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PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UNIVERZITY KARLOVY PRO ROK 2023 

ÚVOD 

Pro rok 2023, jenž je třetím rokem naplňování strategického záměru na léta 2021-2025, si Uni-
verzita Karlova stanovila pět priorit, které shledává pro toto období mimořádně naléhavými: 

1. První se týká reformy doktorského studia spojené s požadavkem významného zvý-
šení stipendií studentů, kterou lze očekávat v důsledku přijetí novely zákona o vysokých 
školách. Univerzita Karlova proto zejména připraví nový systém financování, ukotví rám-
cové, oborově citlivé nároky na studenty a standardy školitele a ověří podobu systému 
hodnocení kvality studijních programů pro doktorské studium. 

2. Druhá se týká reflexe stávajícího systému programů na podporu vědy a přípravy ná-
vrhu jejich fungování od roku 2024 tak, aby byla ještě více podpořena kvalitní vě-
decká práce na univerzitě. To zahrnuje zejména návrh jejich financování, vyhodnocení 
prvního roku fungování programu Cooperatio, přípravu 3. kola programu UNCE a úpravu 
pravidel programu Primus tak, aby v ještě větší míře přitahoval vynikající talenty ze za-
hraničí. 

3. V oblasti vzdělávání čeká univerzitu vyhodnocení synergie mezi nedávno zavedeným 
systémem hodnocení studijních programů a systémem akreditací a případné 
úpravy tak, aby se oba systémy vzájemně doplňovaly a tvořily celek, který umožní 
všem relevantním aktérům soustředit se na koncepční a obsahové záležitosti, jak budou 
vymezeny v univerzitní strategii kvality vzdělávací činnosti. 

4. Prioritou vycházející ze současné environmentální, ekonomické i politické situace ovliv-
něné zejména změnou klimatu a válkou na Ukrajině, je hledání úspor a celkově udrži-
telného přístupu v oblasti energií. 

5. K hospodárnému zacházení se zdroji přispěje i další posilování elektronizace Univer-
zity Karlovy, zejména práce na dvou zásadních systémech – novém ekonomickém sys-
tému a novém studijním informačním systému, přičemž data dalších částí univerzit-
ního informačního ekosystému budou v maximální možné míře s novými částmi synchro-
nizována a integrována. 
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I. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU 

 Pro rozvoj nadaných studentů a pro jejich zapojování do mezinárodních týmů ve větší 
míře využijeme zázemí, které nám skýtá aliance 4EU+, a to zejména díky: 

– účasti našich studujících na vzdělávacích aktivitách 4EU+ Flagships (např. case chall-
enges, case competitions); 

– vyhodnocení pilotního kola 4EU+ studentských minigrantů, v rámci kterých jsou pod-
pořeny projekty iniciující vědeckou spolupráci pregraduálních studentů a doktorandů 
(např. vědecké a vzdělávací konference organizované studujícími za účasti partnerů 
z aliance) s tím, že pokud se osvědčí, připravíme podobu systému minigrantů pro 
příští roky; 

– ustavení doktorandského fóra, které usnadní komunikaci mezi studenty a výzkumníky 
ze všech participujících univerzit. 

(odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro vědeckou činnost, členka kolegia rek-
torky pro 4EU+) (I.1, I.2, I.4, I.5) 

 V oblasti doktorského studia: 

– v návaznosti na komplexní reformu financování, kterou očekáváme na základě 
novelizace zákona o vysokých školách, připravíme nový systém financování 
doktorského studia na Univerzitě Karlově; 

– připravíme rámcové, oborově citlivé nároky na studenty a standardy školitele; 

– dopracujeme a pilotně ověříme systém hodnocení kvality studijních programů 
pro doktorské studium. 

(odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávání, 
pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj, pror. pro studijní záležitosti, člen kolegia 
rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (I.3, I.4, I.5, III.1) 

 V rámci podpory, kterou nabízí CU Staff Welcome Centre, uzpůsobíme stávající služby, jež 
pomáhají zahraničním akademickým a vědeckým pracovníkům a jejich rodinám s inte-
grací do komunity Univerzity Karlovy a do života v České republice (víza, ubytování, lékaři, 
nástup na univerzitu, kurzy českého jazyka aj.), aby byly lépe zacíleny podle individuálních 
potřeb, zavedeme vybrané prvky onboardingu a nově centralizujeme služby zajišťující ad-
ministrativní řešení příjezdu a výjezdu zaměstnanců se souběžným pracovním poměrem 
v České republice a v zahraničí (povinné zákonné odvody). (odpovídá: členka kolegia rek-
torky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (I.7) 

 Systém podpory postdoktorandek a postdoktorandů rozšíříme o rámec pro strukturovaný 
mentoring včetně nabídky pomoci při hledání vhodného mentora a o společný prostor 
v Kampusu Hybernská, kde se budou moci setkávat navzájem či s dalšími členy akademic-
kého společenství a uskutečňovat vzdělávací či jiné aktivity. (odpovídá: pror. pro vědec-
kou činnost) (I.1, I.7, I.9) 

 S cílem zajištění odpovídající metodické a další podpory vyhodnotíme nastavení pravidel 
kariérního rozvoje a s tím spojeného hodnocení akademických, vědeckých a případně ad-
ministrativních pracovníků na jednotlivých fakultách a součástech univerzity. (odpovídá: 
paní rektorka, kvestor, pror. pro akademické kvalifikace, člen kolegia rektorky pro strate-
gie, analýzy a transfer) (I.10, I.11) 

 V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení provedeme hloubkovou analýzu doporuče-
ných hledisek hodnocení a připravíme příslušné opatření rektorky tak, aby se dále zvýšila 
kvalita a prestiž akademických hodností získaných na Univerzitě Karlově. (odpovídá: pror. 
pro akademické kvalifikace, pror. pro vědeckou činnost) (I.11) 
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 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 své týmy. (odpovídá: paní rek-
torka, kvestor, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (I.8, I.10, I.12) 

 V oblasti vzdělávání v manažerských dovednostech rozšíříme nabídku témat v anglickém 
jazyce a poskytneme systémové vzdělávání zejména vedoucím pracovníkům a jejich zá-
stupcům. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akade-
mických pracovníků) (I.12) 

 V rámci dalšího vzdělávání našich zaměstnanců a studujících doktorských studijních pro-
gramů se zaměříme na tvorbu systému vzdělávání v pedagogických dovednostech, 
zejména: 

– začleníme vzdělávání v oblasti pedagogických dovedností do předpisů, které se týkají 
kariérního postupu na univerzitě; 

– podpoříme rozvoj center pedagogických dovedností na fakultách; 

– nové lektory a akademické pracovníky, kteří se zapojí do rozvoje pedagogických do-
vedností, podpoříme konzultacemi, zajištěním materiálních i prostorových podmínek 
a finančně; 

– rozšíříme základní modul vzdělávání v pedagogických dovednostech v českém i an-
glickém jazyce a také navazující semináře; 

– v rámci didaktických přednášek zaměřených na podporu akademické integrity pod-
poříme užívání technických nástrojů pro kontrolu originality prací; 

– poskytneme v této oblasti možnost stáží na vybraných partnerských univerzitách; 

– vytvoříme nový vzdělávací portál a novou vizuální podobu platformy Paedagogium 
v českém i anglickém jazyce a posílíme propagaci její činnosti. 

(odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických 
pracovníků) (I.12, III.2, III.8, III.10, IV.4, V.4) 

 V oblasti zlepšování sociálních podmínek a vyrovnávání příležitostí: 

– provedeme šetření a analýzy, které se zaměří na hlavní témata vzešlá z auditu rovných 
příležitostí na Univerzitě Karlově (např. analýza nabídky a cílových skupin zaměstna-
neckých benefitů a čerpání prostředků ze sociálního fondu na jednotlivých součástech 
s cílem předložit návrh sjednocení podmínek v těch případech, kde by měla existovat 
táž praxe v rámci celé univerzity, či analýza podmínek a možností čerpání tvůrčího 
volna s cílem zlepšit dostupnost a využívání tohoto institutu); 

– v rámci mobilit rozvineme servis pro studenty se speciálními potřebami a potvrdíme 
naše členství v platformě Evropské komise InclusiveMobility; 

– zřídíme cenu za přínos k rovným příležitostem. 

(odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, pror. pro 
zahraniční záležitosti) (I.8, I.11, I.13, IV.8) 

 Vypracujeme novou strategii pro Klub Alumni a práci s našimi absolventy i pro rozvoj Na-
dačního fondu Univerzity Karlovy a posílíme medializaci těch alumni, kteří působí v úspěš-
ných firmách nebo ve významných pozicích ve státní správě a veřejných funkcích. (odpo-
vídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, pror. pro vnější 
vztahy) (I.15, V.6) 
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II. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 

 S cílem dále rozvíjet vědeckou spolupráci revidujeme přehled klíčových vědních oblastí, 
Major Research Areas, i s ohledem na výstupy z uskutečněného hodnocení vědy na Univer-
zitě Karlově a aktivity univerzity v rámci aliance 4EU+. (odpovídá: pror. pro vědeckou čin-
nost) (II.1) 

 Aktualizujeme opatření rektora o hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově, sesta-
víme mezinárodní grémium, které bude celý proces řídit, shromáždíme základní údaje, jež 
budou do hodnocení vstupovat, a uskutečníme další přípravné práce tak, aby od roku 
2024 mohl začít další cyklus hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově. (odpovídá: 
pror. pro vědeckou činnost) (II.3) 

 V oblasti našich institucionálních programů na podporu vědy: 

– připravíme návrh jejich financování od roku 2024; 

– vyhodnotíme první rok fungování programu Cooperatio a následně jej aktuali-
zujeme tak, aby součástem Univerzity Karlovy lépe umožňoval uskutečňovat 
strategii rozvoje vědy s ohledem na specifika jednotlivých vědních disciplín; 

– připravíme 3. kolo programu UNCE; 

– upravíme pravidla programu Primus tak, aby se i nadále dařilo získávat vynika-
jící talenty ze zahraničí (zvýhodnění za absolvované zahraniční stáže, upřed-
nostnění zahraničních zájemců) a aby se současně snížila jejich byrokratická zá-
těž. 

(odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.4) 

 S cílem zvyšování naší úspěšnosti v mezinárodních grantových soutěžích: 

– ve spolupráci s dalšími českými vysokými školami dokončíme vytváření institucionál-
ního zázemí Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC; 

– budeme ve spolupráci se školiteli individuálně pracovat s výjimečně nadanými stu-
denty doktorského studia tak, aby perspektivně podali žádost o ERC grant; 

– zapojíme se do nově vznikající České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu 
CZARMA, která má být platformou pro sdílení zkušeností, know-how a dobré praxe 
pro další profesní rozvoj pracovníků v oblasti řízení a administrace výzkumu a přispět 
k rozvoji a kultivaci českého i evropského výzkumného prostoru. 

(odpovídá: člen kolegia rektorky pro ERC a další nástroje rozvoje vědecké činnosti, pror. 
pro vědeckou činnost) (II.6, I.1, I.4, IV.7) 

 V rámci Asociace výzkumných univerzit pozvedneme spolupráci zapojených škol na tako-
vou úroveň, abychom se mohli více podílet na tvorbě strategických rozhodnutí týkajících 
se vysokého školství (např. reforma doktorského studia, rozvoj a sdílení výzkumných in-
frastruktur, hodnocení vědy a výzkumu, přenos vědeckých výsledků a nových technologií 
do praxe či mezinárodní spolupráce). (odpovídá: pror. pro vědeckou a tvůrčí činnost, pror. 
pro strategickou spolupráci a rozvoj) (II.7) 

 Prezentaci a uplatňování vynikajících výsledků našeho výzkumu podpoříme zejména tím, 
že: 

– připravíme a zveřejníme celouniverzitní databázi mediálně zdatných a zkušených ex-
pertek a expertů (v české i anglické verzi); 

– využijeme potenciál Kampusu Hybernská a dceřiné společnosti univerzity Charles 
University Innovations Prague a.s. pro zviditelnění společenského přínosu vědeckých 
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výstupů a inovací, přičemž podpoříme potenciál humanitních a společenskovědních 
oborů; 

– vytvoříme koncept CU Young PI Forum, kde budou mezi sebou začínající vědečtí pra-
covníci sdílet svoje zkušenosti např. ze zahraničního působení, z účasti na zahranič-
ních vědecko-výzkumných projektech apod. 

(odpovídá: pror. pro vnější vztahy, pror. pro vědeckou činnost, člen kolegia rektorky pro 
strategie, analýzy a transfer) (II.8, I.1) 

 Dokončíme přenastavení ekosystému realizujícího přenos poznatků a technologií do 
praxe na Univerzitě Karlově s důrazem na vysokou kvalitu poskytovaných služeb a doře-
šíme otázku vykazování příjmů z transferu. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro strategie, 
analýzy a transfer) (II.9) 

 Začneme naplňovat strategii mezisektorové spolupráce reflektující aktuální vývoj národní 
i celoevropské diskuse ke spolupráci akademického a dalších sektorů, a to i s cílem prově-
řit stanovené principy a možnosti realizace spoluprací v praxi, včetně sledování dopadu 
výsledků výzkumu. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj, člen kolegia rek-
torky pro strategie, analýzy a transfer) (II.9) 

 Zajistíme takové podmínky pro všech pět projektů špičkových vědeckých institutů, usta-
vených formou konsorcia nejlepších vědeckých pracovišť v České republice v programu 
EXCELES, aby jejich realizace probíhala ve vysoké míře kvality a aby byly integrální sou-
částí vědeckého života Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.10, 
II.1) 

 Aktivně se zapojíme do vzniku národního systému v oblasti otevřené vědy, připravíme náš 
univerzitní systém a propojíme jej s celostátním. Za těmito účely posílíme personální zá-
zemí včetně nových pracovních pozic (např. data stewardi). Pro studenty doktorského 
studia připravíme ve spolupráci s partnery z aliance 4EU+ tréninkové workshopy a semi-
náře pro seznámení se s Open Access publikováním. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro 
rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků, člen kolegia rektorky pro 
eGovernment a bezpečnost) (II.10) 

 Pro zajištění co nejlepší viditelnosti publikací Nakladatelství Karolinum budeme užívat 
mezinárodní metadatový formát ONIX. V rámci anglického programu nastavíme možnosti 
tisku na přání „Print on Demand“ pro celosvětovou distribuci. (odpovídá: pror. pro akade-
mické kvalifikace) (II.11) 

III. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁNÍ K BUDOUCNOSTI 

 S cílem podpořit další rozvoj kvality našich studijních programů: 

 na základě dosavadních zkušeností se systémem hodnocení studijních pro-
gramů vyhodnotíme jeho synergii se systémem akreditací a případně navrh-
neme úpravy tak, aby se vzájemně doplňovaly a tvořily celek, který v rámci jed-
notlivých studijních programů sleduje ty parametry vzdělávací činnosti, jejichž 
rozvoj považuje Univerzita Karlova za klíčový; 

 kodifikujeme a zavedeme do praxe novou podobu systému hodnocení studijních 
programů (novelizace příslušných ustanovení vnitřního předpisu Pravidla sys-
tému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a navazujících opatření rektora, 
precizování sběru a zpracování dat včetně dat z celouniverzitních šetření, jež 
slouží jako základní podklad, o který se hodnocení opírá); 

 v rámci univerzity otevřeme diskusi, jak v kontextu hodnocení studijních pro-
gramů dále rozvíjet fakultní hodnocení výuky studujícími a jak jej inovovat po 
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stránce metodické i technické tak, aby co nejlépe přispívalo ke zvyšování kvality 
studijních programů; 

 zahájíme přípravu univerzitní strategie kvality vzdělávací činnosti, jež kromě 
jiného zahrne témata, jako jsou internacionalizace vzdělávání, postavení pro-
fesně zaměřených studijních programů, zapojení odborníků z praxe do výuky či 
koncepční podpory studijních programů připravujících odborníky pro spole-
čensky potřebné profese, resp. těch, které jsou v mezinárodním kontextu jedi-
nečné či perspektivní; 

 připravíme návrh předpisu (či metodiky) kodifikujícího základní parametry společ-
ných mezinárodních studijních programů (definice, požadavky na smluvní dohodu, 
varianty vydávaných diplomů či možnosti akreditačních řešení); 

 na základě systemizace celouniverzitních šetření uskutečníme pilotní běh průzkumů 
mezi uchazeči, studenty (včetně těch, kteří odešli ze studia předčasně) a absolventy 
v nové podobě. 

(odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen kolegia rektorky pro 
strategie, analýzy a transfer) (III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.9) 

 V oblasti posilování sepětí našeho vzdělávání s praxí nabídneme pregraduálním studen-
tům a doktorandům vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj podnikavosti a kreativity, na-
vrhneme možnosti, jak rozšířit tuto agendu o mentoringový program založený na spolu-
práci s vnějšími partnery, a vytvoříme webovou stránku zastřešující kariérní služby na 
univerzitě včetně nabídek praxí a stáží od partnerů z aplikační sféry. (odpovídá: členka 
kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, člen kolegia rektorky pro stra-
tegie, analýzy a transfer) (III.2, III.6) 

 Pro potřeby uznávání i nadále zajistíme přístup do mezinárodní databáze Ecctis, centrální 
správu Režimu student a pokračování spolupráci s Ministerstvem vnitra při nahlašování 
osob s vízovou povinností. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.7) 

 V reakci na zájem studujících o doplnění výuky o vizuální výukové materiály vytvoříme 
novou, moderní a uživatelsky přívětivou platformu pro zpřístupňování videozáznamů 
Univerzity Karlovy a integrujeme ji do celouniverzitního systému e-learningu. (odpovídá: 
člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) 
(III.8) 

 Pro zvýšení šance studujících na dokončení studia: 

 připravíme návrh pilotního programu pro studenty středních škol cílícího na propo-
jení studijní nabídky, informační a poradenské péče o uchazeče a studenty a diagnos-
tiky studijních a kariérových předpokladů; 

 v rámci cyklu Fit & Smart propojíme studenty cizojazyčných studijních programů se 
studenty v českém jazyce, abychom posílili jejich integraci do akademického společen-
ství univerzity, a v obsahu seminářů zohledníme aktuální témata, jejichž včasným pod-
chycením je možno předejít komplikacím v průběhu studia; 

 s cílem prevence a včasné pomoci při syndromu vyhoření a budování duševní resi-
lience uskutečníme kurzy psychické odolnosti, zorganizujeme Den duševního zdraví, 
představíme nový studentský peer program, jehož cílem je podpora studujících se zvý-
šeným rizikem rozvoje duševních onemocnění, a aktualizujeme seznam návazných 
služeb poskytovaných neziskovými organizacemi. 

(odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (III.9) 
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 Vytvoříme vnitřní univerzitní systém vzdělávání formou tzv. microcredentials a rozpracu-
jeme návrh mechanismů jejich uznávání. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen ko-
legia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (III.8, 
III.10, IV.1) 

 Nabídku celoživotního vzdělávání rozšíříme o nový kurz zaměřený na získání odborných 
znalostí a dovedností pro zájemce o pracovní místa v orgánech a institucích Evropské 
unie. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademic-
kých pracovníků) (III.2, III.8, III.10, IV.1) 

 V rámci cíle vytvořit jednotný systém služeb Knihovny Univerzity Karlovy: 

 zprovozníme nový modul Database Search a toto vyhledávání integrujeme do jednot-
ného rozhraní UKAŽ; 

 implementujeme univerzitní repozitář vydavatelské činnosti jakožto jednotné místo 
pro ukládání a zpřístupňování dokumentů vydávaných našimi nakladatelstvími a sou-
částmi; 

 didaktickými přednáškami zaměřenými na akademickou integritu podpoříme užívání 
technických nástrojů pro kontrolu originality prací. 

(odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických 
pracovníků) (III.11, III.12) 

IV. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A KONKURENCESCHOP-
NOSTI 

 V alianci 4EU+ se zaměříme zejména na: 

 zapojování nově přistoupivší Université de Genève do stávajících aktivit aliance; 

 pilotní ověření institutu 4EU+ Chairs, jehož cílem je konsolidovat existující či ustavit 
nové výzkumné týmy z alespoň dvou členských univerzit a přispívat k rozvoji vzdělá-
vací i tvůrčí činnosti (podíl na kurzech na hostitelských univerzitách formou předná-
šek i seminářů, tvorba společných vzdělávacích modulů nebo programů, transformace 
výukových metod, příprava letních nebo zimních škol, vedení vědecko-výzkumné sku-
piny či týmu, využívání sdílené výzkumné infrastruktury, organizace high-level konfe-
rencí) v rámci aliance; 

 rozpracování politiky multilingualismu včetně využívání a výuky jazyků zemí, v nichž 
sídlí jednotlivé univerzity; 

(odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti, členka kolegia rektorky pro 4EU+) (IV.1) 

 Rozvineme nové typy mobilit (virtuální, blended a krátkodobá) a nalezneme pro ně zakot-
vení v rámci univerzitního systému. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.1, 
IV.8) 

 V rámci zlepšování procesního nastavení systému mezinárodních mobilit budeme pokra-
čovat v digitalizaci agend, a to primárně v rozsahu iniciativy Erasmus without Paper, kde 
je cílem digitalizace procesu výjezdových i příjezdových mobilit. V případě mobility za-
městnanců pak navážeme digitalizací nominačního procesu a digitální evidencí veškeré 
zaměstnanecké mobility. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti, člen kolegia rektorky 
pro eGovernment a bezpečnost) (IV.1) 

 V oblasti partnerství se zaměříme na rozšiřování spolupráce s partnerskými univerzitami 
ze Severní Ameriky a Asie a na to, aby se např. díky propojení grantových útvarů jednotli-
vých univerzit zvýšil počet našich fakult a vědeckých týmů, které jsou zapojeny do těchto 
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typů spolupráce. Zároveň budeme pokračovat v rekognoskaci potenciálních partnerů z re-
gionu Latinské Ameriky, jako dalšího dynamicky se rozvíjejícího systému vysokého škol-
ství, na základě diskuse s fakultami o jejich prioritách a existující spolupráce i v souladu 
se strategiemi Evropské unie a partnerských evropských univerzit vůči tomuto regionu 
(např. v rámci Coimbra Group Working Group Latin America) (odpovídá: pror. pro zahra-
niční záležitosti) (IV.2, IV.3) 

 Nabídku vzdělávacích aktivit, kterou zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy, přizpů-
sobíme proměněnému spektru zájemců, díky nadační podpoře uskutečníme programy 
pro absolventy ukrajinských středních škol. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) 
(IV.5) 

 Zintenzivníme naši činnost v rámci pracovních skupin Coimbra Group, platformy LERU-
CE7 a projektů European University Foundation i s cílem zvýšit počet a úspěšnost našich 
žádostí o projekty Erasmus+. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.10) 

 Na základě podepsaného memoranda rozběhneme spolupráci v rámci Eastern Part-
nership a podnítíme vytvoření speciálního fondu na podporu vědecko-výzkumných akti-
vit. (pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.10) 

V. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY 

 Uskutečníme či medializujeme akce související s významnými výročími a událostmi, jako 
například jsou vznik samostatné České republiky a její přijetí za člena Organizace spoje-
ných národů, 75. výročí nástupu komunistické totality v Československu, 150. výročí na-
rození Jana Jánského, výročí souhlasu se vstupem země do NATO, nedožité 75. narozeniny 
Jana Palacha, 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 
či přijetí Maastrichtské smlouvy. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.1) 

 Zahájíme provozní fázi projektu DIDAKTIKON, jehož jedním z hlavních cílů je zavádění 
inovací ve vzdělávání na území Prahy a popularizace oborů pěstovaných na Univerzitě 
Karlově (zejména připravujících budoucí učitele). (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.1, 
V.5, V.6) 

 Etablujeme dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy jakožto zázemí pro zájemce o tento 
typ činnosti. (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný roz-
voj) (V.1, V.6) 

 S ohledem na udržitelný rozvoj a šetření nákladů se zaměříme na hledání úspor a 
celkově udržitelného přístupu v oblasti energií. (odpovídá: kvestor) (V.2, V.8) 

 Dopracujeme strategii udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy, v rámci projektu Uni-
versity leaders in SDG posílíme spolupráci v této oblasti mezi českými vysokými školami 
a v rámci univerzity aktivizujeme příslušné části fakult a dalších součástí, které doposud 
nebyly zapojeny do celouniverzitního řešení agendy udržitelného rozvoje ve všech jeho 
aspektech (akademický, vědecký, rozvojový a jiný potenciál). (odpovídá: členka kolegia 
rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (V.2) 

 Provedeme výzkum chápání a vnímání značky Univerzity Karlovy v cílové skupině ucha-
zečů o studium a jejich rodičů. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.3) 

 Do procesů univerzity budeme implementovat závěry získané z analýz týkajících se in-
terní komunikace, které byly zpracovány na základě šetření mezi fakultami, dalšími sou-
částmi a pracovišti rektorátu. (kancléř) (V.3, V.5) 

 Rozšíříme využívání elektronických nástrojů pro sdílení vzorových dokumentů k přípravě 
a realizaci projektů. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj, člen kolegia 
rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (V.5) 
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 Pro naplňování třetí role Univerzity Karlovy: 

– vytvoříme soubor příkladů dobré praxe v oblasti přenosu poznatků a technologií do 
praxe shrnující a propagující úspěšné případy s cílem podpořit akceleraci těchto akti-
vit na univerzitě i v národním kontextu; 

– analytický tým naší dceřiné společnosti využijeme pro vyhledávání společensky uplat-
nitelných řešení a následně pro ně prostřednictvím matchmakingové platformy 
„TechZone” nalezneme relevantní externí partnery. 

(odpovídá: člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (V.6, V.10) 

 Na základě široké univerzitní diskuse dospějeme ke shodě na principech financování Uni-
verzity Karlovy pro následující období, jejichž hlavními pilíři budou víceletý výhled, stabi-
lita financování a podpora aktivit a ukazatelů kvality, které směřují k naplňování cílů Stra-
tegického záměru univerzity. (odpovídá: paní rektorka, kvestor, člen kolegia rektorky pro 
strategie, analýzy a transfer) (V.7) 

 Zformulujeme strategii pro systémové využívání prostředků Nadačního fondu Univerzity 
Karlovy a přizpůsobíme jí výzvy pro čerpání prostředků. (odpovídá: kancléř) (V.8) 

 V oblasti posilování elektronizace univerzity: (V.9, V.12, V.13, I.6) 

– vybereme dodavatele nového ekonomického systému a zahájíme jeho imple-
mentaci, včetně postupného zavedení jednotné ekonomické metodiky (sjedno-
cení číselníků, postupy evidence majetku a další vybrané procesní postupy) (od-
povídá: pror. pro informační technologie, kvestor, člen kolegia rektorky pro 
eGovernment a bezpečnost); 

– v rámci nového studijního informačního systému zprovozníme moduly pro zá-
pis do předmětů, žádosti a ubytovací a sociální stipendia (odpovídá: pror. pro 
informační technologie); 

– uskutečníme business a IT analýzy dalších modulů a provedeme úpravy vyvo-
lané přijetím zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elek-
tronizací postupů orgánů veřejné moci (DEPO) (odpovídá: pror. pro informační 
technologie, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost); 

– v návaznosti na ustavení specializovaného pracoviště v rámci Ústavu výpočetní 
techniky budeme pokračovat v celouniverzitním nasazování cloudových služeb 
Microsoft 365 (odpovídá: pror. pro informační technologie); 

– zahájíme implementaci struktur, importního rozhraní a synchronizace dat dal-
ších částí informačního systému univerzity do datového skladu a provedeme 
analýzu možnosti integrování výstupů/reportů z datového skladu do nového 
studijního informačního systému (odpovídá: pror. pro informační technologie); 

– dokončíme implementaci nového informačního systému pro habilitační a jmenovací 
řízení (odpovídá: pror. pro informační technologie); 

– zahájíme práce na upgrade systému pro elektronickou pasportizaci nemovitého ma-
jetku a implementaci systému Building Information Modelling (odpovídá: pror. pro 
informační technologie, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost); 

– v pilotním provozu ověříme novou aplikaci, která umožní administrovat výběrová ří-
zení na pracovní pozice (zadávání inzerce volných pozic a vlastní výběrové řízení na 
univerzitě v jednotném formátu a se všemi podstatnými náležitostmi, vyhodnocování 
písemných materiálů kandidátů, komunikace s uchazeči, hlasování výběrových ko-
misí) (odpovídá: pror. pro informační technologie, člen kolegia rektorky pro eGovern-
ment a bezpečnost); 
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– upravíme aplikaci SPR UK tak, aby umožňovala každoroční průběžné i závěrečné vy-
hodnocování naplňování Programu na podporu strategického řízení Univerzity Kar-
lovy a spustíme databázi projektových žádostí a projektů, která sníží administrativní 
zátěž při přípravě a realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a 
investičních fondů a Národního plánu obnovy. (odpovídá: pror. pro informační tech-
nologie) 

 Posílíme vnitřní řízení rozvojových investičních i dislokačních aktivit a etablujeme plat-
formu pro podporu rozhodování na centrální úrovni s vazbou na národní programy, 
správu majetku a řízení prioritních akcí. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a 
rozvoj) (V.11) 

 Dokončíme a uvedeme do provozu univerzitní minikampus Fakulty sociálních věd v Jino-
nicích, zahájíme výstavbu minikampusů v Hradci Králové (MEPHARED 2), na Albertově 
(Biocentrum) a v Motole (multifukční budova 2. lékařské fakulty), resp. rekonstrukci ob-
jektů Filozofické fakulty v Opletalově ulici, objektů Pedagogické fakulty v ulici Rettigové a 
objektu Evangelické teologické fakulty v Černé ulici. (odpovídá: pror. pro strategickou 
spolupráci a rozvoj) (V.12) 

 V oblasti bezpečnosti: 

– na základě analýzy stanovíme seznam rizikových studijních programů a výzkumných 
projektů a navrhneme opatření ke zmírnění působení cizí moci na univerzitě; jednot-
livé rizikové faktory a oblasti v dané problematice budeme aktualizovat v návaznosti 
na evropskou i českou legislativu; 

– zavedeme e-learning pro zaměstnance v oblasti institucionální odolnosti (protivlivo-
vého působení) a kybernetické bezpečnosti; 

– v návaznosti na přijetí strategie kybernetické bezpečnosti 2022+ implementujeme ně-
které z technologií skenu zranitelností a minimálně pět dalších bezpečnostních politik 
jako součást systému řízení bezpečnosti informací; 

– dokončíme komplexní analýzu měkkých cílů na univerzitě. 

(odpovídá: člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost) (V.13) 
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PŘÍLOHA: PLÁN INVESTIČNÍCH AKTIVIT UNIVERZITY KARLOVY PRO ROK 2023 

1. SHRNUTÍ INVESTIČNÍCH AKTIVIT PRO ROK 2023 

Tak jako v minulých letech i v roce 2023 bude Univerzita Karlova věnovat pozornost budování 
klíčových univerzitních minikampusů i dalším dílčím investičním akcím a pořizování strojního a 
přístrojového vybavení. 

Po ukončení výběrových řízení budou zahájeny stavební práce na výstavbě objektu Biocentra 
Kampusu Albertov a stavbě Budovy fakult a Centrální budovy Lékařské a Farmaceutické fakulty 
v Hradci Králové. 

Bude zahájena realizace generální rekonstrukce budovy Evangelické teologické fakulty, rekon-
strukce objektu Pedagogické fakulty, rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova Filozofické fa-
kulty, stavba Multifunkční budovy 2. lékařské fakulty a výstavba nové budovy Ústavu dějin a ar-
chivu Univerzity Karlovy. 

Bude dokončena příprava rekonstrukce Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty, 
druhá část opravy fasády a oken budovy Právnické fakulty a staveb Kolejí a menz, především re-
konstrukce Staré budovy Koleje Švehlova a první etapa rekonstrukce Šafránkova pavilonu v Plzni. 

V roce 2023 budou zahájeny projektové práce na novostavbě „Budovy B“ 3. lékařské fakulty a na 
výstavbě Kampusu Veleslavín Fakulty tělesné výchovy a sportu. 

Univerzita Karlova bude pokračovat v realizaci dílčích rekonstrukcí a v přípravě a projektové čin-
nosti dalších akcí zařazených v dokumentaci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně tech-
nické základny veřejných vysokých škol a 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

Vedle vlastních zdrojů univerzity pro tyto účely budou využity zejména zdroje programového fi-
nancování, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Národního plánu obnovy. Jednot-
livé akce budou uskutečňovány v závislosti na výzvách příslušných investičních programů, do-
stupnosti finančních prostředků, získání potřebných povolení a výběru dodavatelů. 

Plán je členěn po jednotlivých fakultách a dalších součástech, zvlášť jsou pak uvedeny investiční 
aktivity společné více fakultám, tj. kampus Albertov a kampus v Hradci Králové. Samostatně je 
uvedena souhrnná informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2023. 

V případě některých projektů financovaných z operačních programů lze rovněž obtížně oddělit 
investice do přístrojového vybavení, a tak částky týkající se přístrojového vybavení mohou být 
v tomto případě obsaženy i v ostatních plánovaných investicích. 
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2. SEZNAM JEDNOTLIVÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2023 

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 180 000 000 Kč (odhad) 
Období přípravy akce 2019 – 2023 
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 

Kompletně připravený projekt (včetně DPS), vydáno stavební 
povolení, vydána registrace projektu od MŠMT, proběhl výběr 
TDI a BOZP, vyhodnocené VŘ na zhotovitele bylo zrušeno kvůli 
odstoupení účastníků ze soutěže. Realizace akce posunuta 
o rok. 

Plán prací pro rok 2023 
Uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, stanovení harmono-
gramu prací, zahájení realizace 

Předpoklad výdajů v roce 2023 70 000 000 Kč (odhad) 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
59 500 000 Kč dotace z programového financování 
10 500 000 Kč vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Evangelická teologická fakulta neplánuje v roce 2023 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Název akce UK - PF Oprava fasády a oken – 1. část 

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

Celkové náklady s DPH 22 490 530 Kč 
Období přípravy akce 2019 – 2020 
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 Realizace akce 
Plán prací pro rok 2023 Dokončení realizace akce 
Předpoklad výdajů v roce 2023 6 050 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

Název akce UK - PF Oprava fasády a oken – 2. část 
Stručný popis akce Oprava fasády a oken 
Celkové náklady s DPH 214 117 826 Kč 
Období přípravy akce 2022 – 2023 
Období realizace akce 2024 – 2025 
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 Příprava ZD pro výběr zhotovitele PD 
Plán prací pro rok 2023 Přípravná fáze (projekční práce, VZ na zhotovitele) 
Předpoklad výdajů v roce 2023 14 278 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Právnická fakulta plánuje v roce 2023 pořizovat strojní a přístrojové vybavení: tepelná čerpadla 
(7 260 000 Kč), pracovní stanice a notebooky (1 571 000 Kč), server (100 000 Kč), kancelářské 
multifunkce (200 000 Kč), tiskárny do tiskařského centra (350 000 Kč), kamery a mikrofony 
(300 000 Kč). 

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

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

Stručný popis akce Celková rekonstrukce a novostavba budovy 
Celkové náklady s DPH 390 460 000 Kč 
Období přípravy akce 2012 – 2024 
Období realizace akce 2024 – 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby Propojení s budovou Biocentra Kampusu Albertov 

Popis aktuálního stavu akce 
SP 10/2021, DPS 03/2022 , probíhá příprava aktualizovaného 
IZ 

Plán prací pro rok 2023 
Schválení IZ, zpracování ZD a provedení VZ, zahájení realizace 
akce 02/2024 

Předpoklad výdajů v roce 2023 7 810 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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 37 884 000 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 

SOD u kontroly a schvalování dodavatele. IZ na MŠMT, reali-
zace akce plánována od 10/2022, PD vybavení do 11/2022, 
příprava ZD VZ na vybavení a stroje a přístroje, VZ na realizaci 
10/2022  

Plán prací pro rok 2023 
VZ vybavení, stroje a přístroje do 04/2023, realizace stavby a 
dodávky vybavení, strojů a přístrojů do 9/2023  

Předpoklad výdajů v roce 2023 29 564 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 
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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 
ústavu 

Celkové náklady s DPH 89 375 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 – 2023 
Období realizace akce 2024 – 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby Plánované propojení s okolními budovami v další etapě 
Popis aktuálního stavu akce ÚR 01/2022, probíhá VZ na zpracovatele DSP+DPS  
Plán prací pro rok 2023 Zpracování DSP, IČ na získání SP, zpracování DPS 
Předpoklad výdajů v roce 2023 4 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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 2019 – 2022 
Období realizace akce 2023 – 2024 

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

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

Popis aktuálního stavu akce Probíhá IČ na získání SP 

Plán prací pro rok 2023 
Zpracování ZD VZ a provedení VZ na realizaci akce, zahájení 
realizace 11/2023 

Předpoklad výdajů v roce 2023 2 575 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

Název akce Centrum simulační a experimentální medicíny II. etapa 

Stručný popis akce 
Vestavba laboratoří a učeben do dvora mezi objekty Alber-
tov/Studničkova 

Celkové náklady s DPH 190 000 000 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, propojení s UIM 1. LF 
Popis aktuálního stavu akce Příprava technických podkladů 
Plán prací pro rok 2023 Zpracovat ideovou studii po dokončení PD I. etapy 
Předpoklad výdajů v roce 2023 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

Název akce Novostavba budovy U Nemocnice 4 – dvůr jih 

Stručný popis akce 
Demolice přízemních laboratoří a novostavba 4. NP budovy, 
studentské laboratoře + kantýna 

Celkové náklady s DPH 350 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 – 2029 
Období realizace akce 2030 – 2032 
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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 
1. LF 

Popis aktuálního stavu akce Příprava technických podkladů  
Plán prací pro rok 2023 Zpracovat ověřovací studii (objem, soulad s ÚP) 
Předpoklad výdajů v roce 2023 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

1. lékařská fakulta bude čerpat z Národního plánu obnovy tyto položky, jejichž čerpání se předpo-
kládá částečně již v r. 2023: projekt CarDia - konfokální mikroskop, finanční objem 26 770 040 Kč, 
financování – NPO Program EXCELES, ID: LX22NPO5107 – Financováno Evropskou unií – Next 
Generation EU a spoluúčast 1. LF (DPH); projekt Národní institut virologie a bakteriologie – labo-
ratoř BSL 3, finanční objem 5 851 384 Kč, financování - NPO Program EXCELES, ID: LX22NPO5103 
– Financováno Evropskou unií – Next Generation EU a spoluúčast 1. LF (DPH) (rozdělení této po-
ložky mezi 1. LF a PřF je aktuálně v jednání); projekt Národní ústav pro neurologický výzkum – 
výzkumné projekty, finanční objem 10 829 500 Kč, financování - NPO Program EXCELES, ID: 
LX22NPO5107 – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU a spoluúčast 1. LF (DPH); 
projekt Národní ústav pro výzkum rakoviny Incucite3D - Sestava hmotnostní spektrometrie a ka-
palinové chromatografie s příslušenstvím, finanční objem 66 247 500 Kč, financování - NPO Pro-
gram EXCELES, ID: LX22NPO5102 – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU a spolu-
účast 1. LF (DPH). Samostatně pořizovaným přístrojem bude sekvenátor pro BIOCEV, který bude 
v hodnotě 25 000 000 Kč pořízen jako náhrada za přístroj zničený při požáru v r. 2021. Úhrada 
bude provedena z předjednaného pojistného plnění. Po vypsání výzev z projektů OP JAK bude 
v průběhu roku 2023 konkretizována možná účast a použití pro nákup nové přístrojové techniky, 
předpokládá se cca 10% čerpání ve výši 80 000 000 Kč. 

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

Název akce 
UK - 2. LF UK – Renovace schodiště výukového pavilonu a 
fasády budovy „B“ 

Stručný popis akce 
Renovace venkovního schodiště výukového pavilonu 
teoretických ústavů a fasády budovy „B“ 

Celkové náklady s DPH 6 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2022 – 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 Příprava vstupních údajů pro realizaci záměru 
Plán prací pro rok 2023 Přípravné práce vč. výběrového řízení na dodavatele 
Předpoklad výdajů v roce 2023 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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

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

Celkové náklady s DPH 699 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 – 2022 
Období realizace akce 2023 – 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, 
spojeni principy 
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Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 
Získání stavebního povolení. Dokončení dokumentace pro 
provedení stavby. Výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Plán prací pro rok 2023 
Dokončení výběru dodavatele stavby. Demolice a přípravné 
stavební práce. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 25 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

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 3 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 – 2022 
Období realizace akce 2023 – 2023 
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 Dobudování nového zvěřince a jeho postupné vybavování 
Plán prací pro rok 2023 Dokončení realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2023 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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

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

Celkové náklady s DPH 162 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 – 2023 
Období realizace akce 2025 – 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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 2023 Projektová příprava 
Předpoklad výdajů v roce 2023 2 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

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) 
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Popis aktuálního stavu akce Příprava vstupních údajů pro projektovou přípravu 
Plán prací pro rok 2023 Projektová příprava 
Předpoklad výdajů v roce 2023 2 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

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

Stručný popis akce 

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

Celkové náklady s DPH 216 703 186 Kč 
Období přípravy akce 2018 – 2020 
Období realizace akce 2020 – 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby  
Popis aktuálního stavu akce Dokončení stavby a vybavení mobiliářem 
Plán prací pro rok 2023 Dovybavení objektu 
Předpoklad výdajů v roce 2023 15 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

2. lékařská fakulta plánuje v roce 2023 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 9 000 000 Kč. Nákupy budou finančně zajištěny ze státních 
dotací MŠMT ČR kapitola 333 (příspěvek A+K Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost 
a příspěvek P Společenské poptávky - pedagogové a lékaři), z institucionálních prostředků na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a dále z vlastních prostředků. 

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

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

Stručný popis akce 
Demolice stávající budovy a výstavba nové budovy 
o 4 nadzemních a 2 podzemních podlažích. 

Celkové náklady s DPH 720 000 000 Kč v cenové úrovni 2022 
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 OPVVV. Předprojektová a projek-
tová příprava je hrazena z vlastních zdrojů 3. LF UK. 

Popis aktuálního stavu akce 

Zpracována studie proveditelnosti a objemová studie objektu. 
3. LF vyhlašuje, v souladu se ZZVZ č. 134/2016 Sb., 
jednofázovou otevřenou architektonickou soutěž o návrh 
s vyhlášením vítěze v lednu 2023 

Plán prací pro rok 2023 
Vyhlášení výsledků architektonické soutěže, uzavření SoD 
s architektem, zahájení projektových prací  

Předpoklad výdajů v roce 2023 15 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 
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Název akce Jídelna a bufet 

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

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2025 – 2027 
Období realizace akce 2028 – 2030 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby Není synergie s existujícími OP VVV či jinými projekty 
Popis aktuálního stavu akce Příprava záměru 
Plán prací pro rok 2023 Zadání projektové dokumentace 
Předpoklad výdajů v roce 2023 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023  - 

 
 

Název akce Rekonstrukce obvodového pláště Ke Karlovu 4 

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

Celkové náklady s DPH 46 650 000 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 

Synergické vazby 

Není synergie s existujícími OP VVV, hrazeno bude z Programu 
MŠMT 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
kladny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých 
škol 

Popis aktuálního stavu akce Probíhají projektové práce 
Plán prací pro rok 2023 Výběr zhotovitele 
Předpoklad výdajů v roce 2023 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023  - 

 
 

Název akce Rekonstrukce střechy Ke Karlovu 4 

Stručný popis akce 
Cílem projektu je realizovat nutnou kompletní výměnu střeš-
ního souvrství, které bude odpovídat současně platným te-
pelně technickým normám. 

Celkové náklady s DPH 13 150 000 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 

Synergické vazby 

Není synergie s existujícími OP VVV, hrazeno bude z Programu 
MŠMT 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
kladny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých 
škol 

Popis aktuálního stavu akce Probíhají projektové práce 
Plán prací pro rok 2023 Výběr zhotovitele 
Předpoklad výdajů v roce 2023 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023  - 
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Strojní a přístrojové vybavení 

3. lékařská fakulta v roce 2023 plánuje pořízení strojního a přístrojového vybavení v rámci pro-
jektu NPO Exceles CarDia v celkové výši 14 910 000 Kč vč. DPH. Jedná se o přístroje pro labora-
torní i klinický výzkum. 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI 

Název akce UK – LFP – Rekonstrukce Šafránkova pavilonu, I. etapa 

Stručný popis akce 

Rekonstrukcí Šafránkova pavilonu dojde ke zvýšení kvality a 
kapacity ubytování. Součástí rekonstrukce bude i nástavba 
na stávající budovu, kde budou umístěny další ubytovací 
kapacity. 

Celkové náklady s DPH 181 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2022 – 2023 
Období realizace akce 2024 – 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby 
Zajištění sociálních potřeb studentů s ohledem na uvedení 
nového kampusu UniMeC, 2. etapa do provozu. 

Popis aktuálního stavu akce Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení 

Plán prací pro rok 2023 
VZ na zpracovatele prováděcí projektové dokumentace. 
Zpracování prováděcí dokumentace. VZ na technický dozor 
investora a koordinátora BOZP. VZ na dodavatele stavby. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Lékařská fakulta v Plzni v roce 2023 dále plánuje pořízení strojního a přístrojového vybavení 
v celkové hodnotě 28,7 mil. Kč. Jedná se o přístroj na digitální PCR, centrifuga maloobjemová, 
Multi GPU computing server, ZEISS Axioscan, hlubokomrazící box na -80°, zařízení videorežie, 
flipchart digitální, simulátor katetrizačního sytému, postprocessingový systém pro CT, MR, NM a 
RT, sada fantomů pro CT, MR a PET 1. 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ, LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

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

Stručný popis akce 

V rámci předkládaného projektu dojde k vybudování společné 
Budovy fakult LF HK a FAF UK, tj. dojde k vybudování celkem 
18 550 m2 čistých výukových a výzkumných prostor v jedné 
lokalitě 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 4 035 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2017 – 2023 
Období realizace akce 2023 – 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 UK v HK, ve kterém budou sídlit 
děkanáty obou fakult. 

Popis aktuálního stavu akce 
Rozhodnutí o změně ÚR z roku 2009 nabylo právní moci 
v březnu 2021. Stavební povolení bylo získáno v březnu 2022. 
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Smlouva s dodavatelem na technický dozor stavby byla pode-
psána v červenci 2022. Probíhají dokončovací práce na prová-
děcí dokumentaci (srpen 2022). Investiční záměr byl předsta-
ven Komisi expertů MŠMT s kladným výsledkem. Srpen 2022 
– kontrola prováděcí dokumentace. Vyhlášení VZ na GDS v 3Q 
2022. Podání žádosti o dotaci do komponenty 3.2.4 Národního 
plánu obnovy očekáváme v posledním čtvrtletí roku 2022. 

Plán prací pro rok 2023 
Dokončení VZ na dodavatele stavby. Výkonová fáze V - 
Dokumentace interiérů. Podpis rozhodnutí o dotaci z NPO. 2Q 
2023 Zahájení výstavby. Autorský dozor, TDS a BOZP. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 
Investiční náklady cca 765 000 000 Kč 
Neinvestiční náklady cca 5 500 000 Kč  

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 

Investice – 736 000 000 Kč – NPO, dotace z programového 
financování 
29 000 000 Kč – vlastní prostředky (výdaje na TDS, autorský 
dozor, posudky) 
Neinvestice – vlastní prostředky 

 

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

Stručný popis akce 

UK je vlastníkem 2/3 pozemků na louce podél ulice Zborovské 
v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové. Na těchto stávajících pozemcích se předpokládá 
dovybudování Kampusu (etapa MEPHARED 2).  

Celkové náklady s DPH 5 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 – 2022 
Období realizace akce 2023 – 2025 
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 UK v HK, 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 2023 Koupě pozemků 
Předpoklad výdajů v roce 2023 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

V rámci přípravy výstavby M2 se v roce 2023 nepředpokládá zahájení pořizování strojního a pří-
strojového vybavení. Ovšem po ukončení projektové dokumentace pro stavbu bude zahájena pří-
prava pro pořízení AV techniky, IT techniky a přístrojového vybavení do nově postavené budovy. 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Název akce UK - LF HK - Novostavba Centrální budovy Kampusu 

Stručný popis akce 
Společná novostavba děkanátů LF HK a FAF UK v Hradci 
Králové 

Celkové náklady s DPH 660 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2017 – 2023 
Období realizace akce 2023 – 2026 
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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 březnu 2021. Stavební povolení bylo získáno v březnu 2022. 
Smlouva s dodavatelem na technický dozor stavby byla pode-
psána v červenci 2022. Probíhají dokončovací práce na prová-
děcí dokumentaci (srpen 2022). Investiční záměr byl předsta-
ven Komisi expertů MŠMT s kladným výsledkem. V červenci 
2022 došlo k doplnění žádosti o registraci akce dle pokynu 
MŠMT. Kompletní zadávací dokumentace na VZ na generál-
ního dodavatele stavby byla zaslána na MŠMT k ex-ante kon-
trole. Srpen 2022 – kontrola prováděcí dokumentace. Vyhlá-
šení VZ na generálního dodavatele stavby v 3Q 2022. 

Plán prací pro rok 2023 

Dokončení VZ na dodavatele stavby. Výkonová fáze V – 
Dokumentace interiérů. Podpis rozhodnutí o dotaci 
z programu MŠMT 133 240. 2Q 2023 zahájení výstavby. 
Autorský dozor, TDS a BOZP 

Předpoklad výdajů v roce 2023 
Investiční náklady cca 136 000 000 Kč 
Neinvestiční náklady cca 1 000 000 Kč  

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 

Investice – 130 000 000 Kč – dotace z programového 
financování 
6 000 000 Kč – vlastní prostředky 
Neinvestice – vlastní prostředky 

 

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 102 600 000 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 UK v HK, ve kterém budou sídlit 
děkanáty obou fakult. 

Popis aktuálního stavu akce 
Podklady k vytvoření zadávací dokumentace hotové. Zahájena 
tvorba zadávací dokumentace. 

Plán prací pro rok 2023 Zhotovení zadávací dokumentace 
Předpoklad výdajů v roce 2023 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Lékařská fakulta v Hradci Králové v roce 2022, především v souvislosti s přípravou nové výstavby 
kampusu Mephared2, vyhodnocuje a reviduje požadavky v této oblasti. V nadcházejícím období 
v roce 2023 bude zahájena příprava pořízení včetně případných projektových dokumentací a vý-
běrových řízení. 



22 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Název akce Revitalizace dvou jezírek na Zahradě léčivých rostlin 

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

Celkové náklady s DPH 3 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2023 – 2023 
Období realizace akce 2024 – 2025 
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 2023 Příprava VZ a zpracování příslušných dokumentací 
Předpoklad výdajů v roce 2023 250 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 

Název akce 
Dokončení sportovišť v areálu Zámostí na Farmaceutické fa-
kultě v Hradci Králové 

Stručný popis akce 

Cílem projektu je vybudování multifunkčního hřiště s teniso-
vou stěnou a hřiště pro plážový volejbal, a to včetně skladů, 
přístřešků pro oplocení, zpevněných ploch a zahradních úprav 
v jihovýchodním cípu stávajícího sportovního areálu v Zá-
mostí. 

Celkové náklady s DPH 8 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2023 – 2023 
Období realizace akce 2024 – 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby 
Součást sportovišť v areálu Zámostí Farmaceutické fakulty 
v Hradci Králové. 

Popis aktuálního stavu akce 
Vypracovaná studie sportovního areálu včetně odhadu ná-
kladů. 

Plán prací pro rok 2023 Příprava VZ a zpracování příslušných dokumentací 
Předpoklad výdajů v roce 2023 900 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 OP  

 

Název akce IT core infrastruktura na FaF UK v Hradci Králové 

Stručný popis akce 

Pořízení nové core infrastruktury na FaF UK (přepínače, 
aktivní prvky, disková pole a servery, firewally a páteřní 
prvky) včetně obnovy PC, HW a SW. Součástí je i prodloužení 
servisní podpory stávajících zařízení (přepínače, servery, dis-
kové pole). 

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 2023 Příprava VZ a samotná realizace 
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Předpoklad výdajů v roce 2023 
Investiční náklady v hodnotě cca 5 300 000 Kč 
Neinvestiční náklady cca 5 700 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
PPSŘ, NPO 
vlastní prostředky 

 
 

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 VaVaI témat, dle potřeb regionálních 
klíčových hráčů. 

Celkové náklady s DPH 80 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 – 2024 
Období realizace akce 2024 – 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 vysoutěžilo zhotovitele dalších 
stupňů PD. Od září 2022 bude zahájeno pokračování další 
projektové přípravy. Město Hradec Králové je stěžejním 
partnerem, a zároveň žadatelem o případné dotační 
prostředky. 

Plán prací pro rok 2023 
Bude probíhat zpracování projektové dokumentace a získání 
příslušných povolení. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 Krajská dotace pro Statutární město Hradec Králové 

Strojní a přístrojové vybavení 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové plánuje v roce 2023 pořídit obnovu PC/NTB a SW včetně 
klíčové IT infrastruktury v celkové výši přibližně 11 000 000 Kč a soubor přístrojů pro zajištění 
vzdělávacích a výzkumných činností ve výši 5 000 000 Kč. Konkrétně půjde o obměnu osobních 
počítačů včetně NTB, klíčové infrastruktury, pořízení SW včetně prodloužení servisní podpory a 
zajištění nových přístrojů a případnou obměnu stávajících přístrojů nutných pro praktickou vý-
uku či výzkumnou činnost. Nákupy budou finančně zajištěny z Národního programu obnovy, 
z programu státní dotace PPSŘ 2023 a z vlastních zdrojů FaF UK. 

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 2023 – 2026 
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 
Zadávací dokumentace na stavební práce schválená MŠMT, 
v 08/2022 bude vyhlášeno VŘ na dodavatele stavby. Zároveň 
bude realizována přípojka optického vlákna k budovám.  

Plán prací pro rok 2023 
Dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, 
podpis smlouvy o dílo, zahájení a průběh realizace prací. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 80 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 

Název akce UK - FF - Rekonstrukce fasád a střech – dokončení 

Stručný popis akce 

Dokončení rekonstrukce fasád, střech a komínů hlavní budovy 
FF UK, 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 2023 – 2026 
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. 

Plán prací pro rok 2023 Přípravné stavební práce  
Předpoklad výdajů v roce 2023 2 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 

Název akce UK – FF Rekonstrukce a modernizace kotelny 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce a modernizace cca 27 let staré kotelny hlavní 
budovy FF UK.  

Celkové náklady s DPH 18 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 – 2023 
Období realizace akce 2023 – 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 
Je zpracována studie, připravuje se výběrové řízení na zpraco-
vatele PD. 

Popis aktuálního stavu akce 

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

Plán prací pro rok 2023 
Zpracování projektových dokumentací a vyřízení stavebního 
povolení. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 1 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 

Název akce UK - FF – Rekonstrukce a modernizace výtahu 

Stručný popis akce 
Rekonstrukce a modernizace výtahu na hlavní budově, 
rozšíření. Stávající výtah je v havarijním stavu.  

Celkové náklady s DPH 14 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 – 2022 
Období realizace akce 2023 – 2024 
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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, stavební povolení 
vydáno, včetně nabytí právní moci. Připravuje se zadávací 
dokumentace na vypsání VŘ. 

Plán prací pro rok 2023 Vyhlášení VŘ a realizace akce 
Předpoklad výdajů v roce 2023 14 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2022 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Nepředpokládá se žádné pořízení strojního a přístrojového vybavení 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

Název akce Rekonstrukce posluchárny CH1 

Stručný popis akce 

Obnova posluchárny CH1, s důrazem na zachování veškerých 
historických prvků, nacházející se v budově chemického ús-
tavu na adrese Hlavova 8, Praha 2, za účelem zvýšení tepelně-
technických vlastností, zvýšení komfortu pro studenty, přede-
vším stran hygienických norem (osvětlení; vzduchotechnika) 
a pro celkové zkvalitnění výuky. 

Celkové náklady s DPH 9 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2022 – 2023 
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 V současné době je v procesu zpracování kompletní PD. 

Plán prací pro rok 2023 
Akce bude realizována dle PD, z prostředků kapitálového roz-
počtu, a to do konce 09/2023 

Předpoklad výdajů v roce 2023 9 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023  vlastní prostředky 

 
 

Název akce Rekonstrukce nemovitosti Plavecká 11 

Stručný popis akce 

Kompletní rekonstrukce nemovitosti Plavecká 11, kterou Uni-
verzita Karlova, resp. PřF UK, nabyla v létě roku 2022, za úče-
lem zvýšení kapacity pracovních a příp. i výukových míst, kte-
rých se již ve stávajícím kampusu na Albertově nedostává.  

Celkové náklady s DPH 30 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2022 – 2023 
Období realizace akce 2023 – 2024 (předpoklad je ukončení realizace v roce 2023) 

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 na nové dispoziční uspořá-
dání a dále PD na vestavbu výtahu. Následovat bude inženýr-
ská činnost a projednání s dotčenými orgány. 

Plán prací pro rok 2023 
Akce bude realizována dle PD, z prostředků kapitálového roz-
počtu a předpoklad dokončení je podzim/zima 2023. S pří-
stavbou výtahu možnost protáhnutí akce do roku 2024.  

Předpoklad výdajů v roce 2023 30 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 
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Název akce 
Stavební úpravy půdních prostor Albertov 6 – rekonstrukce 
půdních poslucháren 

Stručný popis akce 
Stavební úpravy za účelem prosvětlení místností/poslucháren 
v podkroví ve středové věži na budově Albertov 6 

Celkové náklady s DPH 12 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 – 2022 
Období realizace akce 2023 – 2023 (v případě přidělení dotace) 
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 využívány jako počítačové 
učebny. V místnostech nejsou žádná okna, a proto nesplňují 
hygienické požadavky. V současné době se zpracovává projek-
tová dokumentace. Akce konzultována s památkáři, do konce 
roku 2022 předpoklad vyřízení stavebního povolení. Realizace 
v roce 2023 v případě získání dotace z programu OP JAK.  

Plán prací pro rok 2023 
Budou probíhat stavební práce dle zpracované PD, v případě 
přidělení dotace 

Předpoklad výdajů v roce 2023 12 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
OP JAK 
vlastní prostředky 

 
 

Název akce Rekonstrukce posluchárny zoologie 

Stručný popis akce 

Rekonstrukce posluchárny zoologie, jedné z největších před-
náškových aul biologické sekce, nacházející se v budově Vi-
ničná 7 Praha 2, za účelem zvýšení tepelně-technických vlast-
ností, zvýšení komfortu pro studenty, především stran hygie-
nických norem (osvětlení; vzduchotechnika) a pro celkové 
zkvalitnění výuky. 

Celkové náklady s DPH 12 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2023 – 2024 
Období realizace akce 2023 – 2024 (po etapách) 

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

Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 
V plánu na rok 2023. V tuto chvíli neprobíhají ani přípravné 
práce. 

Plán prací pro rok 2023 

V roce 2023 bude zahájena práce na projektové dokumentaci 
na rekonstrukci posluchárny zoologie a v 1. etapě (léto roku 
2023) budou vyměněna okna. Zbytek prací bude probíhat až 
v letní přestávce mezi semestry v roce 2024.  

Předpoklad výdajů v roce 2023 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023  vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Přírodovědecká fakulta, resp. její jednotlivá pracoviště/ústavy/katedry, plánují v roce 2023 na-
koupit přístrojové vybavení v celkové hodnotě 90 009 294 Kč. Zdrojem financování jsou přede-
vším programy NPO, NIVB, NÚVR, ale i krytí z vlastních zdrojů jednotlivých pracovišť. Význam-
nými položkami jsou například: přístroj OT Ecplipse, Vanquish Neo, Evosep One + příslušenství 
pro Analýzy proteinů na úrovni celého proteomu, interakce protein-protein, interakce protein-
nukleová kyselina a odhalování posttranskripčních modifikací proteinů v hodnotě 34 898 860 Kč. 
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Nákup financován z programu NIVB; třídička buněk pro velmi přesnou separaci různých populací 
buněk pro následné experimenty v hodnotě 8 385 300 Kč. Nákup financován z programu NIVB; 
průchozí autokláv pro dekontaminaci laboratorního odpadu v hodnotě 3 484 800 Kč. Nákup fi-
nancován z programu NIVB; mikroskopický systém pro automatickou analýzu nádorových cha-
rakteristik buněk nezbytný po zkoumání jejich chování v hodnotě 5 000 000 Kč. Nákup financo-
ván z programu NÚVR; stolní ultracentrifuga pro separaci vzorků vysokou rychlostí v hodnotě 
2 459 954 Kč. Nákup financován z programu NIVB; kapalinový chromatograf s vysokorozlišova-
cím tandemovým hmotnostním spektrometrem - moderní LC-MS systému schopný charakterizo-
vat a správně kvantifikovat širokou škálu strukturně rozdílných molekul (od malých molekul až 
po biofarmaceutika). Instrument bude sloužit v rámci výzkumných projektů katedry analytické 
chemie, tak i ve výuce a to převážně doktorandských studentů. Přístroj v hodnotě 12 000 000 Kč 
je financován z vlastních zdrojů; NMR 400 MHz spektrometr - náhrada dosluhujícího zařízení. Pří-
stroj v hodnotě 12 000 000 Kč je financován z vlastních zdrojů. 

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA 

Název akce Vybudování vodíkové stanice, V Holešovičkách 747/2, Praha 8 

Stručný popis akce 
V případě pokračování financování velké výzkumné in-
frastruktury SPL-MSD počítá MFF UK se zbudováním vodíkové 
stanice pro tuto infrastrukturu v objektu garáží areálu Troja. 

Celkové náklady s DPH 1 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2022 – 2022 
Období realizace akce 2023 – 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

Důležité pokračování projektu velké výzkumné infrastruktury 
SPL-MSD. S ohledem na poměrně unikátní know-how MFF UK 
a "strategičnost" vodíku a s ním spojených technologií je akce 
brána jako prioritní. 

Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 
Rozhodnutí a vybrání umístění stavby, přípravné práce elek-
tro. 

Plán prací pro rok 2023 
Rekostrukce místností a dvora objektu garáží vč. zajištění el. 
příkonu, rozvodů.  

Předpoklad výdajů v roce 2023 1 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

Název akce 
Vestavba kanceláří v místě č. m. V186 až V189, 
V Holešovičkách 747/2, Praha 8 

Stručný popis akce 
Obsahem navrhovaných stavebních úprav je přestavba 
prostoru nad výrobní halou objektu Vývojových dílen na 
kanceláře. 

Celkové náklady s DPH 10 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 – 2022 
Období realizace akce 2023 – 2023 

Zdůvodnění akce k prioritám SZ 
Současný nedostatek kancelářských míst pro zaměstnance, 
doktorandy i postdoktorandy. 

Synergické vazby - 
Popis aktuálního stavu akce V roce 2022 je hotova PD a jsou prováděny inženýrské práce 

Plán prací pro rok 2023 
Dokončení předrealizační fáze, případné získání stavebního 
povolení, realizace. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 10 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 
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Název akce 
Rozšíření serverovny v objektu Vývojových dílen, 
V Holešovičkách 747/2, Praha 8 

Stručný popis akce 
Obsahem navrhovaných stavebních úprav je doplnění 
chlazení a úpravy pro rozšíření stávající serverovny. 

Celkové náklady s DPH 5 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2022 – 2022 
Období realizace akce 2023 – 2023 
Zdůvodnění akce k prioritám SZ Rozšíření serverovny na její 100 % kapacitu dle PD. 
Synergické vazby - 
Popis aktuálního stavu akce V roce 2022 je hotova PD. 
Plán prací pro rok 2023 Aktualizace PD – VV, realizace. 
Předpoklad výdajů v roce 2023 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Matematicko-fyzikální fakulta plánuje v roce 2023 pořídit skenovací elektronový mikroskop 
s příslušenstvím pro podporu řešení projektu ERC. Odhadovaná částka je 10 000 000 Kč. Nákup 
bude realizován z vlastních prostředků. Dále fakulta plánuje v roce 2023 provést inovaci 
výpočetní techniky včetně velkých serverů s nákladem přibližně 3 000 000 Kč. MFF každoročně 
investuje do modernizace 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 - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, 
Praha 1 

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

Celkové náklady s DPH 447 056 307 Kč 
Období přípravy akce 2016 – 2023 
Období realizace akce 2023 – 2026 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 

Registrace akce na MŠMT, EDS číslo: 133D242000012 (1-
6/2022), příprava dodatku k IZ včetně modifikace projektové 
a prováděcí dokumentace firmou OBH reflektující aktuální 
ekonomické možnosti fakulty v kontextu s energetickou krizi, 
cen a situace ve stavebnictví (6-12/2022). VŘ na 
administrátora veřejných zakázek na zhotovitele stavby, TDS 
a Koordinátora BOZP. 

Plán prací pro rok 2023 

Příprava a schválení dodatku k IZ včetně modifikované projek-
tové a prováděcí dokumentace a dokumentace k VŘ (1-
5/2023), vypsání VŘ na zhotovitele stavby, TDS a 
Koordinátora BOZP a realizace těchto VŘ, podepsání smluv 
s vítěznými firmami (6-11/2023), předání staveniště 
(12/2023), realizace investiční akce do 12/2024. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 968 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 
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Strojní a přístrojové vybavení 

Fakulta plánuje v roce 2023 pořizovat přístrojové vybavení a zařízení v rámci plnění klíčové 
aktivity PedF-A-5 „Technická a technologická podpora distančního vzdélávání“ (PP SŘ 2022-25) 
a fondu F 2023, resp. ukazatele P (tzv. Opatření na podporu studijních programů, zaměřených 
na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách veřejných vysokých 
škol) v předpokládané nominální hodnotě investic 700 000 Kč. 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

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

Stručný popis akce 

V návaznosti na svěření ubytovací části Areálu Jinonice do 
správy FSV UK bude fakulta usilovat o získání dotace 
z programu 133D 22E na konverzi těchto prostor pro potřeby 
zajištění administrativního zázemí fakultních činností 
(kanceláře děkanátu) a výdejny menzy pro studenty a 
pedagogy FSV UK 

Celkové náklady s DPH 56 750 00 Kč 
Období přípravy akce 2022 – 2023 
Období realizace akce 2024 – 2025 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby 

Přímá prostorová a funkční návaznost na projekty „Moderni-
zace 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 
Proběhla příprava investičního záměru, nyní příprava 
podkladů pro VZ na zpracování DSP 

Plán prací pro rok 2023 
Zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotační 
financování. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 2 400 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Fakulta plánuje v roce 2023 pouze dokoupení IT vybavení (část kopírky), doplnění strukturované 
kabeláže v budově Hollar a firewally pro všechny lokality FSV. 

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, Regis-
trační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295 
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Popis aktuálního stavu akce 
Stavební část akce financována z programu 133 220 
dokončena. Prostory zkolaudovánay a předány k užívání. ZVA 
připraveno k odevzdání. 

Plán prací pro rok 2023 
Administrace VZ „UK FTVS – Přístrojové vybavení warm-up 
zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami“, do-
dávka a instalace vybavení. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 5 900 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 OP VVV, vlastní prostředky 

 
 

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 UK FTVS, která je umístěna na pozemku parcelní číslo 
302/28 v katastrálním území Praha - Veleslavín. Jedná se 
o 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 celkově 
vede 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 TUV a spotřeby elektrické energie oproti stavu před 
realizací. 

Celkové náklady s DPH 141 808 684 Kč 
Období přípravy akce 2016 – 2023 
Období realizace akce 2023 – 2024 
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 pro-
jektu: „Snížení energetické náročnosti objektu UK FTVS“ 

Popis aktuálního stavu akce 

Předložení dodatku č. 1 k IZ a dokumentace obchodních pod-
mínek na poskytovatele dotace s ohledem na skokovou změnu 
cenové hladiny na stavebním trhu a tím nemožnost financovat 
akci dle původního rozpočtu. 

Předpokládaný postup reali-
zace v roce 2023 

Dokončení veřejné zakázky; žádost o vydání Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace, vydání ROPD; podpis Smlouvy o dílo s vítěz-
ným dodavatelem; realizace první části díla. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 65 250 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
OP ŽP, dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

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

Stručný popis akce 

Zhotovení dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 
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 
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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 – 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 Probíhá realizace inženýrské části DUR 
Plán prací pro rok 2023 získání UR; registrace akce, realizace VZ 
Předpoklad výdajů v roce 2023 600 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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 
Dokončena realizace pasportu areálu Veleslavín pomocí 3D la-
serscanu. Probíhá realizace modelování BIM jednotlivých 
úrovní a jednotlivých prostor areálu Veleslavín. 

Plán prací pro rok 2023 
Dokončení modelování BIM jednotlivých úrovní a jednotlivých 
prostor areálu Veleslavín včetně technologických vazeb. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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 

850 000 000 Kč (odhad nákladů proveden na základě objemu 
výstavby, s ohledem na turbulentní vývoj na stavebním trhu 
poslední 2 roky a stav rozpracovanosti nelze predikovat 
přesněji) 

Období přípravy akce 2014 – 2026 
Období realizace akce 2027 – 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

Klíčový okruh V. Jednota v rozmanitosti – spojeni značkou, 
spojeni principy 
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Synergické vazby 
UK - FTVS - Výstavba Kampusu Veleslavín - projektová 
dokumentace 

Popis aktuálního stavu akce Probíhá realizace inženýrské části DUR 
Plán prací pro rok 2023 Zajištění UR a SP 
Předpoklad výdajů v roce 2023 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023  - 

 
 

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 

900 000 000 Kč (odhad nákladů proveden na základě objemu 
výstavby, s ohledem na turbulentní vývoj na stavebním trhu 
poslední 2 roky a stav rozpracovanosti nelze predikovat 
přesněji) 

Období přípravy akce 2014 – 2026 
Období realizace akce 2027 – 2029 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby 
UK - FTVS - Výstavba Kampusu Veleslavín - projektová 
dokumentace 

Popis aktuálního stavu akce Probíhá realizace inženýrské části DUR 
Plán prací pro rok 2023 Zajištění UR a SP 
Předpoklad výdajů v roce 2023 0 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023  - 

 
 

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 19 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2014 – 2023 
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 
Zhotovena DPS, uděleno stavební povolení s nabytím právní 
moci, vyhotoveno IZ, akce připravena k registraci  

Plán prací pro rok 2023 Registrace akce, realizace VZ 
Předpoklad výdajů v roce 2023 175 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 
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Název akce UK - FTVS - Rekonstrukce částí haly Nostic v havarijním stavu 

Stručný popis akce 

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 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 značné statické poruchy, 
zapříčiněné mimo jiné i nedokonalým založením. 

Celkové náklady s DPH 24 200 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 – 2023 
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 
Zhotovena DPS, uděleno stavební povolení s nabytím právní 
moci, vyhotoven IZ, akce připravena k registraci 

Plán prací pro rok 2023 Registrace akce, realizace VZ 
Předpoklad výdajů v roce 2023 175 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

Název akce UK – FTVS - Winter science centre Mulda 
Stručný popis akce Vědecké centrum zimních sportů, chata Na Muldě 
Celkové náklady s DPH 169 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 – 2025 
Období realizace akce 2026 – 2027 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby - 
Popis aktuálního stavu akce Dokončení studie 
Plán prací pro rok 2023 Realizace DUR.  
Předpoklad výdajů v roce 2023 660 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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 
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Synergické vazby - 
Popis aktuálního stavu akce Zhotovena DPS, akce připravena k registraci 
Plán prací pro rok 2023 Registrace akce, realizace VZ 
Předpoklad výdajů v roce 2023 175 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Fakulta tělesné výchovy a sportu plánuje v roce 2023 pořizovat přístrojové vybavení a zařízení 
v rámci plnění klíčové aktivity OP VVV, Název projektu: ERDF pro VŠ II na UK – MRR, Registrační 
číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013295 v předpokládané nominální hodnotě investic 
10 150 000 Kč. 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

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

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

Celkové náklady s DPH 80 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2010 – 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 Aktualizace projektové dokumentace. 
Plán prací pro rok 2023 Výběr zhotovitele, zahájení realizace akce. 
Předpoklad výdajů v roce 2023 40 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Fakulta humanitních studií neplánuje v roce 2023 pořizovat 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 541 458 137 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, příprava DPS 

Plán prací pro rok 2023 
Dokončení DPS, registrace akce. VZ na zhotovitele stavby, TDS 
a koordinátora BOZP. Zahájení stavby komunikace, popř. 
budovy. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 15 700 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 
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Strojní a přístrojové vybavení 

Součást neplánuje v roce 2023 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 

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 
Pobíhá zpracování studie proveditelnosti datového skladu a 
úpravy zdrojových systémů (zejména studijního informačního 
systému), z nichž budou čerpána data 

Plán prací pro rok 2023 
Rozvoj platformy a implementace datové základy pro další IS 
UK 

Předpoklad výdajů v roce 2023 5 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 NPO 

 
 

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 2023 
Vytvoření nových modulů Studijního informačního pro oblasti 
meziuniverzitní spolupráce a stipendií; rozvoj ostatních částí 
systému dle priorit stanovených IT komisí 

Předpoklad výdajů v roce 2023 15 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 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, analýza 
a implementace základního řešení modulů mobility, 
zaměstnanecký erasmus, EWP 
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Plán prací pro rok 2023 
Dokončení první etapy přepracování evidence projektů, rozvoj 
modulů mobilit, výběrová řízení, vzdělávací portál, habilitace 
a jmenovací řízení 

Předpoklad výdajů v roce 2023 20 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

Název akce Nový ekonomický systém 
Stručný popis akce Impelmentace jednotného ekonomického systému 
Celkové náklady s DPH 150 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 – 2021 
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, mobilit, 
agendy EWP, zaměstnaneckého Erasmu 

Plán prací pro rok 2023 
Zahájení projektu implementace, následná analýza procesní a 
funkční části řešení 

Předpoklad výdajů v roce 2023 70 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

Název akce 
Digitalizace studijních agend – nový studijní informační 
systém 

Stručný popis akce 
Celková postupná modernizace studijního informačního 
systému a implementace legislativních požadavků 

Celkové náklady s DPH 250 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2021 – 2021 
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 
Analýza realizovatelnosti a dopadů na současné řešení, 
vypsáno DNS a příprava prvních dílčích VZ 

Plán prací pro rok 2023 

Realizace business analýzy studijních procesů, návrh 
technického řešení a implementace řešení do nového 
technologického řešení, včetěn zapracování legislativních 
požadavků 

Předpoklad výdajů v roce 2023 70 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 NPO 

Strojní a přístrojové vybavení 

Ústav výpočetní techniky plánuje v roce 2023 pořizovat následující zařízení: HW pro nový 
Studentský systém, jehož rozvoj je ralizován v rámci projektu NPO. Předpoklad investice je ve výši 
10 000 000 Kč. 

KOLEJE A MENZY 

Název akce UK KaM – Kolej Švehlova, Rekonstrukce Staré budovy 
Stručný popis akce Modernizace a přestavba ubytovacího zařízení  
Celkové náklady s DPH 958 320 000 Kč  
Období přípravy akce 2022 – 2023 
Období realizace akce 2024 – 2027 
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Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 
Probíhá úprava PD a úkony s dotčenými orgány pro obnovení 
stavebního povolení, příprava IZ pro předložení k registraci 
žádosti o dotaci na základě výzvy MŠMT do programu 133 220 

Plán prací pro rok 2023 
Dokončení projektové dokumentace, příprava zadávací doku-
mentace pro výběr zhotovitele stavby a TDI 

Předpoklad výdajů v roce 2023 700 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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 5 jednolůžkových pokojů pro handicapované 
studenty se sociálním zázemím. 

Celkové náklady s DPH 125 534 790 Kč  
Období přípravy akce 2022 – 2024  
Období realizace akce 2024 – 2027 
Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 

V současné zpracována PD a vydáno stavební povolení 
(aktuálně prodlouženo). Probíhá dokončení IZ a příprava 
k registraci žádosti o dotaci na základě výzvy MŠMT 
do programu 133 220 

Plán prací pro rok 2023 
Příprava zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, ZD 
na TDI, realizace VŘ na zhotovitele stavby a TDI 

Předpoklad výdajů v roce 2023 1 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 

Název akce UK KaM – Přestavba objektu č. 5 na kolej – Praha Hostivař 

Stručný popis akce 
Přestavba budovy s kancelářskými prostory na ubytovací 
kapacitu pro studenty (pokoje buňkového typu a pokoje 
s sdíleným sociálním zařízením) 

Celkové náklady s DPH 118 712 421 Kč  
Období přípravy akce 2022 – 2023  
Období realizace akce 2023 – 2027 
Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 

V současné době je zpracována PD a vydáno stavební povolení 
(aktuálně prodlouženo). Probíhá dokončení IZ a příprava 
k registraci žádosti o dotaci na základě výzvy MŠMT 
do programu 133 220 

Plán prací pro rok 2023 
Vyhotovení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby, a TDI, realizace VŘ, zahájení stavebních prací 

Předpoklad výdajů v roce 2023 29 700 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 

Název akce UK KaM – Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej Kajetánka I 
Stručný popis akce Rekonstrukce a obnova studentských pokojů  
Celkové náklady s DPH 73 922 102 Kč  
Období přípravy akce 2022 – 2023  
Období realizace akce 2023 – 2027 
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Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 
Zpracována PD, stavba nevyžaduje stavební povolení. Probíhá 
dokončení IZ a příprava k registraci žádosti o dotaci na základě 
výzvy MŠMT do programu 133 220 

Plán prací pro rok 2023 
VŘ na zhotovitele stavby, TDI, zahájení stavebních prací, 
zpracování PD na interiérové vybavení. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 18 500 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

Název akce 
UK KaM – Rekonstrukce sdílených sociálních zařízení a 
kuchyní, kolej Na Kotli Hradec Králové 

Stručný popis akce 
Rekonstrucke společných sdílených kuchyní a sociálních 
zařízení na třech blocích koleje Na Kotli  

Celkové náklady s DPH 72 600 000 Kč  
Období přípravy akce 2022 – 2023  
Období realizace akce 2023 – 2027 
Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 

Připravena projektová dokumentace, stavba nevyžaduje 
stavební povolení, probíhá zpracování IZ a příprava 
k registraci žádosti o dotaci na základě výzvy MŠMT do 
programu 133 220 

Plán prací pro rok 2023 Příprava ZD na zhotovitele stavby, TDI, realizace VŘ  
Předpoklad výdajů v roce 2023 18 150 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

Název akce 
UK KaM – Rekonstrukce 5 stoupeček na koleji Otava – 
rekonstrukce sociálních zařízení 

Stručný popis akce Rekonstrukce soupaček na koleji Otava  
Celkové náklady s DPH 39 012 124 Kč  
Období přípravy akce 2022 – 2023  
Období realizace akce 2023 – 2027 
Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 

Projektová dokumentace je připravena, stavba nevyžaduje 
stavební povolení. Probíhá zpracování IZ a příprava 
k registraci žádosti o dotaci na základě výzvy MŠMT do 
programu 133 220 

Plán prací pro rok 2023 
Vypracování zadávacího řízení na zhotovitele stavby, TDI, VŘ, 
předání staveniště 

Předpoklad výdajů v roce 2023 8 250 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 
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Název akce UK KaM – Vybudování 1L kolej Na Větrníku 

Stručný popis akce 
Přestavba pokojů se sdíleným sociálním zázemím na pokoje 
buňkového typu. Jedná se o zvýšení standardu ubytování 
studentů.  

Celkové náklady s DPH 62 885 217 Kč  
Období přípravy akce 2022 – 2023  
Období realizace akce 2023 – 2027 
Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 

Zpracována projektová dokumentace, probíhá řízení 
s dotčenými orgány pro vydání stavebního povolení, 
zpracovává se IZ a příprava k registraci žádosti o dotaci na 
základě výzvy MŠMT do programu 133 220  

Plán prací pro rok 2023 
Příprava VŘ na zhotovitele stavby, TDI, VŘ, PD na interiérové 
vybavení, VŘ na dodavatele interiérového vybavení 

Předpoklad výdajů v roce 2023 15 800 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

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

Stručný popis akce 
Rekonstrukce a oprava sdílených sociálních zařízení na koleji 
Na Větrníku.  

Celkové náklady s DPH 31 071 646 Kč  
Období přípravy akce 2022 – 2023  
Období realizace akce 2023 – 2027 
Synergické vazby - 

Popis aktuálního stavu akce 

Vyhotovena projektová dokumentace, akce nevyžaduje 
stavební povolení, probíhá dokončení IZ a příprava 
k registraci žádosti o dotaci na základě výzvy MŠMT do 
programu 133 220 

Plán prací pro rok 2023 
Vypracování zadávacího řízení na zhotovitele stavby, TDI, VŘ, 
zpracování PD na interiérové vybavení 

Předpoklad výdajů v roce 2023 7 750 000 Kč  

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Koleje a menzy neplánují v roce 2023 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 

SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ 

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

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

Celkové náklady s DPH 45 780 342 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 a správce stavby 
Plán prací pro rok 2023 Realizace 
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Předpoklad výdajů v roce 2023 45 780 342 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

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 
Odsouhlaseno IZ na MŠMT, registrace akce k 3. lednu 2022, 
stavební povolení k 10. listiopadu 2021, příprava ZD na 
zhotovitele. 

Plán prací pro rok 2023 Výběr a podpis SoD se zhotovitelem, realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2023 45 546 911 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 

Název akce SC Hostivař - Výměna fasády a střechy a podhled - hala 
Stručný popis akce Rekonstrukce opláštění (energeticky efektivní opatření) 
Celkové náklady s DPH 25 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2018 – 2019 
Období realizace akce 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 2023 Výběr zhotovitele, realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2023 25 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
dotace z programového financování 
vlastní prostředky 

 
 

Název akce SC Hostivař - MaR nadřazený systém + bazénová technologie 

Stručný popis akce 
Optimalizace řízení a kontroly všech energetických systémů 
bazénu 

Celkové náklady s DPH 3 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2020 – 2020 
Období realizace akce 2022 – 2023 
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 2023 Výběr zhotovitele, realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2023 3 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 
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Název akce 
SC Hostivař - VZT zařízení pro sportovní sály včetně systému 
MaR 

Stručný popis akce Nová technologie VZT (v současnosti bez větrání) 
Celkové náklady s DPH 5 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2018 – 2018 
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 2023 Výběr zhotovitele, realizace 
Předpoklad výdajů v roce 2023 5 500 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

Název akce Petrská 3, Praha 1 - Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor 
Stručný popis akce 2 nově modernizovaná podlaží typu administrativa 
Celkové náklady s DPH 25 000 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 – 2019 
Období realizace akce 2021 – 2024 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby - 
Popis aktuálního stavu akce Dokončení rekonstrukce interiérů. 
Plán prací pro rok 2023 Uvedení do provozu (kolaudace dokončených prostor). 
Předpoklad výdajů v roce 2023 100 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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

Stručný popis akce 

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

Celkové náklady s DPH 151 650 000 Kč 
Období přípravy akce 2023 – 2027 
Období realizace akce 2029 – 2031 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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 2023 Příprava podkladů pro zadání Studie proveditelnosti 
Předpoklad výdajů v roce 2023 100 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Správa budov a zařízení plánuje v roce 2023 pokračovat v přerušené obnově vozového parku 
nákupem teréního pick up pro VS Patejdlova bouda a vozidla vyšší třídy pro potřeby vedení UK. 
Náklady na obnovu vozového parku předpokládáme ve výši 2 500 000 Kč. Dále plánuje pořídit 
minibus, 12+1 osob, lehký dodávkový ve výši přibližně 1 500 000 Kč; konkrétně jde 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 UK. Nákup bude finančně zajištěn 
z vlastních prostředků. 
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CENTRUM KRYSTAL 

Název akce Centrum Krystal - parkovací stání autobusů 
Stručný popis akce Parkovací místa pro 3 autobusy na jižní straně budovy CK 
Celkové náklady s DPH 2 500 000 Kč 
Období přípravy akce 2019 – 2024 
Období realizace akce 2024 – 2026 
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 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Centrum Krystal neplánuje v roce 2023 pořizovat strojní a přístrojové vybavení. 

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 jámy, výkop zeminy včetně jejího odvozu a 
trvalého uložení, přeložek, přípojek, chlorační stanice a 
demolice vyhnívací nádrže, demolici budov pro objekt 
Biocentra. Výkopové práce budou provedeny zároveň s 
pyrotechnickým a záchranným archeologický výzkumem. 

Celkové náklady s DPH 427 000 000 Kč  
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 
Maximální synegický efekt bude možné využít až s výstavbou 
objektu Globcentra. 

Popis aktuálního stavu akce 

Je zpracována DPS (Dokumentace pro provedení stavby), je 
vydáno stavební povolení v právní moci, v 06/2022 bylo požá-
dáno o prodloužení stavebního povolení. Po ukončení VZ byly 
uzavřeny smlouvy s TDS a s koordinátorem BOZP. Je 
připravena zadávací dokumentace vč. smlouvy na výběr 
zhotovitele stavby, nutno zapracovat podmínky z výzvy NPO. 
Do konce r. 2022 se předpokládá zahájení výběrového řízení 
na zhotovitele vlastní stavby vč. průzkumů.  

Plán prací pro rok 2023 

Ukončení VZ a uzavření smluv s vybranými zhotoviteli / 
dodavateli. Předání staveniště a zahájení vlastních stavebních 
prací v součinnosti s archeologickým a pyrotechnickým 
průzkumem. Provádění činností TDS a koordinátora BOZP. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 380 000 000 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
NPO 
vlastní prostředky 
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Název akce UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum – budova  

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

Celkové náklady s DPH 3 343 176 667 Kč 
Období přípravy akce 2017 – 2023 
Období realizace akce 2023 – 2026 
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 DPS. Řízení k vydání stavebního povolení bylo 
zahájeno 8. června 2022. Vydání stavebního povolení včetně 
nabytí právní moci se předpokládá v srpnu 2022. Probíhá pří-
prava VZ na Právní služby a administraci VZ – Kampus Alber-
tov – budovy + vybavení 

Plán prací pro rok 2023 
Dokončení výběrových řízení na zhotovitele stavby, TDS a 
koordinátora BOZP. Zahájení stavby budovy a činností TDS a 
koordinátora BOZP. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 425 151 550 Kč 

Zdroje krytí výdajů v roce 2023 
NPO 
vlastní prostředky 

 
 

Název akce 
UK – Výstavba Kampusu Albertov – Globcentrum – statické za-
bezpečení jam a související práce včetně záchranného archeo-
logického průzkumu a pyrotechnického průzkumu 

Stručný popis akce 

Jedná se zejména o zajištění přípravy území, statického 
zabezpečení jámy, výkop zeminy včetně jejího odvozu a 
trvalého uložení, přeložek, přípojek, demolic budov pro objekt 
Globcentra. Výkopové práce budou provedeny zároveň 
s pyrotechnickým a záchranným archeologický průzkumem. 

Celkové náklady s DPH 
356 000 000 Kč (v CÚ 2022/I) – bude dále nutné aktualizovat 
v čase 

Období přípravy akce 2017 – 2025  
Období realizace akce 2025 – 2028 
Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

Synergické vazby 
Dokončení objektu Globcentra umožní významně navýšit vyu-
žití Biocentra a maximálně zúročit výukovou a výzkumnou ka-
pacitu obou objektů využitím vzájemných synergií. 

Popis aktuálního stavu akce 
Je zpracována DPS, je vydáno stavební povolení v právní moci, 
v 06/2022 bylo požádáno o prodloužení stavebního povolení. 

Plán prací pro rok 2023 Zajišťování finančních prostředků. 
Předpoklad výdajů v roce 2023 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

Název akce UK – Výstavba Kampusu Albertov – Globcentrum – budova  

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

Celkové náklady s DPH 
3 963 000 000 Kč (3 442 000 000 Kč budova v CÚ 2022/I + 
521 000 000 Kč výukové vybavení) - bude dále nutné aktuali-
zovat v čase 

Období přípravy akce 2017 – 2025 
Období realizace akce 2027 – 2031 
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Zdůvodnění akce k prioritám 
SZ 

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

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

Popis aktuálního stavu akce 

Probíhá závěrečné projednávání dokumentace ke SP s posled-
ními dotčenými úřady. Po získání všech kladných stanovisek 
úřadů MČ P2 zahájí sloučené řízení na změnu ÚR + vydání sta-
vebního povolení na budovu. Předpoklad získání změny ÚR + 
SP na budovu listopad 2022. 

Plán prací pro rok 2023 Zajišťování finančních prostředků 
Předpoklad výdajů v roce 2023 1 000 000 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

 
 

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 Albertov). Bude umístěna na pronajatém pozemku 
(vlastník - Konvent sester Alžbětinek). 

Celkové náklady s DPH 30 482 996 Kč (bez nájmu pozemku) 
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 

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

Popis aktuálního stavu akce 

Proběhla opakovaná VZ na zhotovitele stavby na optimalizo-
vanou PD. Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem na vý-
stavbu provizorní menzy vč. dodatku č. 1 byla podepsána dne 
24. 6. 2022. Předání staveniště v srpnu 2022. S úřady se pro-
jednává změna stavby před dokončením. 

Plán prací pro rok 2023 
Dokončení stavby v únoru 2023, kolaudace a zahájení vlast-
ního provozu. 

Předpoklad výdajů v roce 2023 9 821 154 Kč 
Zdroje krytí výdajů v roce 2023 vlastní prostředky 

Strojní a přístrojové vybavení 

Strojní, přístrojové vybavení a vnitřní vybavení pro Kampus Albertov bude pořizováno až 
v následujících letech. 
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3. SOUHRNNÁ INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ STROJNÍHO A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 

V roce 2023 budou pořizovány speciální přístroje převážně pro lékařské fakulty a 
Přírodovědeckou fakultu a dále na obnovy výpočetní techniky. Jedná se převážně přístroje 
pro zkvalitnění výuky, zavádění telemedicíny, zajištění obměny stávajících laboratorních 
přístrojů a nákup výkonné výpočetní techniky pro vědecké účely. 

V seznamu jednotlivých investičních akcí pro rok 2023, jak jsou uvedeny výše, je uveden popis 
nejnákladnějších položek. V následující tabulce je uveden celkový plán objemu výdajů na pořízení 
strojního a přístrojového vybavení v roce 2023 souhrnně za celou Univerzitu Karlovu a 
samostatně po jednotlivých součástech. 

 

součást celkové náklady včetně DPH 

1. lékařská fakulta 214 698 424 Kč 

2. lékařská fakulta 9 000 000 Kč 

3. lékařská fakulta 14 910 000 Kč 

Lékařská fakulta v Plzni 28 700 000 Kč 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 16 000 000 Kč 

Právnická fakulta 9 781 000 Kč 

Přírodovědecká fakulta 90 009 294 Kč 

Matematicko-fyzikální fakulta 13 000 000 Kč 

Pedagogická fakulta 700 000 Kč 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 10 150 000 Kč 

Fakulta sociálních věd 2 600 000 Kč 

Ústav výpočetní techniky 10 000 000 Kč 

Správa budov a zařízení 4 000 000 Kč 

celkem 423 548 718 Kč 

 


