktuálního stavu akce 
MŠMT vydalo registraci akce, 3. lékařská fakulta podala žádost 
o poskytnutí dotace. 

Plán prací pro rok 2022 Realizace akce – stavební úpravy a pořízení plánovaného vybavení . 
Předpoklad výdajů v roce 2022 4 795 230 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2022 
Program MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
kladny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

 
 

Název akce 
Vybavení laboratoře zvířetníku pro výzkum autoimunitních 
onemocnění 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce stávajících prostor na zvířetník splňující standardy 
chovu laboratorních myší a vytvoření laboratoře se zaměřením na 
oblast autoimunitních očních a neurologických onemocnění. 

Celkové náklady s DPH 8 929 035 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Není synergie s existujícími OP VVV, hrazeno bude z Programu 
MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lé-
kařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

Popis aktuálního stavu akce 
MŠMT vydalo registraci akce, 3. lékařská fakulta podala žádost 
o poskytnutí dotace. 

Plán prací pro rok 2022 Realizace akce (celkové dokončení nejpozději v roce 2023). 
Předpoklad výdajů v roce 2022 8 929 035 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2022 
Program MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
kladny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol 

 
 

Název akce Schodiště Ke Karlovu 4 

Stručný popis akce 
Cílem projektu je realizace opravy, kdy zábradlí i schodiště bude 
opraveno v rozsahu a s respektováním technologie restaurátorského 
záměru, schváleného Národním památkovým ústavem. 

Celkové náklady s DPH 622 480 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 
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Synergické vazby 
Není synergie s existujícími OP VVV, hrazeno bude z Programu 
MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lé-
kařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

Popis aktuálního stavu akce 
MŠMT vydalo registraci akce, 3. lékařská fakulta podala žádost 
o poskytnutí dotace. 

Plán prací pro rok 2022 Realizace, dokončení akce. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 622 480 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2022 
Program MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
kladny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol 

 
 

Název akce Rekonstrukce obvodového pláště Ke Karlovu 4 

Stručný popis akce 
Cílem projektu je realizace opravy omítek omítky a vyčištění a dopl-
nění chybějících kamenných fragmentů. 

Celkové náklady s DPH 46 650 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2024 
Období realizace akce 2025 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Není synergie s existujícími OP VVV, hrazeno bude z Programu 
MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lé-
kařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

Popis aktuálního stavu akce 
Připravována zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele pro-
jektu. 

Plán prací pro rok 2022 Zadání projektových prací – zpracování projektu. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 500 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2022 
Program MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
kladny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol 

 
 

Název akce Rekonstrukce střechy Ke Karlovu 4 

Stručný popis akce 
Cílem projektu je realizovat nutnou kompletní výměnu střešního 
souvrství, které bude odpovídat současně platným tepelně technic-
kým normám. 

Celkové náklady s DPH 13 150 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2024 
Období realizace akce 2025 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Není synergie s existujícími OP VVV, hrazeno bude z Programu 
MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lé-
kařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

Popis aktuálního stavu akce 
Připravována zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele pro-
jektu. 

Plán prací pro rok 2022 Zadání projektových prací – zpracování projektu. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 500 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2022 
Program MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
kladny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol 

 
 

Název akce Nástavba poslucháren Ruská 87 

Stručný popis akce 
Předmětem projektu je realizace nástavby na střechách budov poslu-
cháren a zastřešení atrií. 

Celkové náklady s DPH 58 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2023 
Období realizace akce 2024 - 2024 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 
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Synergické vazby 
Není synergie s existujícími OP VVV, hrazeno bude z Programu 
MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lé-
kařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

Popis aktuálního stavu akce 
Připravována zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele pro-
jektu. 

Plán prací pro rok 2022 Zadání projektových prací – zpracování projektu. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 3 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2022 
Program MŠMT 133240 Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
kladny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol 

Strojní a přístrojové vybavení 

3. lékařská fakulta v roce 2022 v souvislosti s uvedenými investičními projekty a s cílem naplnění 
záměrů těchto aktivit plánuje pořízení následujícího strojního a přístrojového vybavení (všechny 
uvedené položky jsou zahrnuty do rozpočtu akcí uvedených výše): Vybavení laboratoře zvířetníku 
pro výzkum autoimunitních onemocnění – Kryostat s mikrotomem (945 660 Kč), plně 
motorizovaný fluorescenční mikroskop s kamerou (2 736 388 Kč) a stanice na likvidaci 
podestýlky + ventilovaný ochranný kabinet pro ustájení myší + mycí automat (1 097 408 Kč). 
Vybavení laboratoře pro práci s otevřenými zářiči: Chlazená CCD kamera vč. příslušenství 
(1 100 000 Kč), odstíněný laminární box vč. vybavení (850 000 Kč), nádoby na přenášení 
a uchovávání radioaktivního materiálu a odpadu (300 000 Kč) a standardní laminární box vč. 
vybavení (350 000 Kč). 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI 

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

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

Celkové náklady s DPH 223 945 000 Kč 
Období přípravy akce 2016 - 2020 
Období realizace akce 2020 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby Dobudování vzdělávací infrastruktury - UniMeC, 2. etapa. 

Popis aktuálního stavu akce 
Akce je v realizaci. Probíhá výstavba a byly zahájeny veřejné zakázky 
na vybavení.  

Plán prací pro rok 2022 
Dokončení stavební části, instalace vybavení, stěhování, zahájení 
provozu. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 169 906 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 

 
 

Název akce Dobudování vzdělávací infrastruktury - UniMeC, 2. etapa 

Stručný popis akce 
Dobudování minikampusu Lékařské fakulty v Plzni – Univerzitní 
medicínské centrum– výstavba a vybavení části hlavní budovy 
(druhou částí je křídlo děkanátu a menzy – viz výše). 

Celkové náklady s DPH 1 465 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2016 - 2019 
Období realizace akce 2017 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby UK - LF PL - Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC. 
Popis aktuálního stavu akce Probíhá stavba, byly zahájeny veřejné zakázky na vybavení. 

Plán prací pro rok 2022 
Dokončení stavební části, instalace vybavení, stěhování, zahájení 
provozu. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 430 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 OP VVV, FRM 
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Strojní a přístrojové vybavení 

Lékařská fakulta v Plzni bude v roce 2022 dokončovat a vybavovat hlavní budovu kampusu 
UniMeC. Součástí akce je i obměna, modernizace a doplnění strojního a přístrojového vybavení za 
68 mil. Kč (zdroj: OP VVV, 133 240, vlastní prostředky). Dále bude vybavováno simulační centrum 
přístrojovou technikou v hodnotě 31 mil. Kč (zdroj: OP VVV, vlastní prostředky). 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Název akce UK - LF HK - Novostavba Centrální budovy Kampusu 

Stručný popis akce 
Společná novostavba děkanátů Lékařské fakulty v Hradci Králové a 
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

Celkové náklady s DPH 460 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2017 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2026 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Úzce navazuje na výstavbu budovy fakult z NPO (projekt MEPHARED 
2). 

Popis aktuálního stavu akce 

Rozhodnutí o změně ÚR z roku 2009 nabylo právní moci v III/2021. 
Hrubopis DSP byl rozeslán k připomínkování dotčeným orgánům 
státní správy dne v V/2021. Předpoklad pravomocného stavebního 
povolení na přelomu roku 2021/2022. V VII/2021 vyhlášeno VZ na 
TDI a BOZP a podána žádost o dotaci z dotačního titulu MŠMT 
133 240. Od VIII/2021 příprava prováděcí dokumentace. Od 
IX/2021 zahájení prací na zadávací dokumentaci pro VZ na 
dodavatele stavby. 

Plán prací pro rok 2022 

VZ na dodavatele stavby, výkonová fáze IV – Dokončení prováděcí 
dokumentace, výkonová fáze V – Dokumentace interiérů, podpis 
rozhodnutí o dotaci z programu MŠMT 133 240, 4Q 2022 zahájení 
výstavby, autorský dozor, TDS a BOZP. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 
Investiční náklady v hodnotě cca 8 550 000 Kč 
Neinvestiční náklady cca 750 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2022 
Investice – bude upřesněno v rámci UK; 
Neinvestice – vlastní zdroje 

 
 

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 se bude jednat o objekt 
vystavěné části kampusu Mephared 1. 

Celkové náklady s DPH 90 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 -2021 
Období realizace akce 2022 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 

100 % synergie s projektem UK - LF HK - Novostavba Centrální 
budovy Kampusu (MŠMT program 133 240) - vybudování Centrální 
budovy Kampusu v Hradci Králové, ve kterém budou sídlit děkanáty 
obou fakult. 

Popis aktuálního stavu akce 
Shromažďování údajů k zahájení projektových prací, příprava 
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové 
dokumentace. 

Plán prací pro rok 2022 
Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro nutné 
úpravy objektu kampusu Mephared 1 a zahájení projektových prací 

Předpoklad výdajů v roce 2022 1 000 000 Kč 
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Zdroje krytí výdajů v roce 2022 Vlastní zdroje 

Strojní a přístrojové vybavení 

Lékařská fakulta v Hradci Králové především v souvislosti s přípravou nové výstavby kampusu 
MEPHARED 2 vyhodnocuje a reviduje požadavky v této oblasti. V roce 2022 bude zahájena 
příprava pořízení včetně případných projektových dokumentací a výběrových řízení. 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

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

Stručný popis akce 

Cílem projektu je pozitivní propagace vědecko-výzkumných 
výsledků s důrazem na spolupráci mezi klíčovými stakeholdery 
Královéhradeckého kraje. Bude zajištěna popularizace aktuálních 
výzkumných témat podle potřeb regionálních klíčových hráčů. 

Celkové náklady s DPH 80 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Těsné sousedství Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty 
v Hradci Králové. Projekt je v souladu s krajskou RIS3 Strategií. 

Popis aktuálního stavu akce 

K dispozici projektová studie z roku 2012. Majetek je ve vlastnictví 
SmHK, které bude vypisovat VŘ na zpracovatele dalších stupňů PD. 
Město Hradec Králové je stěžejním partnerem, a zároveň žadatelem 
o dotační prostředky.  

Plán prací pro rok 2022 
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 2022 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 krajská dotace pro Statutární město Hradec Králové 

 
 

Název akce IT core inrastruktura na FaF UK v Hradci Králové 

Stručný popis akce 
Pořízení nové core infrasktuktury pro Farmaceutickou fakultu 
(aktivní prvky, disková pole a servery, firewally a páteřní prvky) 
včetně obnovy PC, SW a HW. 

Celkové náklady s DPH 113 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby Zajištění provozu FaF UK. 
Popis aktuálního stavu akce Přístrojové vybavení či IT infrastruktura je pořizována průběžně. 
Plán prací pro rok 2022 Příprava VZ a samotná realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 10 648 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 vlastní zdroje, PPSŘ 2022 

 
 

Název akce Revitalizace dvou jezírek na Zahradě léčivých rostlin 

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

Celkové náklady s DPH 2 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2025 
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Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Součást Zahrady léčivých rostlin, Farmaceutické fakulty v Hradci 
Králové. 

Popis aktuálního stavu akce Fáze přípravy, vize. 
Plán prací pro rok 2022 Příprava VZ a zpracování příslušných dokumentací. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 vlastní zdroje 

Strojní a přístrojové vybavení 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové plánuje v roce 2022 pořídit PC/NTB a SW ve výši přibližně 
10 648 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 programu státní dotace PPSŘ 2022. 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

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

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

Celkové náklady s DPH 424 065 360 Kč 
Období přípravy akce 2016 - 2020 
Období realizace akce 2022 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Finalizace a schvalování zadávací dokumentace pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavebních prací, žádost o registraci akce na MŠMT, 
dokumentacce pro výběr dodavatele dokončena.  

Plán prací pro rok 2022 
Dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, podpis 
smlouvy o dílo, zahájení a provádění stavebních prací.  

Předpoklad výdajů v roce 2022 100 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 dotační prostředky - FRM 

 
 

Název akce UK - FF - Rekonstrukce fasád a střech dokončení 

Stručný popis akce 

Dokončení rekonstrukce fasád, střech a komínů hlavní budovy 
Filozofické fakulty, které nebyly dokončeny kvůli nucenému 
odstoupení od smlouvy se zhotovitelem stavebních prací v rámci 
programu 133 210. 

Celkové náklady s DPH 35 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2022 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Projektová dokumentace je připravena, stavba nevyžaduje stavební 
povolení. Podáno doplnění v rámci milníku dotačního programu 
133 220.  

Plán prací pro rok 2022 Dle přiznání dotačních prostředků. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 Dle přiznání dotačních prostředků. 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 Dotační prostředky - FRM 

 
 

Název akce UK - FF Rekonstrukce a modernizace kotelny 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce a modernizace cca 27 let staré kotelny hlavní budovy 
Filozofické fakulty. 
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Celkové náklady s DPH 18 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 

Průzkum trhu na zpracovatele technicko-ekonomické analýzy 
kotelny, následně výběrové řízení na zpracovatele jednotlivých 
projektových dokumentací. Akce doplěna na soupis projektů v rámci 
milníku dotačního titulu 133 220. 

Plán prací pro rok 2022 
Zpracování projektových dokumentací a vyřízení stavebního 
povolení. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Filozofická fakulta plánuje v roce 2022 pořídit Catalyst 4500X 8 Port 10G Network Module (C4KX-
NM-8SFP) ve výši přibližně 350 tis. Kč. Konkrétně půjde o pořízení síťového modulu pro zvýšení 
kapacity routeru. Nákup bude realizován z prostředků FRM. Dále pak dva kusy Voice brány ve výši 
přibližně 200 tis. Kč. Konkrétně půjde o pořízení hlasové brány pro IP telefonní ústřednu jako 
náhrady za zastaralá dosluhující zařízení (end-of-life). Nákup bude realizován z vlastních 
prostředků. 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

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. 

Celkové náklady s DPH 22 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2017 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový 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 
(aktuálně prodlouženo). V současné době hledáme vhodný dotační 
program, do kterého podat výzvu. 

Plán prací pro rok 2022 Akce bude realizována až na základě získání financí z dotace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů 2023-2030 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.  

Celkové náklady s DPH 11 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2017 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

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

Plán prací pro rok 2022 Akce bude realizována až na základě získání financí z dotace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů 2023-2030 státní rozpočet - EU 

 
 

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

Stručný popis akce 

Rozšíření stávajích 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 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový 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 (aktuálně prodlouženo). Akce bude realizována až 
na základě získání financí z dotace. 

Plán prací pro rok 2022 Akce bude realizována až na základě získání financí z dotace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů 2023-2030 státní rozpočet - EU 

 
 

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

Stručný popis akce 

Rozšíření stávajích 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 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový 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 2022 Akce bude realizována až na základě získání financí z dotace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů 2023-2030 státní rozpočet - EU 

 
 

Název akce Půdní vestavba H8 

Stručný popis akce 
Rozšíření stávajích 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 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Půda, částečně využitá pro ventilátory. 
Plán prací pro rok 2022 Akce bude realizována až na základě získání financí z dotace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 0 Kč 
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Zdroje krytí výdajů 2023-2030 státní rozpočet - EU 
 
 

Název akce 
Revitalizace přístupových cest a chodníků v areálu V5/V7 a 
Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty 

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

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový 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 2022 
Revitalizace cest bude provedena až po dokončení dešťové a 
splaškové kanalizace. Akce bude realizována až na základě získání 
financí z dotace. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů 2023-2030 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 7 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2022 
Období realizace akce 2022  

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 

Stávající místnosti v podkroví jsou využívany jako počítačové 
učebny. V místnostech nejsou žádná okna a proto nesplňují 
hygienické požadavky. V současné době se zpracovává projektová 
dokumentace. V roce 2022 bude probíhat realizace stavby, v příp. 
přidělení finančních zdrojů v rámci kapitálového rozpočtu. 

Plán prací pro rok 2022 Budou probíhat stavební práce dle zpracované PD. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 7 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 státní rozpočet 

 
 

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 by chladily vždy určitou skupinu 
kanceláří a laboratoří. 

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2030 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový 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 2022 V roce 2022 bude akce projednána s dotčenými orgány. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů 2023-2030 státní rozpočet 
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Strojní a přístrojové vybavení 

Přírodovědecká fakulta plánuje v roce 2022 pořídit tři PC z důvodu náročnosti analytických pro-
gramů pro vyhodnocování průtokové cytometrie a multispektrální imunohistochemie, dále 
pro analýzy dat ze sekvenovaní nové generace ve výši přibližně 150 tis. Kč. Nákup bude finančně 
zajištěn ze zdrojů OP VVV. Dalším plánovaným nákupem je lyofilizátor, a to z důvodu nerentabil-
nosti a častých servisů přístroje stávajícího ve výši přibližně 400 tis. Kč. Nákup bude finančně za-
jištěn z vlastních zdrojů. Posledním pak CN analyzátor pro stanovení hodnoty jednotlivých prvků 
v pevných i kapalných vzorcích ve výši přibližně 900 tis. Kč. Nákup bude finančně zajištěn z vlast-
ních zdrojů. 

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA 

Název akce Půdní vestavba v objektu Ke Karlovu 3 
Stručný popis akce Půdní vestavba pro rozšíření kapacity kancelářských míst. 
Celkové náklady s DPH 30 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce Odloženo z důvodu financování. 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Do konce roku by mělo být vydané stavební povolení k projektu. 
Chybí rozhodnutí památkářů. 

Plán prací pro rok 2022 Aktualizace zadávací dokumentace.  
Předpoklad výdajů v roce 2022 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce 
Výměna fasád a střešního pláště objektu těžké laboratoře 
V Holešovičkách 747/2, Praha 8 

Stručný popis akce 

Předmětem stavebních úprav je snížení energetické náročnosti výše 
uvedeného objektu, které bude spočívat ve výměně obvodového 
pláště (převážně prosklených fasád) a výměně střešních plášťů. 
Vedle snížení energetické náročnosti je důvodem i nevyhovující 
stavebně technický stav střešního pláště (v současnosti jsou 
realizovány bezespádové střešní konstrukce, na mnoha místech je 
střešní plášť propadlý a drží se zde voda, která neodtéká ke střešním 
vpustím). 

Celkové náklady s DPH 90 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
Objekt je v havarijním stavu vhledem k zatékání a netěsnosti obvo-
dového pláště. 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce V roce 2021 vydáno stavební povolení, do konce roku 2021 VŘ. 
Plán prací pro rok 2022 Dokončení výběru zhotovitele, realizace akce. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 90 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Matematicko-fyzikální fakulta plánuje v roce 2022 pořídit zkapalňovač hélia v hodnotě přibližně 
25 000 000 Kč. Fakulta od roku 2005 provozuje jediný zkapalňovač hélia v Čechách, kterým 
pokrývá nejen své experimentální potřeby, ale dodává kapalné helium celé řadě dalších institucí. 
Existující zkpalňovač je již za hranou životnosti a je třeba jej nahradit novým. Nákup bude 
realizován z vlastních prostředků. Dále fakulta plánuje provést inovaci výpočetní techniky včetně 
velkých servrů s nákladem přibližně 3 000 000 Kč – fakulta každoročně investuje do modernizace 
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výpočetní techniky s cílem držet krok s jejím rychlým vývojem pro realizaci moderních směrů 
výuky a výzkumu. Nákup bude realizován z vlastních prostředků. 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

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

Stručný popis akce 
Kompletní rekonstrukce velké a malé tělocvičny a jejich zázemí 
včetně kompletní výměny oken a vstupních dveří v nové budově fa-
kulty. 

Celkové náklady s DPH 24 201 314 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby, schválení dodatku č. 2 
k IZ (změna/prosloužení termínu dokončení investiční akce), 
předání staveniště v IX/2021, realizace stavby IX/2021-III/2022. 

Plán prací pro rok 2022 
Finalizace stavebních prací (leden 2022), kolaudace a předání do 
užívání (únor-březen 2022), finalizace a administrativní vypořádání 
dotace s MŠMT. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 2 642 715 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 

 
 

Název akce UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4 

Stručný popis akce 
V rámci projektu bude realizována generální rekonstrukce celé 
budovy beze změn dispozic místností a jejich primární funkce. 

Celkové náklady s DPH 422 874 543 Kč 
Období přípravy akce 2016 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2024 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Příprava investičního záměru a jeho předložení k Registraci na 
MŠMT, schválení předloženého IZ na MŠMT, oponentura před komisí 
odborníků, VŘ na administrátora VZ na dodavatele investiční akce. 

Plán prací pro rok 2022 
Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby (dodavatele 
investiční akce), realizace VŘ na dodavatele investiční akce, předání 
staveniště (IX/2022), realizace investiční akce (IX/2022-XII/2024). 

Předpoklad výdajů v roce 2022 62 841 568 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM - EDS 

Strojní a přístrojové vybavení 

Pedagogická fakulta plánuje v roce 2022 pořizovat přístrojové vybavení a zařízení v rámci plnění 
klíčové aktivity PedF-A-5 „Technická a technologická podpora distančního vzdélávání“ (PPSŘ 
2022-24) a fondu F (tzv. Opatření na podporu studijních programů, zaměřených na přípravu 
budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol) 

v předpokládané nominální hodnotě investic 1 150 000 Kč. 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

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

Stručný popis akce 
Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště budov 
B a C (stávající budovy) Areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích, 
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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 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Akce navazuje na výstavbu polyfunkční přístavby "A", rekonstrukci 
interiéru stávajích budov "B" a "C" a modernizaci technologií, 
hrazených z prostředků OP VVV. 

Popis aktuálního stavu akce 
Probíhají stavební práce, závazný termín ukončení k 28. 1. 2022 
podle dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem. 

Plán prací pro rok 2022 Dokončení akce, termín dokončení 28. 1. 2022. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 16 200 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 

 
 

Název akce 
Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu 
Jinonice 

Stručný popis akce 

Komplexní rekonstrukce stávajících budov B a C a přístavba nové, 
multifunkční budovy A v Areálu Univerzity Karlovy Jinonice, pro 
potřeby zkvalitnění zázemí vzdělávacích aktivit Fakulty sociálních 
věd. Na stavební práce naváže vybavení budov moderními 
technologiemi a novým nábytkem. 

Celkové náklady s DPH 839 714 846 Kč 
Období přípravy akce 2016 - 2018 
Období realizace akce 2017 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá stavba. 
Plán prací pro rok 2022 Dokončení stavby a vybavení přístroji, nábytkem a dalším zařízením. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 148 560 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 OP VVV - FRM 

 
 

Název akce 
Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro 
potřeby děkanátu FSV UK 

Stručný popis akce 

V návaznosti na svěření ubytovací části Areálu Jinonice do správy 
Fakulty sociálních věd bude fakulta usilovat o získání dotace 
z programu 133D 22E na konverzi těchto prostor pro potřeby 
zajištění administrativního zázemí fakultních činností (kanceláře 
děkanátu). 

Celkové náklady s DPH 49 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 

Přímá prostorová a funkční návaznost na projekty „Modernizace a 
rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“ a „UK - FSV - 
Oprava obvodového pláště a další související úpravy Areálu UK 
v Jinonicích“. 

Popis aktuálního stavu akce Probíhá koncepční příprava investičního záměru. 
Plán prací pro rok 2022 Zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotační financování. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 4 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS (uvažováno) - FRM 
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Strojní a přístrojové vybavení 

Fakulta sociálních věd plánuje v roce 2022 pořizovat mimo strojní a přístrojové vybavení nové 
serverovny v Areálu UK Jinonice pouze IT vybavení a doplnění strukturované kabeláže v budově 
Hollar. 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

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 47 419 901 Kč 
Období přípravy akce 2017 - 2021 
Období realizace akce 2021 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
OP VVV, Název projektu: ERDF pro VŠ II na UK – MRR, Registrační 
číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295. 

Popis aktuálního stavu akce Probíhá realizace stavební části akce. 
Plán prací pro rok 2022 Dokončení realizace stavební části akce, ZVA. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 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 

Předmětem investičního záměru jsou exteriérové úpravy budovy, 
která je umístěna na pozemku parc. č. 302/28 v katastrálním území 
Praha - Veleslavín. Jedná se zateplení obvodového pláště objektů A, 
B, C a D a o modernizaci obvodového pláště na objektech E, F, H, který 
je v neuspokojivém stavu. Realizace investičního záměru povede ke 
snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických parametrů 
obalových konstrukcí a modernizací energetických systémů. 
Očekávaným výsledkem je snížení energetických potřeb budovy, 
vytápěcího systému včetně přípravy TÚV a spotřeby elektrické 
energie oproti stavu před realizací. 

Celkové náklady s DPH 121 191 034 Kč 
Období přípravy akce 2016 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Operační program Životní prostředí, číslo výzvy: 05_16_039; název 
výzvy: MŽP_39. výzva, PO 5, SC 5.1, kolová; Název projektu: „Snížení 
energetické náročnosti objektu UK FTVS“. 

Popis aktuálního stavu akce 
Předložení dokumentace obchodních podmínek na poskytovatele 
dotace. 

Předpokládaný postup realizace 
v roce 2022 

Dokončení veřejné zakázky; Žádost o vydání Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace; Vydání ROPD; Podpis Smlouvy o dílo s vítězným doda-
vatelem; Realizace první části díla. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 56 091 736 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 
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Název akce 
UK - FTVS - Výstavba Kampusu Veleslavín - projektová 
dokumentace 

Stručný popis akce 

Zhotovení dokumentace ke stavebnímu řízení dle stavebního zákona 
včetně kompletní výkresové dokumentace na podkladu stavebního a 
provozního programu, případné pořízení nezbytných podkladů. 
Výkon inženýrské činnosti ve fázi stavebního řízení spočívající 
v projednání dokumentace pro stavební řízení a nezbytných 
posudků s orgány státní správy a dalšími účastníky řízení a 
zastupování objednatele ve stavebním řízení vedeném na stavebním 
úřadu, včetně podání žádosti, popř. podání odvolání proti 
prvoinstančnímu rozhodnutí a přebírání rozhodnutí a potvrzení o 
pravomocnosti rozhodnutí. Zhotovení dokumentace k provedení 
stavby dle stavebního zákona včetně kompletní výkresové 
dokumentace na podkladu stavebního a provozního programu, 
případné pořízení nezbytných podkladů. 

Celkové náklady s DPH 84 480 000 Kč 
Období přípravy akce 2014 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá realizace projektové části DUR. 
Plán prací pro rok 2022 Získání ÚR; Registrace akce; Realizace VZ. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce UK - FTVS - Projekt BIM areálu Veleslavín 

Stručný popis akce 

Pasportizace areálu Veleslavín do modelu BIM. Zaměření 
kompletního stávajícího stavu všech částí objektu a to vně i uvnitř. 
Budou vytvořeny pasporty všech budov a to formou laserového 
scanování s barevným mračnem bodů a následně bude vytvořen BIM 
model ve čtyřech různých úrovních geometrického a funkčního 
detailu (LOD 200, LOD 300, Technologický pasport, funkční zapojení 
systémů). 

Celkové náklady s DPH 19 684 500 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2026 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá realizace VZ. 
Plán prací pro rok 2022 Zařazení investiční akce do programu financování; realizace akce. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 2 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM, popř. externí 

 
 

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

Stručný popis akce 

První část výstavby dostavby areálu Veleslavín komplexem krytých 
sportovních zařízení v jižní části areálu, na místě bývalých 
nouzových objektů, která vznikne pro potřeby výuky akreditovaných 
studijních programů UK FTVS, vědy a výzkumu a sportu studentů se 
specifickými potřebami. 

Celkové náklady s DPH 541 200 000 Kč 
Období přípravy akce 2014 - 2024 
Období realizace akce 2025 - 2026 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 
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Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá realizace projektové části DUR. 
Plán prací pro rok 2022 Získání ÚR; Registrace akce; Realizace VZ. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce UK - FTVS - Výstavba II. Etapy Kampusu Veleslavín 
Stručný popis akce Druhá část výstavby dostavby areálu Veleslavín komplexem krytých 

sportovních zařízení v jižní části areálu, na místě bývalých 
nouzových objektů, která vznikne pro potřeby výuky akreditovaných 
studijních programů UK FTVS, vědy a výzkumu a sportu studentů se 
specifickými potřebami. 

Celkové náklady s DPH 583 100 000 Kč 
Období přípravy akce 2014 - 2024 
Období realizace akce 2025 - 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 

principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá realizace projektové části DUR. 
Plán prací pro rok 2022 Získání ÚR; Registrace akce; Realizace VZ. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce UK - FTVS - Výstavba protipovodňové ochrany loděnice Troja 

Stručný popis akce 

Projekt řeší ochranu vybudovaného majetku Univerzity Karlovy, tak 
aby nedocházelo k opakovanému poničení a vysokým materiálním 
škodám. Objekt Loděnice Troja se nachází v zátopové oblasti a 
vybudováním protipovodňové stěny dojde ke snížení míry rizika 
materiálních škod při dalších povodních na řece Vltava. Hlavní cíl 
projektu je zvýšení nedostatečné ochrany majetku Univerzity 
Karlovy a zabránění opakovaným materiálním škodám, ohrožení 
bezpečnosti zaměstnanců. Protipovodňová opatření realizovaná 
Hlavním městem Prahou po velké povodni v roce 2002 nechrání 
sportovní areál Loděnice, který je situován v zátopové oblasti, ve 
které hrozí při vzedmutí Vltavy o více než 3 metry velké materiální 
škody.  

Celkové náklady s DPH 17 210 000 Kč 
Období přípravy akce 2014 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Zhotovena DPS, uděleno stavební povolení s nabytím právní moci, 
vyhotoveno IZ, akce připravena k registraci. 

Plán prací pro rok 2022 Registrace akce; realizace VZ; udělení ROPD. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 160 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce UK - FTVS - Rekonstrukce částí haly Nostic v havarijním stavu 

Stručný popis akce 

Investiční akce řeší rekonstrukci částí stávajícího pozdně barokního 
objektu. Jedná se o investici do obnovy historického krovu, komínů a 
oplocení. Konstrukce krovu vykazuje výraznou destrukci prvků 
v patních partiích – destrukce pozednic, zhlaví, vazních trámů a 
kráčat. Prvky krovu jsou lokálně poškozeny larvami dřevokazného 
hmyzu. Konstrukce je plošně poškozena povrchovým rozvlákněním 
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v důsledku chemických reakcí použitých protipožárních přípravků. 
Tašková krytina je v celkově špatném stavu, na mnoha místech 
prosvítá, nebo dokonce odpadávají horní kůrky ze souvrství. 
Stávající nadstřešní části komínových těles jsou ve špatném 
technickém stavu. Z komínů odpadává omítka vlivem zatékání. 
Plotové zdivo je ve špatném technickém stavu. Cihelná podezdívka 
se rozpadá a vykazuje opět značné statické poruchy, zapříčiněné 
mimo jiné i nedokonalým založením. 

Celkové náklady s DPH 19 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2022 
Období realizace akce 2023 - 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Zhotovena DPS, uděleno stavební povolení s nabytím právní moci, 
vyhotoveno IZ, akce připravena k registraci. 

Plán prací pro rok 2022 Registrace akce; realizace VZ; ROPD. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 160 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce UK – FTVS - Winter science centre Mulda 
Stručný popis akce Vědecké centrum zimních sportů, chata Na Muldě 
Celkové náklady s DPH 38 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 - 2023 
Období realizace akce 2024 - 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 

principy 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Realizace studie. 
Plán prací pro rok 2022 Dokončení studie; realizace DUR. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 160 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce UK – FTVS – 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 pro zlepšení požární bezpečnosti 
rozlehlého objektu. Je vyžadováno i pojistitelem. 

Celkové náklady s DPH 45 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2016 - 2023 
Období realizace akce 2024 - 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 

principy 
Synergické vazby - 
Popis aktuálního stavu akce Zhotovena DPS, akce připravena k registraci. 
Plán prací pro rok 2022 Zařazení investiční akce do programu financování; registrace akce; 

realizace veřejné zakázky. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 160 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Fakulta tělesné výchovy a sportu neplánuje v roce 2022 pořídit strojní a přístrojové vybavení. 
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FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

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

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

Celkové náklady s DPH 77 551 662 Kč 
Období přípravy akce 2010 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Aktualizace projektové dokumentace. 

Plán prací pro rok 2022 
Vypracování projektové dokumentace, předložení investičního zá-
měru, výběr zhotovitele stavební části, zahájení realizace akce. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 30 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Fakulta humanitních studií neplánuje v roce 2022 pořídit strojní a přístrojové vybavení. 

ÚSTAV DĚJIN UNIVERZITY KARLOVY A ARCHIV UNIVERZITY KARLOVY 

Název akce UK - Výstavba nové budovy ÚDAUK 

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

Celkové náklady s DPH 455 378 640 Kč 
Období přípravy akce 2013 - 2023 
Období realizace akce 2023 - 2027 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Dokončení PD ke stavebnímu povolení. 

Plán prací pro rok 2022 
Dokončení DSP, zajištění stanovisek a podání dokumentace ke 
stavebnímu řízení, příprava DPS, příprava VZ na zhotovitele stavby. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 4 634 540 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Součást neplánuje v roce 2022 pořídit strojní a přístrojové vybavení. 

CENTRUM PRO TEORETICKÁ STUDIA 

Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2022 uskutečňovat investiční akce. 

CENTRUM PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM A DOKTORSKÉ STUDIUM 

Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2022 uskutečňovat investiční akce. 

CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2022 uskutečňovat investiční akce. 
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ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Název akce Datový sklad a podpora sběru dat, digitalizace agend 

Stručný popis akce 

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

Celkové náklady s DPH 20 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Probíhá zpracování studie proveditelnosti datového skladu a úpravy 
zdrojových systémů (zejména studijního informačního systému), 
z nichž budou čerpána data. 

Plán prací pro rok 2022 
Dokončení platformy datového skladu a načerpání dat ze studijního 
informačního systému do datového skladu. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 PPSŘ 

 
 

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 
klíčový 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 2022 
Vytvoření nových modulů Studijního informačního pro oblasti 
meziuniverzitní spolupráce a stipendií; rozvoj ostatních částí 
systému dle priorit stanovených IT komisí. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 15 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 PPSŘ 

 
 

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 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhá první etapa přepracování evidence projektů. 

Plán prací pro rok 2022 
Dokončení první etapy přepracování evidence projektů, analytická 
příprava pro druhou etapu. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 7 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 vlastní zdroje 

Strojní a přístrojové vybavení 

Ústav výpočetní techniky neplánuje v roce 2022 pořídit strojní a přístrojové vybavení. 
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CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ 

Součást neplánuje v roce 2022 uskutečňovat investiční akce. 

ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY 

Součást neplánuje v roce 2022 uskutečňovat investiční akce. 

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA 

Součást neplánuje v roce 2022 uskutečňovat investiční akce. 

KOLEJE A MENZY 

Název akce UK KaM - menza Plzeň (součást kampusu UniMec II. etapa) 
Stručný popis akce Vybudování Menzy Plzeň. 
Celkové náklady s DPH 20 000 000 Kč  
Období přípravy akce 2021 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2022 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Probíhají jednání o financování. 
Plán prací pro rok 2022 Realizace akce. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 20 000 000 Kč  
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce 
UK KaM - Rekonstrukce a oprava bloku A4, kolej Na Kotli, 
Hradec Králové 

Stručný popis akce 
Objekt A4 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 120 000 000 Kč  
Období přípravy akce 2021 - 2022  
Období realizace akce 2023 - 2024 
Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava podkladů VZ na dodavatele projektu. 
Plán prací pro rok 2022 Projektová příprava. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 100 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Koleje a menzy neplánují v roce 2022 pořídit strojní a přístrojové vybavení. 

NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM 

Součást neplánuje v roce 2022 uskutečňovat investiční akce. 

SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ 

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 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 
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Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Podpis SoD se zhotovitelem, realizace. 
Plán prací pro rok 2022 Dokončovací práce, závěrečná zpráva. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 450 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 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 156 606 855 Kč 
Období přípravy akce 2015 - 2019 
Období realizace akce 2020 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Zahájení prací na 2. etapě. 
Plán prací pro rok 2022 Realizace 3. etapy. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 5 160 757 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

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

Stručný popis akce 
Modernizace prezentačních a výstavních prostor Karolina vč. 
infrastruktury. 

Celkové náklady s DPH 42 976 986 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava výběru zhotovitele PD. 
Plán prací pro rok 2022 Realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 40 243 842 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 

 
 

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 46 746 911 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2020 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  

Popis aktuálního stavu akce 
Předání a odsouhlasení IZ na MŠMT, podána žádost o stavební 
povolení. 

Plán prací pro rok 2022 Výběr a podpis SoD se zhotovitelem, realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 46 746 911 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 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 



29 

Období přípravy akce 2018 - 2019 
Období realizace akce 2022 - 2024 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava na výběr zhotovitele. 
Plán prací pro rok 2022 Výběr zhotovitele, realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 25 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 EDS - FRM 

 
 

Název akce SC Hostivař - MaR nadřazený systém + bazén. 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 2022 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava na výběr zhotovitele. 
Plán prací pro rok 2022 Výběr zhotovitele, realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

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 2022 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava na výběr zhotovitele. 
Plán prací pro rok 2022 Výběr zhotovitele, realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 5 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce Petrská 3, Praha 1 - Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor 
Stručný popis akce Dvě nově modernizovaná podlaží typu administrativa. 
Celkové náklady s DPH 25 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2019 
Období realizace akce 2021 - 2024 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Příprava na výběr zhotovitele. 
Plán prací pro rok 2022 Výběr zhotovitele, zahájení realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 100 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

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

Stručný popis akce 
Druhá etapa zajištění odpovídajícího zázemí pro Archiv Univerzity 
Karlovy navazuje na novostavbu akreditovaného archivu v Motole 
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(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 
klíčový 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 Příprava podkladů pro zadání Studie proveditelnosti. 
Plán prací pro rok 2022 Příprava podkladů pro zadání Studie proveditelnosti. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 100 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Správa budov a zařízení plánuje v roce 2022 pořídit kontejnerový přepravník s pořizovací cenou 
ve výši přibližně 2 500 tis. Kč. Konkrétně půjde o pořízení vozu např. IVECO Eurocargo, diesel 
Euro VI, včetně výměnných nástaveb (kontejnerů) pro obsluhu a údržbu areálu Karolina, Motola, 
Zahrádek. Nákup bude finančně zajištěn z vlastních prostředků. Dále plánuje pořídit lehký 
dodávkový minibus (12+1 osob) s pořizovací cenou ve výši přibližně 1 500 tis. Kč. Konkrétně 
půjde o pořízení vozu např. Mercedes Benz Sprinter, diesel Euro VI, doprava menších skupin osob 
i vybavení na střední vzdálenosti a pro zajištění vlastní dopravy pro akce univerzity. Nákup bude 
finančně zajištěn z vlastních prostředků. 

CENTRUM KRYSTAL 

Název akce Centrum Krystal - parkovací stání autobusů 

Stručný popis akce 
Parkovací místa pro tři autobusy na jižní straně budovy Centra 
Krystal. 

Celkové náklady s DPH 2 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 - 2023 
Období realizace akce 2023 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový 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 2022 Příprava PD pro stavební povolení a výběr zhotovitele. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 250 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

 
 

Název akce Výměna transformátoru 22/0,4 kV 
Stručný popis akce Výměna kus za kus stejných parametrů. 
Celkové náklady s DPH 600 000 Kč 
Období přípravy akce 2022 - 2023 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový 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 2022 Výběr dodavatele a příprava realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 50 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 FRM 

Strojní a přístrojové vybavení 

Centrum Krystal neplánuje v roce 2022 pořídit strojní a přístrojové vybavení. 
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KAMPUS ALBERTOV 

Název akce 
UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum – 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, výkop zeminy včetně jejího odvozu a trvalého uložení, přeložek, 
přípojek, chlorační stanice a demolice vyhnívací nádrže, demolic 
budov pro objekty Biocentra. Výkopové práce budou provedeny 
zároveň s pyrotechnickým a záchranným archeologický průzkumem. 

Celkové náklady s DPH 427 000 000 Kč  
Období přípravy akce 2017 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Maximální synegický efekt bude možné využít až s výstavbou objektu 
Globcentra. 

Popis aktuálního stavu akce 

Je zpracována RPD, je vydáno stavební povolení v právní moci, budou 
zahájena výběrová řízení na zhotovitele vlastní stavby, průzkumů, 
TDS a koordinátora BOZP, zpracovává se IZ – podání jakmile budou 
známy podmínky výzvy. 

Plán prací pro rok 2022 

Dokončení výběrových řízení na zhotovitele vlastní stavby, 
průzkumů, TDS a koordinátora BOZP a uzavření smluv s vybranými 
zhotoviteli. Zahájení vlastních stavebních prací v součinnosti 
s archeologickým a pyrotechnickým průzkumem. Provádění činností 
TDS a koordinátora BOZP. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 99 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 NPO, vlastní zdroje 

 
 

Název akce UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum – budova  

Stručný popis akce 
Jedná se výstavbu vlastní budovy s přípojkami inženýrských sítí, 
komunikacemi a vybavením pro výukové účely. 

Celkové náklady s DPH 
 3 217 729 000 Kč (2 897 729 000 Kč budova včetně jámy + 320 000 
000 Kč výukové vybavení) 

Období přípravy akce 2017 - 2021 
Období realizace akce 2022 - 2025 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Maximální synegický efekt bude možné využít až s výstavbou 
objektu Globcentra. 

Popis aktuálního stavu akce 
Zpracovává se prováděcí projektová dokumentace, byla zahájena in-
ženýrská činnost pro získání stavebního povolení. 

Plán prací pro rok 2022 
Zpracování IZ – podání jakmile budou známy podmínky výzvy, VZ na 
administrátora všech VZ, zahájení přípravy výběrových řízení na 
zhotovitele stavby, TDS a koordinátora BOZP. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 vlastní zdroje 

 
 

Název akce 
UK – Výstavba Kampusu Albertov – 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, výkop zeminy včetně jejího odvozu a trvalého uložení, přeložek, 
přípojek, demolic budov pro objekty Globcentra. Výkopové práce 
budou provedeny zároveň s pyrotechnickým a záchranným 
archeologický průzkumem. 
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Celkové náklady s DPH 182 000 000 Kč (v CÚ 2019/II) 
Období přípravy akce 2017 - 2022  
Období realizace akce 2023 - 2024 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Dokončení objektu Globcentra umožní významně navýšit využití Bi-
ocentra a maximálně zúročit výukovou a výzkumnou kapacitu obou 
objektů využitím vzájemných synergií. 

Popis aktuálního stavu akce Je zpracována RPD, je vydáno stavební povolení v právní moci. 
Plán prací pro rok 2022 Zajišťování finančních prostředků. 
Předpoklad výdajů v roce 2022 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 vlastní zdroje 

 
 

Název akce UK – Výstavba Kampusu Albertov – Globcentrum – budova  

Stručný popis akce 
Jedná se výstavbu vlastní budovy s přípojkami inženýrských sítí, 
komunikacemi a vybavením pro výukové účely 

Celkové náklady s DPH 
2 079 000 000 Kč (1 858 000 000 Kč budova včetně jámy + 
221 000 000 Kč výukové vybavení) 

Období přípravy akce 2017 - 2025 
Období realizace akce 2025 - 2027 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 
Maximální synegický efekt bude možné využít až s výstavbou objektu 
Biocentra 

Popis aktuálního stavu akce 
Zpracovává se prováděcí projektová dokumentace, byla zahájena in-
ženýrská činnost pro získání stavebního povolení. 

Plán prací pro rok 2022 Zajišťování finančních prostředků 
Předpoklad výdajů v roce 2022 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 vlastní zdroje 

 
 

Název akce UK - Kampus Albertov - provizorní menza 

Stručný popis akce 

Jedná se o výstavbu objektu provizorní menzy, která bude sloužit 
jako dočasná jídelna pro strávníky (po dobu výstavby Kampusu Al-
bertov). Bude umístěna na pronajatém pozemku (vlastník - Kon-
ventu sester Alžbětinek). 

Celkové náklady s DPH 28 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2014 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
klíčový 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 odstra-
něna v rámci demolic. 

Popis aktuálního stavu akce 
V měsíci září 2021 bude vyhlášena opakovaná VZ na stavbu na opti-
malizovanou PD, předpoklad zahájení stavebních prací listopad 
2021.  

Plán prací pro rok 2022 Dokončení stavby v červenci 2022. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 
26 000 000 Kč (je však plánována nová veřejná zakázka, cena se tak 
pravděpodobně změní) 

Zdroje krytí výdajů v roce 2022 vlastní zdroje 
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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 Lékařské 
fakulty v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 
Půjde o vybudování celkem 18 550 m2 výukových a výzkumných 
prostor pro více než 3 500 studentů obou fakult. Spojením s již 
realizovanou první částí kampusu se tak vytvoří jedinečné vzdělávací 
centrum. 

Celkové náklady s DPH 3 045 286 527 Kč 
Období přípravy akce 2017 - 2022 
Období realizace akce 2022 - 2026 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 

100 % synergie s projektem UK - LF HK - Novostavba Centrální 
budovy Kampusu (program MŠMT 133 240) - vybudování Centrální 
budovy Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ve kterém 
budou sídlit děkanáty obou fakult. 

Popis aktuálního stavu akce 

Rozhodnutí o změně ÚR z roku 2009 nabylo právní moci v III/2021. 
Hrubopis DSP byl rozeslán k připomínkování dotčeným orgánům 
státní správy dne v V/2021, předpoklad vydání pravomocného SP na 
přelomu roku 2021/2022. Vyhlášeno VZ na TDI a BOZP v VII/2021. 
Od VIII/2021 příprava prováděcí dokumentace, od IX/2021 zahájení 
prací na zadávací dokumentaci pro VZ na dodavatele stavby. Projekt 
zahrnut do schváleného Národního programu obnovy. Příprava 
žádosti, jakmile budou známy podrobnosti výzvy. 

Plán prací pro rok 2022 

VZ na dodavatele stavby, Výkonová fáze IV - Dokončení prováděcí 
dokumentace, Výkonová fáze V - Dokumentace interiérů, Podpis 
rozhodnutí o dotaci z NPO, 4Q Zahájení výstavby, autorský dozor, 
TDS a BOZP. 

Předpoklad výdajů v roce 2022 
Investiční náklady cca 48 450 000,- Kč 
Neinvestiční náklady cca 4 250 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2022 
Investice – bude upřesněno v rámci UK, částečně již dotace NPO; 
Neinvestice – vlastní zdroje 

 
 

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

Stručný popis akce 

Univerzit Karlova je vlastníkem dvou třetin pozemků na louce podél 
ulice Zborovské v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové. Na těchto stávajících pozemcích se předpokládá 
dobudování Kampusu (etapa MEPHARED 2).  

Celkové náklady s DPH 5 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 - 2020 
Období realizace akce 2021 - 2022 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, spojeni 
principy 

Synergické vazby 

100 % synergie s projektem UK - LF HK - Novostavba Centrální 
budovy Kampusu (program MŠMT 133 240) - vybudování Centrální 
budovy Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ve kterém 
budou sídlit děkanáty obou fakult. Dále synergie s projektem UK - 
Výukové a výzkumné centrum MEPHARED 2 (Národní program 
obnovy). 

Popis aktuálního stavu akce Jednání s vlastníky pozemků o odkupu. 
Plán prací pro rok 2022 Koupě pozemků 
Předpoklad výdajů v roce 2022 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 Vlastní zdroje 
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Strojní a přístrojové vybavení 

V rámci přípravy výstavby MEPHARED 2 se v roce 2022 nepředpokládá zahájení pořizování 
strojního a přístrojového vybavení, ovšem po dokončení projektové dokumentace pro stavbu 
bude zahájena příprava pro pořízení AV techniky, IT techniky a přístrojového vybavení do nově 
postavené budovy. 
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3. SOUHRNNÁ INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ STROJNÍHO A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 
 
V roce 2022 budou pořizovány speciální přístroje převážně pro lékařské fakulty a Přírodovědec-
kou fakultu a dále je plánována obnova výpočetní techniky. Jedná se převážně o přístroje pro zkva-
litnění výuky, zavádění telemedicíny, zajištění obměny stávajících laboratorních přístrojů a nákup 
výkonné výpočetní techniky pro vědecké účely. 
 
Seznamu a stručný popis jednotlivých investičních akcí pro rok 2022 je uveden výše. V následující 
tabulce je uvedena celková plánovaná výše výdajů na pořízení strojního a přístrojového vybavení 
v roce 2022, souhrnně za celou univerzitu a samostatně po jednotlivých součástech. 
 

součást celkové náklady 

Katolická teologická fakulta 0 Kč 
Evangelická teologická fakulta 0 Kč 
Husitská teologická fakulta 0 Kč 
Právnická fakulta 0 Kč 
1. lékařská fakulta 314 790 000 Kč 
2. lékařská fakulta 7 000 000 Kč 
3. lékařská fakulta 7 379 456 Kč 
Lékařská fakulta v Plzni 99 382 000 Kč 
Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 Kč 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 15 648 000 Kč 
Filozofická fakulta 550 000 Kč 
Přírodovědecká fakulta 1 450 000 Kč 
Matematicko-fyzikální fakulta 28 000 000 Kč 
Pedagogická fakulta 1 150 000 Kč 
Fakulta sociálních věd 51 335 000 Kč 
Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 Kč 
Fakulta humanitních studií 0 Kč 
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy 0 Kč 

Centrum pro teoretická studia 0 Kč 

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium 0 Kč 

Centrum pro otázky životního prostředí 0 Kč 

Ústav výpočetní techniky 0 Kč 

Centrum pro přenos poznatků a technologií 0 Kč 

Ústav jazykové a odborné přípravy 0 Kč 

Ústřední knihovna 0 Kč 

Rada vysokých škol 0 Kč 

Koleje a menzy 0 Kč 

Nakladatelství Karolinum 0 Kč 

Správa budov a zařízení 4 000 000 Kč 

Centrum Krystal 0 Kč 

celkem 530 684 456 Kč  

 


