UNIVERZITA KARLOVA
PLÁN REALIZACE DLOUHODOBÉHO – STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
UNIVERZITY KARLOVY 2016-2020 PRO ROK 2019

PLÁN:
Projednán Vědeckou radou Univerzity Karlovy dne 20. září 2018
Schválen Akademickým senátem Univerzity Karlovy 19. října 2018
Schválen Správní radou Univerzity Karlovy dne 22. října 2018
PŘÍLOHA:
Projednána Vědeckou radou Univerzity Karlovy dne 13. prosince 2018
Schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy 14. prosince 2018
Schválena Správní radou Univerzity Karlovy dne 18. prosince 2018

PLÁN REALIZACE DLOUHODOBÉHO – STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UNIVERZITY KARLOVY
2016-2020 PRO ROK 2019
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍM MÍSTEM PRO
STUDIUM VE VŠECH TYPECH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ STUDENTY I PRO POSLUCHAČE V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
Cíl 1: Univerzita Karlova je pro kvalitní uchazeče vyhledávanou vysokou školou.
CÍL 1: UCHAZEČI
 V návaznosti na přijetí nového opatření rektora poskytování metodické podpory fakultám v oblasti uznávání předchozího středoškolského a vysokoškolského vzdělání: uspořádání workshopů s praktickými ukázkami, příprava vzorů a doporučených postupů dostupných online a dokončení příslušných úprav studijního informačního systému. (zodpovídá: prof. Králíčková)


Rozšíření aktivit Juniorské Univerzity Karlovy o formáty e-JUK a i-JUK. (zodpovídá:
prof. Králíčková)

Cíl 2: Univerzita Karlova se profiluje jako otevřená, internacionalizovaná, výzkumná univerzita atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů.
CÍL 2: STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY
 Pokračování v integraci a modernizaci studijních programů v souladu s doporučením expertů Institutional Evaluation Programme, v rámci akreditačního procesu další rozvíjení
institutu specializace jako alternativy k dřívějším studijním oborům. (zodpovídá: prof.
Wildová)


Vytvoření systému, který zahrne informace o možnostech studentských stáží a zpracování studentských prací ve spolupráci s aplikační sférou. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr.
Kosová)

Cíl 3: Univerzita Karlova se profiluje jako kosmopolitní univerzita, která je atraktivní pro
zahraniční studenty a učitele.
CÍL 3: INTERNACIONALIZACE
 Celouniverzitní podpora pro realizaci a rozvoj studijních programů v cizích jazycích:
propagace cizojazyčné nabídky prostřednictvím účasti na zahraničních veletrzích, internetových stránek Study in Prague a Study in the Czech Republic a její rozšíření o další
zahraniční webové portály. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Kovář)


V rámci projektu 4EU vytvoření společných studijních programů, ve kterých se studenti
budou moci volně pohybovat po všech partnerských univerzitách, a zajištění automatického uznání jejich předchozího studia, a to jak dosažené kvalifikace, tak i jednotlivých
předmětů. (zodpovídá: prof. Králíčková, prof. Wildová)



Nastavení poradenských služeb pro rozvoj mezinárodního studia joint degree, double degree a mezinárodních smluv o dvojím vedení doktorských prací (cotutelle), odstraňování
formálních a právních překážek pro jejich realizaci. (zodpovídá: prof. Wildová)



Plná implementace systému ambasadorů z řad zahraničních studentů univerzity a spuštění celouniverzitního programu buddy. (zodpovídá: prof. Králíčková)
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Cíl 4: Univerzita Karlova soustavně rozvíjí koncept celoživotního učení spojený s vytvářením nových nabídek a formátů programů, které bude možno propojovat i s pregraduálním či postgraduálním vzděláváním.
CÍL 4: CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 Rozšíření hodnocení programů celoživotního vzdělávání prováděného jejich uskutečňovateli, účastníky a absolventy na celouniverzitní úroveň a jeho elektronizace v rámci
Studijního informačního systému. (zodpovídá prof. Králíčková, Ing. Papírník)


Inovace pokročilých úrovní kurzu Managemet of Science and Innovation 2 a 3. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)



Spuštění virtuálního inkubátoru Univerzity Karlovy. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

Cíl 5: e-UK: Univerzita Karlova je místo, kde jsou pro vzdělávání ve výrazné míře využívány moderní metody a technologie.
CÍL 5: MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY A TECHNOLOGIE
 Zintenzivnění univerzitní podpory fakultám pro výuku formou e-learningu a blended
learningu prostřednictvím rozšíření dalšího vzdělávání akademických pracovníků
v oblasti přípravy e-learningových studijních opor (6 kurzů LMS Moodle), streamserverů
(1 kurz), Adobe Connect (1 kurz) a wikisystémů (1 kurz). (zodpovídá: PhDr. Římanová)


Metodická a technická podpora pro vytvoření pěti MOOC kurzů na Univerzitě Karlově.
(zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)



Spuštění digitalizace studijní literatury pro studenty všech fakult s cílem posílení elektronické podpory studia a vyřešení problému nízkého počtu velmi žádaných knih v knihovnách Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)



Rozšíření možností digitalizace starých a vzácných tisků pro všechny fakulty. (zodpovídá: PhDr. Římanová)



Implementace národního standardu pro digitalizaci obrazových dat do procesu digitalizace dokumentů na univerzitě. (zodpovídá: PhDr. Římanová)

Cíl 6: Na Univerzitě Karlově existuje spolehlivý systém zabezpečení a hodnocení kvality
vzdělávací činnosti.
CÍL 6: KVALITA VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
 Spuštění systému vnitřního hodnocení studijních programů v návaznosti na jejich schválení Radou pro vnitřní hodnocení v rámci institucionální akreditace. (zodpovídá: prof.
Wildová)


Propojení systému Turnitin s informačním systémem univerzity a testování provozu antiplagiátorské kontroly před jeho trvalým zavedením do postupů pro odevzdávání kvalifikačních prací studentů. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)



Vyhodnocení národního a univerzitního šetření mezi absolventy univerzity. (zodpovídá:
prof. Wildová)
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DOKTORSKÉ STUDIUM
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE ATRAKTIVNÍ EVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, JEŽ KLADE VELKÝ DŮRAZ NA DOKTORSKÉ STUDIUM.
Cíl: Univerzita Karlova je vysoce kvalitním centrem doktorského studia, které posiluje
excelenci a mezinárodní přesah svých doktorských studijních programů.
CÍL 1: DOKTORSKÉ STUDIUM
 V rámci nově ustavených koordinačních rad doktorských studijních programů příprava
standardů širších oborových skupin s důrazem na kvalitní přípravu individuálních studijních plánů a hodnocení doktorandů oborovými radami. (zodpovídá: prof. Royt, doc.
Lopatková)


Provedení analýzy doktorského studia včetně příčin předčasných odchodů. (zodpovídá:
prof. Royt, doc. Lopatková)



Rozšíření funkcionality a zkvalitnění uživatelské funkčnosti modulu doktorského studia
ve Studijním informačním systému univerzity. (zodpovídá: prof. Royt, doc. Lopatková)

VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE PŘEDNÍ, MEZINÁRODNĚ
UZNÁVANÁ VÝZKUMNÁ UNIVERZITA S ŠIROKÝM SPEKTREM KVALITNÍCH OBORŮ.
Cíl 1: Univerzita Karlova náleží mezi špičkové evropské výzkumné univerzity.
CÍL 1: ROZVOJ VĚDY
 Příprava a vyhodnocení bilančních zpráv programů PROGRES. (zodpovídá: prof. Royt,
doc. Konvalinka)


Vyhodnocení projektů PRIMUS přijatých v roce 2017 a rozhodnutí, které z nich budou
pokračovat. (zodpovídá: doc. Konvalinka)



Rozvoj podpory kvalitních zahraničních postdoků, učitelů a výzkumných pracovníků,
hostujících a mimořádných profesorů, zejména v návaznosti na projekt Zvýšení kvality
vzdělávání na Univerzitě Karlově a jeho relevance pro potřeby trhu práce a Zkvalitnění
strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV. (zodpovídá:
doc. Konvalinka)

Cíl 2: Univerzita Karlova má vytvořen systém, kterým zabezpečuje dlouhodobý rozvoj své
vědecké a tvůrčí činnosti.
CÍL 2: ZABEZPEČENÍ VĚDY
 Zahájení vnitřního hodnocení úrovně vědy podle Strategie vnitřního hodnocení tvůrčí
činnosti na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: doc. Konvalinka)


Zahájení sběru a zpřístupňování plných textů autorů Univerzity Karlovy v režimu Open
Access v Digitálním repozitáři. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)

Cíl 3: Univerzita Karlova přispívá k řešení naléhavých společenských problémů a podporuje aplikaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti.
CÍL 3: VĚDA A SPOLEČENSKÉ PROBLÉMY
 Realizace intenzivní informační kampaně dovnitř i vně univerzity o modelech spolupráce
mezi Centrem pro přenos poznatků a technologií a společností Charles University Innovations Prague, s.r.o. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)
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Organizace Národní konference transferu poznatků a technologií se zaměřením na praktickou aplikaci poznatků z oblasti humanitních a společenských věd a na problematiku
spin-off. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)



Vypracování doporučené metodiky pro cenotvorbu služeb objednávaných v režimu
smluvního výzkumu a výzkumných služeb na Univerzitě Karlově. (zodpovídá: MUDr.
Prášil, Mgr. Kosová)

TŘETÍ ROLE
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE INSTITUCÍ S VYSOKOU AUTORITOU; JEJÍM STANOVISKŮM A NÁZORŮM NÁLEŽÍ VE SPOLEČNOSTI VELKÁ VÁHA.
CÍL 1: VZTAH KE SPOLEČNOSTI
Cíl 1: Univerzita Karlova se podílí na směřování společnosti a je místem pro setkávání
členů akademické obce a širší veřejnosti.


Připomenutí odkazu studentů Univerzity Karlovy v souvislosti s významnými výročími:
úmrtí Jana Palacha (leden), poprava studentů Právnické fakulty Karla Bacílka a Borise
Kovaříčka (květen), úmrtí Jana Opletala (listopad). (zodpovídá: prof. Kovář)



Připomenutí listopadových událostí let 1939 a 1989 prostřednictvím celospolečenského
dialogu a programu pro širokou veřejnost: slavnostní shromáždění akademické obce, výstava k výročí Sametové revoluce, vědecká konference k událostem roku 1989, slavnostní koncert. (zodpovídá: prof. Kovář)



Rozvíjení dialogu mezi akademickou a širokou veřejností ve věci nutnosti finanční podpory vědy, výzkumu a školství, např. při příležitosti výročí udělení Nobelovy ceny prof.
Heyrovskému. (zodpovídá: prof. Kovář)



Vznik koncepce dlouhodobé strategie spolupráce mezi univerzitou a aplikačním sektorem. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Mgr. Kosová)

Cíl 2: Univerzita Karlova je otevřená, moderní a vnitřně rozmanitá instituce, která je takto
dlouhodobě vnímána veřejností.
CÍL 2: VNĚJŠÍ VZTAHY
 Aktualizace internetových stránek univerzity, redesign jejich grafiky a zvýšení jejich uživatelské příjemnosti (kratší texty, infografika, zlepšení přehlednosti, zkrácení cesty k zásadním informacím), zintenzivnění komunikace prostřednictvím sociálních sítí. (zodpovídá: prof. Kovář)


Redesign grafiky tištěného časopisu Forum. (zodpovídá: prof. Kovář)
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SPOLEČENSTVÍ LIDÍ
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SPOLEČENSTVÍ STUDENTŮ,
AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ I DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ABSOLVENTŮ,
KTERÉ JE CHARAKTERISTICKÉ SVOU RŮZNORODOSTÍ I SOUNÁLEŽITOSTÍ S UNIVERZITOU
KARLOVOU JAKO CELKEM.
Cíl 1: Na Univerzitě Karlově existuje otevřená komunikace a sounáležitost mezi lidmi,
kteří zde působí.
CÍL 1: SPOLEČENSTVÍ UNIVERZITA KARLOVA
 Zvýšení informovanosti zaměstnanců o možnostech využití sportovních a rekreačních
středisek Univerzity Karlovy prostřednictvím cílené kampaně. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


Podpora nových zaměstnanců rektorátu prostřednictvím zavedení školení s cílem poskytnout jim informace o novém pracovišti a přípravy informačního setu s praktickými
informacemi o struktuře univerzity, jejím chodu či službách pro zaměstnance. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

Cíl 2: Univerzita Karlova je instituce, která zabezpečuje důstojné podmínky pro všechny
zaměstnance (akademické, vědecké i další pracovníky) a pomáhá jim cílenou sociální
politikou.
CÍL 2: ZAMĚSTNANCI
 Implementace akčního plánu Univerzity Karlovy pro dosažení souladu s Evropskou chartou výzkumných pracovníků s cílem získat a udržet ocenění HR Award. (MUDr. Prášil,
doc. Konvalinka)


Rozvoj dalšího vzdělávání akademických a administrativních pracovníků za účelem cíleného kvalifikačního růstu, zejména pedagogických, sociálně-psychologických, manažerských či IT dovedností a soft skills. (zodpovídá: prof. Králíčková)



Rozšíření stávající nabídky Centra pedagogických dovedností o aktivity navazující na základní kurzy a posílení zahraniční spolupráce v této oblasti, a to zejména v rámci aliance
4EU (např. Summer Lab 4EU). (zodpovídá: prof. Králíčková)



Uskutečnění školení v oblasti trendů Open Access a Open Science pro zaměstnance Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)



Revize Řádu výběrového řízení s cílem zvyšovat počet uchazečů ze zahraničí a využívat
při náboru pracovníků moderních metod. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, MUDr. Prášil)



Rozvoj péče o zaměstnance prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání, adaptační podpory nových zaměstnanců či zlepšování nabídky benefitů a zvyšování počtu a kvality
těch, které nabízí univerzita (např. bezplatné jazykové kurzy, péče o nové zaměstnance
apod.). (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)



Podpora zaměstnanců, kteří jsou rodiči malých dětí prostřednictvím flexibilních úvazků
a pružné pracovní doby, zřizování hlídacích skupin či podpory návratů zaměstnanců
z mateřské a rodičovské dovolené nabídkou zkrácených úvazků a školení zaměřených na
odborné kompetence či soft skills. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)
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Cíl 3: Univerzita Karlova je instituce, která systematicky podporuje své studenty, oceňuje
jejich výsledky a je otevřená jejich různým skupinám a aktivitám.
CÍL 3: STUDENTI
 Zkvalitnění a profesionalizace podpory pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami: vyhodnocení systému rozdělování finančních prostředků na fakulty a návrh případných změn, integrace poradenských služeb a podpory pod jedno pracoviště, nahrazení
stávajících asistentů z řad studentů profesionálními asistenty, propagace dostupných
stáží a firemních aktivit, rozšíření nabídky psychologického poradenství. (zodpovídá:
prof. Králíčková)


Zavedení jednotné metodiky při digitalizaci studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami a jejich zpřístupnění v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)

Cíl 4: Společenství Univerzita Karlova tvoří nejen její studenti a zaměstnanci, ale i její absolventi a přátelé.
CÍL 4: ABSOLVENTI A ŠIRŠÍ VEŘEJNOST
 Systematické budování komunity alumni univerzity: ustavení sítě absolventů cizojazyčných studijních programů, zavedení nabídky kariérového poradenství pro absolventy do
dvou let od promoce a aktualizace internetových stránek a sociálních sítí v češtině i angličtině. (zodpovídá: prof. Rovná)
ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ
HLAVNÍ PRIORITA DZ 2016–2020: UNIVERZITA KARLOVA JE SILNÁ VEŘEJNÁ INSTITUCE
S MODERNÍM STRATEGICKÝM ŘÍZENÍM, EFEKTIVNÍM HOSPODAŘENÍM A KVALITNÍ INFRASTRUKTUROU.
Cíl 1: Na Univerzitě Karlově se v rámci akademické samosprávy vhodně uplatňují prvky strategického řízení.
CÍL 1: SPRÁVA UNIVERZITY
 Zahájení přípravy strategického záměru Univerzity Karlovy pro období let 2021-2025.
(zodpovídá: pan rektor, MUDr. Prášil)


Uskutečnění poslední části mezinárodního hodnocení v rámci Institutional Evaluation
Programme. (zodpovídá: prof. Wildová)



Optimalizace agend kolegia rektora a strategických dokumentů, které Univerzita Karlova
připravuje. (zodpovídá: MUDr. Prášil)



Zmapování stávajícího stavu a postupů sběru dat na univerzitě a na jeho základě návrh
zjednodušení a elektronizace tam, kde je to vhodné, zahájení implementace navržených
kroků. (zodpovídá: MUDr. Prášil)



Úprava elektronického nástroje pro tvorbu Strategického plánu rozvoje Univerzity Karlovy jako nástroje pro přípravu, zpracování a vyhodnocování jejího Institucionálního
plánu. (zodpovídá: prof. Hála)

Cíl 2: Univerzita Karlova rozšiřuje svoji zahraniční činnost.
CÍL 2: ZABEZPEČENÍ INTERNACIONALIZACE
 Prohloubení spolupráce se strategickými partnery na základě ztrojnásobení vyčleněných
finančních prostředků, vytvoření internetových stránek a příprava metodiky pro administraci strategických partnerství. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Kovář)
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Posílení spolupráce s vysokými školami mimo Evropskou unii s důrazem na zvýšení studentských a akademických mobilit: zintenzivnění propagace možností financování pobytů, příprava manuálu pro rozvoj spolupráce, vypracování koncepce zvýšení podílu výjezdů studentů do zahraničí a vytvoření přehledné a atraktivní internetové stránky o mobilitě studentů. (zodpovídá: prof. Škrha, prof. Kovář)



Rozvoj spolupráce v rámci aliance 4EU se zaměřením na oborovou a mezioborovou spolupráci uvnitř univerzity (propojování fakult či vysokoškolských ústavů, které se věnují
stejným či příbuzným oborům, zapojování výzkumníků z oblasti sociálních a humanitních věd do projektů přírodovědného či lékařského výzkumu). (zodpovídá: prof. Rovná,
doc. Konvalinka)



Vyhodnocení další spolupráce v rámci výzkumného fondu CELSA. (zodpovídá: prof. Rovná, doc. Konvalinka)



Zavedení systému pro dlouhodobé sledování statistických údajů vztahujících se k internacionalizaci a vytvoření jednotné komplexní databáze o zahraniční spolupráci univerzity. (zodpovídá: prof. Škrha, Ing. Papírník)



Zřízení podpůrného centra Univerzity Karlovy (tzv. Welcome centrum) pro zahraniční
akademické a vědecké pracovníky. (zodpovídá: prof. Škrha)



Posílení cizojazyčného, zejména anglického zázemí při přípravě smluv a řešení praktických otázek působení zahraničních odborníků, překlad pracovních a jiných smluv do anglického jazyka, popř. dalších jazyků pro účely snadnějšího navazování zahraničních
vztahů, řešení pracovněprávních bariér mezinárodní spolupráce. (zodpovídá: prof. Škrha, MUDr. Prášil)



Zpracování plánu na vytvoření bilingválního prostředí na Univerzitě Karlově, které podpoří internacionalizaci vzdělávacích a výzkumných aktivit, jakož i podpůrných služeb.
(zodpovídá: prof. Škrha, doc. Konvalinka, prof. Králíčková)

Cíl 3: Univerzita Karlova je ekonomicky stabilní institucí.
CÍL 3: FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ
 Vyškolení pracovníků všech fakult a součástí v ovládání elektronického nástroje E-ZAK.
(zodpovídá: Ing. Oliveriusová)


Zajištění integrace elektronického nástroje E-ZAK se systémem elektronické spisové
služby tak, aby elektronické nabídky a jiné dokumenty automaticky přešly do univerzitní
spisové služby, a E-ZAK se tak stal specializovanou e-podatelnou. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová)

Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
CÍL 4: VÝSTAVBA, OBNOVA A ROZVOJ MATERIÁLNÍ ZÁKLADNY
 Projektová činnost a příprava výstavby Kampusu Albertov. (zodpovídá: prof. Hála)


Rekonstrukce objektu Menzy 17. listopadu pro Fakultu humanitních studií. (zodpovídá:
prof. Hála)



Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5-7 pro potřeby 1. lékařské fakulty. (zodpovídá: prof. Hála)
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Výstavba pracovišť M a I Matematicko-fyzikální fakulty v Troji. (zodpovídá: prof. Hála)



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



Pokračování projektu MEPHARED 2. (zodpovídá: prof. Hála)



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



Zlepšení využití informačního systému univerzity za účelem snížení administrativní zátěže při přípravě i realizaci projektů a prevenci rizika nezpůsobilých výdajů. (zodpovídá:
prof. Hála)

Cíl 5: Ubytovací a stravovací služby na Univerzitě Karlově odpovídají aktuálním standardům.
CÍL 5: KOLEJE A MENZY
 Dokončení rekonstrukce objektu Koleje Arnošta z Pardubic. (zodpovídá: Ing. Macoun)


Rekonstrukce bloku A1 na Koleji Hvězda včetně obměny nábytku. (zodpovídá: Ing. Macoun)



Realizace 1. etapy rekonstrukce a opravy pokojů Koleje Komenského. (zodpovídá: Ing.
Macoun)



Rekonstrukce a oprava Menzy Právnická a Menzy Jednota. (zodpovídá: Ing. Macoun)



Vytvoření ubytovací kanceláře pro zahraniční studenty a akademické či vědecké pracovníky s jazykově vybaveným personálem. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Macoun)

Cíl 6: Univerzita Karlova nabízí moderní zázemí v oblasti informačních a knihovnických
systémů a služeb.
CÍL 6: INFORMAČNÍ A KNIHOVNICKÉ SYSTÉMY A SLUŽBY
 Druhá etapa postupné modernizace studijního informačního systému: úprava prezentační vrstvy a realizace modulů pro dlouhodobé sledování uchazečů o studium, studentů
a absolventů za účelem vyhodnocování efektivity studijních programů. (zodpovídá: prof.
Králíčková, Ing. Papírník)


Implementace jednotného ekonomického informačního systému univerzity. (zodpovídá:
Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)



Vybudování systému pro podporu hodnocení vědy reflektujícího nové hodnocení výzkumných organizací podle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a požadavky univerzitního systému
hodnocení. (zodpovídá: doc. Konvalinka, Ing. Papírník)



Implementace systému pro evidenci školení a podporu distančních forem vzdělávání.
(zodpovídá: prof. Králíčková, Ing. Papírník)



Zdokonalení systémů pro správu rozvoje lidských zdrojů tak, aby umožňovaly efektivní
personální a mzdovou administrativu. (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)
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Dokončení projektu zavedení celouniverzitní elektronické spisové služby na všech součástech univerzity a její integrace se všemi klíčovými informačními systémy pro správu
dokumentů. (zodpovídá: MUDr. Prášil, Ing. Papírník)



Na základě analýzy potřeb oběhu dokumentů vytvoření funkčního systému jejich elektronizace s cílem snížit administrativní zátěž v agendách personálních, technickohospodářských, jakož i zátěž akademických pracovníků při organizaci a kontrole studia. Zahájení první fáze zaměřené zejména na elektronizaci rutinních agend (osobní dotazníky při
přijetí do pracovního poměru, návrhy na výplaty odměn, evidence pracovní doby, žádosti
od studentů, plné využití možností doručování prostřednictvím informačního systému
univerzity, korespondence mezi rektorátem a fakultami apod.). (zodpovídá: Ing. Oliveriusová, Ing. Papírník)



Posílení přímé spolupráce s partnerskými knihovnami univerzit sdružených v alianci
4EU v oblasti sdílení dobré praxe při budování repozitářů a digitálních knihoven. (zodpovídá: PhDr. Římanová)



Inovace softwarového zázemí pro centrální knihovnicko-informační systém. (zodpovídá:
PhDr. Římanová)



Modernizace infrastruktury páteřní metropolitní sítě PASNET včetně vybudování záložního řídícího pracoviště. (zodpovídá: Ing. Papírník)



Zprovoznění centrální instalace systému Kramerius pro zpřístupnění digitalizovaných
starých a vzácných tisků. (zodpovídá: PhDr. Římanová)



Technický rozvoj Digitálního repozitáře Univerzity Karlovy a jeho napojení na aplikaci
pro evidenci publikační činnosti OBD, resp. mezinárodní elektronické infrastruktury, jakou jsou např. CAS či OpenAIRE. (zodpovídá: prof. Royt, PhDr. Římanová)



Vytvoření Digitalizačního centra univerzity a nastavení jeho služeb poskytovaných fakultám a dalším součástem. (zodpovídá: prof. Králíčková, PhDr. Římanová)



Pořízení informačního systému Archivu Univerzity Karlovy za účelem zajištění archivace
digitálních archiválií univerzity. (zodpovídá: prof. Svobodný, Ing. Oliveriusová)



Digitalizace, zpracování a zpřístupnění Protokolů státních zkušebních komisí Univerzity
Karlovy a rigorózních protokolů z let 1882 až 1945. (zodpovídá: prof. Svobodný)



Aktivní účast zástupců Nakladatelství Karolinum na dvou oborových seminářích organizovaných Association of American University Presses a uspořádání dvou seminářů pro
pracovníky českých univerzitních nakladatelství a edičních oddělení s cílem přenést nabyté poznatky do praxe. (zodpovídá: Mgr. Valo)
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PŘÍLOHA: PLÁN INVESTIČNÍCH AKTIVIT UNIVERZITY KARLOVY PRO ROK 2019
ÚVOD
Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2019 je podle požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy novou přílohou plánu realizace strategického záměru Univerzity
Karlovy.
Plán investičních aktivit je členěn po jednotlivých fakultách a součástech, následují investiční
aktivity společné více fakultám či součástem. Části týkající se fakult a dalších součástí obsahují
dvě hlavní podkapitoly. První zahrnuje investiční akce v plánované výši více než jeden milion
korun. Přehled těchto plánovaných investic je zpracován po jednotlivých akcích ve standardizované struktuře. Druhá je souhrnně věnována přístrojovému vybavení.
V návaznosti na požadavek ministerstva jsou zahrnuty i údaje týkající se ostatních investičních
aktivit s plánovanou výší nákladů do jednoho milionu korun. Ty jsou uvedeny souhrnně za celou
Univerzitu Karlovu v kapitole Ostatní investiční aktivity na konci přílohy.
U všech položek je třeba vzít v úvahu, že se jedná o záměry a plány, tj. že finanční výše uskutečněných akcí bude pravděpodobně nižší, neboť některé akce se mohou z různých příčin opozdit,
např. kvůli časově náročnému schvalovacímu procesu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (část akcí musí projít nejen odbornými pracovišti ministerstva, ale také posouzením
komisí expertů), ke zpoždění také velmi často dochází např. při administraci veřejné zakázky
(dodatečné dotazy uchazečů, námitky uchazečů, projednávání záležitosti Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže apod.) a v neposlední řadě dochází v průběhu uskutečňování akce ke změně rozsahu prací, např. u rekonstrukcí se v průběhu provádění objeví překážka, nebo je stav
konstrukcí jiný, než bylo možné odhalit při průzkumu a projektových pracích apod. V případě
operačních programů také nelze přesně stanovit konkrétní rok pořízení, neboť ten se odvíjí od
plánovaných výzev operačního programu a především od úspěšnosti podaných žádostí o podporu. V případě některých projektů financovaných z operačních programů lze rovněž obtížně oddělit investice do přístrojového vybavení, a tak částky týkající se přístrojového vybavení mohou
v tomto případě obsaženy i v plánovaných investicích nad jeden milion korun. Pro celkový odhad výše plánovaných investičních prostředků nelze tudíž u jednotlivých součástí sečíst obě části.
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KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Fakulta neplánuje v roce 2019 uskutečňovat investiční akce převyšující 1 milion korun a pořizovat přístrojové vybavení.
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9
Rekonstrukce objektu pro potřeby Evangelické teologické fakulty v
podobě úpravy dispozice a technického zařízení budovy.
82 660 tis. Kč
2019-2022
2019-2022
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Fakulta připravuje zadávací dokumentaci pro výběr zpracovatele projektové dokumentace.
Vyhotovení projektové dokumentace, zahájení stavebního řízení.
2 000 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje

Přístrojové vybavení
Fakulta neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Fakulta neplánuje v roce 2019 uskutečňovat investiční akce převyšující 1 milion korun a pořizovat přístrojové vybavení.
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

název
stručný popis

Kotelna
Rekonstrukce horní a dolní strojovny včetně hlavního propojení.
15 000 tis. Kč
2016-2019
2016-2019
Akce je přímo navázána na strategický záměr Právnické fakulty na období let 2016-2020 a je s ním plně v souladu (viz část VII. Technický
rozvoj a investice, C. Budova a bod 16).
Lze konstatovat, že plynové kotle jsou již za hranicí své životnosti (uvedení do provozu v roce 1993), momentálně v provozu na 2/3 celkového
výkonu (z důvodu závady), vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů
je doporučeno provést výměnu plynových kotlů za nové již kondenzační, které budou splňovat emisní limity i v budoucích letech.
Stavební práce.
15 000 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje

Oprava fasády a oken
Plánované provedení opravy fasády a výměny oken je na základě aktuální potřeby vyřešení stávajícího špatného technického stavu.
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náklady celkem
období přípravy
období realizace

plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

110 000 tis. Kč
2018-2021
2018-2021
Akce je přímo navázána na strategický záměr Právnické fakulty na období let 2016-2020 a je s ním plně v souladu (viz část VII. Technický
rozvoj a investice, C. Budova a bod 17. Okna a fasáda).
V současné době vykazují fasáda objektu i okna na první pohled poměrně špatný technický stav. Fasáda je pokryta nevhodným novodobým
nástřikem EBARBET s velkým procentem četných nevhodných oprav.
Největší poškození jsou patrná okolo styku fasády s oplechováním a na
přechodech mezi vystouplými aktivními prvky fasády. Ostatní partie
fasády vykazují praskliny a drobné degradované partie, které svým
způsobem odpovídají stáří a exponovanosti objektu. Okna jsou také ve
špatném technickém stavu (poškozené nátěry na rámech a křídlech
oken, hloubkové poškozené dřevo u okapnic, netěsné napojení parapetů
na rámy oken, chybějící kování, prasklé zasklení oken a poškozené a
uvolněné tmely).
Projekční práce.
5 000 tis. Kč
Programové financování

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Vytvoření spisovny pro uchování spisů
4 000 tis. Kč
2019
2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíle 4 a 6.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
4 000 tis. Kč
Vlastní zdroje, Fond reprodukce investičního majetku

vazba na strategický záměr

popis stávajícího stavu

název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického
zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK
Projekt je zaměřen na zdokonalení zázemí pro studenty i akademické
pracovníky Právnické fakulty ve vazbě na ESF projekt, resp. jeho část
týkající se aktualizace výuky na PF v souvislosti s potřebami trhu práce,
posílení internacionalizace výuky a zvyšování kompetencí zaměstnanců.
Projekt zahrnuje dvě hlavní části potřebné pro související ESF aktivity.
Jedná se o modernizaci několika učeben a modernizaci elektronického
zázemí pro výuku a konference.
6 580 tis. Kč
2018-2019
2018-2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 1, cíl 5 a kapitola 6, cíle 4 a 6.
Příprava akce.
Příprava a uskutečnění akce.
3 740 tis. Kč
Operační programy

Přístrojové vybavení
Fakulta neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
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1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce Fyziologického ústavu A5-7
Objekt slouží od dokončení v roce 1910 k účelům výuky a vědeckovýzkumné činnosti. Vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyly prováděny žádné zásadní stavební úpravy, zachovala se stavba téměř
v původní podobě. Této situaci odpovídá i značně zastaralé technické
vybavení objektu a dnes již nevyhovující dispoziční a provozní uspořádání budovy. V souvislosti se stále se zvyšujícím počtem studentů a
studijních oborů i jejich programů je třeba zásadním způsobem rozšířit
výukové prostory i laboratoře. Provozně oddělit výukové prostory od
výzkumných laboratoří a zajistit bezbariérový přístup do objektu. Dalším důležitým požadavkem celkové rekonstrukce budovy je zajištění
odpovídající hygieny prostředí a hygienického zázemí, které je
k požadované kapacitě objektu v současnosti nevyhovující.
247 070 tis. Kč
05/2013 - 12/2019
05/2013 - 12/2019
Investiční akce je v souladu s cíli DSZ UK 2016-2020, zahrnuta je
v následujících dílčích cílech: modernizovat přístrojové a další vybavení
(laboratoře, posluchárny, knihovny, sportoviště aj.) a zefektivnit využívání objektů a univerzitní infrastruktury.
Probíhá realizace akce vybraným zhotovitelem.
Dokončení stavební části a vybavení objektu.
191 929 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Stavební úpravy Ústavu imunologie a mikrobiologie, Studničkova 7
V objektu Studničkova 7 je navržena celková rekonstrukce a dostavba
objektu dvorními přístavbami. V celém prostoru stávajícího objektu
bude provedena kompletní rekonstrukce a drobná změna dispozic. Ve
všech prostorách dojde ke kompletní výměně rozvodů vody, kanalizace,
elektroinstalace (slaboproudé i silnoproudé), vytápění. Doplněna bude
klimatizace vybraných prostor a chlazení prostor zatížených tepelnou
zátěží. Ve všech prostorách je navržena výměna stávajících podlahových
krytin, ve vybraných místnostech doplnění podhledů a kompletní repase otvorových prvků. Na místo stávajícího středního kolmého křídla
s nefunkčním dispozičním uspořádáním je navržena nová přístavba.
V celém objektu je nutno instalovat výtahy pro zajištění bezbariérovosti
objektu.
281 110 tis. Kč
05/2012 - 08/2023
05/2012 - 08/2023
Investiční akce je v souladu s cíli DSZ UK 2016-2020, zahrnuta je
v následujících dílčích cílech: modernizovat přístrojové a další vybavení
(laboratoře, posluchárny, knihovny, sportoviště aj.) a zefektivnit využívání objektů a univerzitní infrastruktury.
Příprava investičního záměru, očekává se spuštění programu MŠMT pro
lékařské fakulty.
Příprava a registrace investičního záměru akce, zadávací dokumentace,
výběr TDS, BOZP, PD.
3 680 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
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Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 63 000 tis.
Kč, a to zejména díky prostředkům z operačních programů a dále z Fondu reprodukce investičního majetku. Konkrétně se jedná zejména o projekty Národní centrum lékařské genomiky – modernizace infrastruktury a výzkum genetické variability populace, v jehož rámci by měl být pořízen genomový sekvenátor, dále Centrum nádorové ekologie – výzkum nádorového mikroprostředí
v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru, kde půjde o laserový mikrodisektor a cykler pro
kvantitativní PCR v reálném čase umožňující skupinovou analýzu genové exprese, Pořízení vybavení pro inovaci výuky biofyziky na lékařských fakultách UK a Podpora rozvoje studijního prostředí
na Univerzitě Karlově – VRR, jenž přispěje k modernizaci audiovizuální techniky v posluchárnách
a seminárních místnostech.
2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Dostavba areálu Plzeňská – 3. etapa
Pokračující přestavba areálu Plzeňská, nové výukové sídlo ústavů anatomického, biofyziky, farmakologie, biologie a genetiky, histologie a
embryologie, fyziologie a patologické fyziologie.
234 300 tis. Kč
07/2012 - 12/2019
07/2012 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Probíhá výstavba objektu, vybírá se dodavatel laboratorní a lékařské
technologie, pořizování interiérového vybavení a AV a IT techniky.
Dokončení výstavby a vybavení.
139 400 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF
UK
Hlavním cílem projektu je dobudování výukových prostor teoretických
ústavů v areálu 2. lékařské fakulty. Objekt bude sloužit pro zkvalitnění
vzdělávací činnosti, neboť zde budou umístěny nové učebny, posluchárna, konzultační místnosti. Součástí bude i zázemí pro studenty a
zaměstnance a nezbytné technické zázemí.
216 703 tis. Kč
03/2018 - 12/2022
03/2018 - 12/2022
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Průzkum trhu, příprava zadávací dokumentace na generálního projektanta, příprava zadávací dokumentace na stavbu.
Administrace VZ, ukončení VZ, zahájení přípravných prací.
4 560 tis. Kč
Operační programy

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 6 400 tis. Kč,
a to ze zdrojů poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Z přístrojů, jejichž
pořizovací cena převyšuje jeden milion korun, se jedná o Agilent 4200 TapeStation a Spektrofotometr pro ELISA, dále je v plánu pořídit dalších jedenáct přístrojů (např. echokardiografický
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přístroj, inkubátor, laboratorní mikroskop, laparoskopický trenažér aj.). Všechny budou využívány pro vzdělávací i badatelské účely.
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Oprava střechy, Ke Karlovu 458/4, Praha 2
30 000 tis. Kč
01/2019 - 05/2019
06/2019 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Příprava a uskutečnění akce.
30 000 tis. Kč
Fond reprodukce investičního majetku, MŠMT

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Vybavení budovy Ruská klimatizací
30 000 tis. Kč
01/2019 - 05/2019
06/2019 - 09/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Příprava a uskutečnění akce.
30 000 tis. Kč
Fond reprodukce investičního majetku, MŠMT

název

Výměna oken objektu v ulici Ke Karlovu
Výměna 97 oken včetně zasklení vnitřních křídel oken izolačním dvojsklem, a výměna 1 dveří objektu fakulty v ulici Ke Karlovu. Zlepšení
hygienických podmínek a snížení tepelných ztrát budovy.
6 730 tis. Kč
01/2019 - 12/2019
01/2019 - 12/2019
Akce je v souladu s cíli DSZ UK 2016-2020, tj. pokračování v přípravě a
realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání objektů a
univerzitní infrastruktury.
Zpracována zadávací a prováděcí dokumentace, zahájena příprava zadávacího řízení na výběr zhotovitele.
Po výběru zhotovitele realizace akce (bourací práce, výroba a osazení
nových oken a dveří).
6 650 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje

stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis

náklady celkem

Vybudování a vybavení Centrum teorie a praxe vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech
Cílem projektu je vybudování pracoviště zaměřeného na přípravu, realizaci a vyhodnocování zkoušení studentů fakulty a zároveň pracoviště
zaměřeného na nácvik a rozvoj didaktických a prezentačních dovedností pedagogů i studentů. Na základě rozšíření profesionálně vedené interaktivní a simulační výuky budou budoucí absolventi seznámeni moderními metodami s nejnovějšími poznatky v oboru vybraného studia a
to prostřednictvím využití moderních interaktivních a simulačních výukových pomůcek.
47 539 tis. Kč
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období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

07/2017 - 03/2020
07/2017 - 03/2020
DSZ UK 2016-2020, kapitola 1, cíl 5 a kapitola 6, cíl 4.
Průzkum trhu/administrace VZ.
Administrace VZ, pořízení a instalace vybavení a zařízení.
45 103 tis. Kč
Operační programy
Vybudování laboratoře pro praktickou výuku a vzdělávání v plastické chirurgii a popáleninové medicíně
Předmětem je vytvoření centra pro výuku plastické chirurgie včetně
mikrochirurgie a chirurgie ruky a popáleninové medicíny, které bude
odpovídat světovým standardům v chirurgickém vzdělávání použitím
recentních technologií a preferencí strukturálně přesných syntetických
modelů. Provoz laboratoře umožní výuku demonstrující operace a zákroky běžně používané v praxi.
16 300 tis. Kč
07/2017 - 09/2019
07/2017 - 09/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Průzkum trhu/administrace nákupu/VZ.
Průzkum trhu/administrace nákupu/VZ.
11 245 tis. Kč
Operační programy
Rekonstrukce a vybavení prostor pro výuku preklinických oborů
na 3. LF UK
Hlavním záměrem projektu je technicky a materiálně dovybavit technickou infrastrukturu učeben, laboratoří a přípravných prostor určených pro výuku molekulární biologie, biochemie, farmakologie, fyziologie, histologie a embryologie, antropologie a morfologie. V rámci projektu budou provedeny nezbytné stavební úpravy prostor pro výuku preklinických oborů a následné dovybavení těchto prostor s cílem vytvořit
moderní a plně funkční prostory vyžadované pro zlepšení a inovaci
praktické výuky.
22 673 tis. Kč
07/2017 - 03/2022
07/2017 - 12/2022
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Průzkum trhu/administrace VZ, zahájení rekonstrukcí a stavebních
úprav.
Dokončení rekonstrukcí a stavebních úprav.
5 078 tis. Kč
Operační programy

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 52 000 tis.
Kč, a to z prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále prostředků operačních programů. Jedná se např. o LC/MS Q-TOF přístroj pro metabolomiku a proteomiku, vybavení zvířetníku pro SPF (bariérový chov myší), soubor přístrojů pro laboratoř pro
práci s radioaktivitou, Autokláv, Simple western – přístroj pro automatickou detekci proteinu,
přístrojové vybavení laboratoří fyziologie, QuantStudio 3 Real-Time PCR Systém, HPLC přístroj
či vybudování experimentální dietní kuchyně.
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Dobudování vzdělávací infrastruktury – UniMeC, 2. etapa
Cílem projektu je dobudování minikampusu Lékařské fakulty v Plzni,
jímž je Univerzitní medicínské centrum, jako prostředku ke zvýšení
kvality vzdělávání na LFP. V rámci projektu budou provedeny rozsáhlé
stavební práce a doplněno přístrojové a technologické vybavení pro
zajištění inovované výuky v magisterských programech Všeobecné a
Zubní lékařství včetně zpřístupnění studentům se specifickými potřebami.
1 087 843 tis. Kč
11/2017 - 12/2022
11/2017 - 12/2022
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Ukončena VZ na TDS a koordinátora BOZP, zrušena VZ na stavbu, proběhla skrývka ornice a archeologický průzkum.
Administrace VZ na stavbu, ukončení VZ, zahájení přípravných prací.
166 238 tis. Kč
Operační programy
Modernizace výtahů v Šafránkově pavilónu Lékařské fakulty v
Plzni
Výměna čtyř výtahů v budově využívané LFP a KaM.
4 615 tis. Kč
07/2017 - 12/2019
07/2017 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Vybrán TDS a koordinátor BOZP, probíhá výběr zhotovitele stavebních
prací.
Realizace stavebních prací a výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP.
4 615 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 47 000 tis.
Kč, a to díky finanční podpoře z operačních programů. Jedná se zejména o pořízení vybavení pro
inovaci výuky biofyziky (telemedicínská a přístrojová část, podpora e-learningu), v rámci Centra
výzkumu infekčních onemocnění např. o hybridní multidetekční zobrazovací reader, upgrade
cytometrického vybavení či Bond MAX processing module, resp. výpočetní tomograf pro Biomedicínské centrum. Všechny budou využívány pro vzdělávací i badatelské účely.
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019

Revitalizace stravování na LFHK
Zkulturnění prostředí pro stravování zaměstnanců a studentů.
2 000 tis. Kč
2019
2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíle 4 a 5.
Příprava a uskutečnění akce.
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náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

2 000 tis. Kč
Fond reprodukce investičního majetku
Dovybavení a rekonstrukce velké posluchárny na Výukovém centru
Výměna dataprojektoru, digitalizace rozvodů, výměna split jednotky,
rekonstrukce svítidel.
4 260 tis. Kč
01/2019 - 05/2019
06/2019 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Příprava a uskutečnění akce.
4 260 tis. Kč
Fond reprodukce investičního majetku, MŠMT
Rekonstrukce posluchárny dětské kliniky
Akce navazuje na aktivity FNHK, tzn. bude realizována jen po kladném
projednání ve vedení FNHK. Nemocnice bude hradit přestavbu, zatímco
LFHK bude hradit vybavení AV technikou.
3 970 tis. Kč
01/2019 - 05/2019
06/2019 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Uskutečnění akce.
3 970 tis. Kč
Vlastní zdroje - Fond reprodukce investičního majetku, dotace nebo
kapitálové prostředky ze státního rozpočtu mimo MŠMT

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 47 000 tis.
Kč, a to díky prostředkům z operačních programů. Konkrétně se v rámci projektů Laboratoř inteligentních materiálů v medicíně, Pořízení vybavení pro inovaci výuky biofyziky na lékařských fakultách UK, Podpora moderních forem výuky na LF UK v HK zaměřené na využití simulátorů a fantomů či Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na
živé organismy jedná například o laboratoř elektronové mikroskopie, skenovací elektronový
mikroskop, laboratoř zobrazovacích metod, Zetasizer, vybavení učebny biofyziky či laboratoř
inteligentních materiálů v medicíně.
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Splátka půjčky FaF UK – Mephared II.
40 000 tis. Kč
01/2019 - 12/2019
01/2019 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava, pořízení a instalace.
40 000 tis. Kč
Dotace nebo kapitálové prostředky ze státního rozpočtu mimo MŠMT
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název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace

Rekonstrukce vnitřních prostor v Zámostí
Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor budovy, v níž sídlí Katedra
tělesné výchovy a Oddělení jazykové přípravy, tj. společná pracoviště
Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně výměny všech rozvodů (elektroinstalace, kanalizace, vodovod).
10 000 tis. Kč
2019-2021
2019-2021
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Uvnitř budovy v průběhu 40 let nebyly provedeny skoro žádné stavební
úpravy, vše je v původním stavu (elektroinstalace, kanalizace, vodovod,
atd.).
Rekonstrukce rozvodů v 2. NP a část budovy v 1. NP u tenisových kurtů.
5 000 tis. Kč
Programové financování
Rekonstrukce Pajkrovy flošny v Hradci Králové – Networkingové
centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Společná iniciativa Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci
Králové, Města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje při vybudování networkingového centra za účelem transferu znalostí a spolupráce
s aplikační sférou. Cílem je pozitivní propagace vědeckých a výzkumných témat v oblasti farmaceutických a lékařských oborů.
34 300 tis. Kč
2019-2025
2019-2025
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Historický objekt je v dezolátním stavu.
Vytvoření projektové dokumentace.
3 000 tis. Kč
Programové financování
Multifunkční tělocvična v areálu v Zámostí 683
Výstavba nové multifunkční tělocvičny o ploše 1200 m2 včetně šaten a
sociálního zařízení o ploše 100 m2. Katedře tělesné výchovy, jež je společným pracovištěm Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci
Králové, v současné době chybí multifunkční tělocvična pro výuku studentů v zimních měsících (výuka tak probíhá převážně v pronajatých
tělocvičnách).
21 500 tis. Kč
2019-2025
2019-2025
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Neexistuje projektová dokumentace.
Vytvoření projektové dokumentace.
2 000 tis. Kč
Programové financování
Rekonstrukce sportovišť v areálu v Zámostí 683
Multifunkční hřiště, rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení. Z důvodů bezpečnosti je nutná celková rekonstrukce.
7 500 tis. Kč
2019-2020
2019-2020
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vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
V současné době Katedra tělesné výchovy, jež je společným pracovištěm
Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové, nemůže
využívat žádné vlastní venkovní multifunkční hřiště. Výuka probíhá na
pronajatých sportovištích. Část zpevněných ploch a oplocení v areálu
jsou stále v původním stavu, tj. přibližně 40 let staré.
Vybudování multifunkčního hřiště a částečné zpevnění ploch.
2 000 tis. Kč
Programové financování

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 88 000 tis.
Kč, a to z prostředků operačních programů. Konkrétně se jedná o především projekt Zvýšení
účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy a dále o projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách. Cílem prvního projektu je podpora excelentního interdisciplinárního výzkumu s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků, cíle druhého pak vytvoření expertního týmu, zavedení nových a rozvoj pokročilých separačních metod. Z nákladnějších přístrojů budou pořízeny NMR spektrometr, hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultravysokoúčinnou kapalinovou chromatografií,
hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou a fluorimetr, pořízeno by mělo být i několik dalších přístrojů. Všechny přístroje budou využívány i
pro vzdělávací účely.
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu

Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – II. etapa
Rekonstrukce střech, střechy dvorní vestavby auly, teras, fasád a výplní
otvorů v uličních fasádách hlavní budovy Filozofické fakulty.
52 446 tis. Kč
07/2016 - 09/2019
07/2016 - 09/2019
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, tj. konkrétně s cíli pokračování
v přípravě a realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání
objektů a univerzitní infrastruktury.
Probíhá realizace stavby.
Dokončení akce.
14 616 tis. Kč
Programové financování
Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – III. etapa, Úpravy interiérů
včetně vybavení
Úpravy hlavních vstupních prostor budovy včetně přilehlých místností
pro novou recepci, úpravy prostor oddělení děkanátu v 2. NP, rekonstrukce prostor pracoven a učeben v 5. NP a úpravy v prostor hlavního
schodiště. Výměna volného a vestavěného nábytku.
47 877 tis. Kč
04/2017 - 12/2019
04/2017 - 12/2019
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, tj. konkrétně s cíli pokračování
v přípravě a realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání
objektů a univerzitní infrastruktury.
Z důvodu redukce rozsahu rekonstrukce probíhají úpravy zpracované
projektové dokumentace na jednotlivé části upravovaných prostor.
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plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Vyhlášení výběrového řízení a výběr zhotovitele akce. Realizace a dokončení stavebních prací, vybavení interiéru, vydání stavebního povolení.
46 320 tis. Kč
Programové financování
Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze
Cílem projektu je podpora inovace výuky na FF realizované v rámci ESF
projektu. Dojde ke stavební rekonstrukci včetně infrastruktury a technologií, povrchů, dodávky interiérového vybavení a restaurování původních částí interiéru v osmi velkých posluchárnách, v nichž se budou
nové a inovované předměty vyučovat v rámci předmětů tzv. společného
základu a předmětů v rámci společné sdílené výuky. Dále bude pořízeno
technické a programové vybavení pro nové a inovované předměty.
84 820 tis. Kč
08/2017 - 12/2022
08/2017 - 12/2022
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Ukončeny veškeré stavební práce, příprava kolaudace.
Realizace VZ a následný nákup zařízení a vybavení.
30 332 tis. Kč
Operační programy
Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49, přípravné a
projektové práce
Provedení přípravných prací – průzkumy, zaměření. Vyhlášení a realizace soutěže o návrh. Zpracování kompletní projektové dokumentace
na rekonstrukci a dostavbu dvou propojených objektů pro katedry a
ústavy Filozofické fakulty.
37 208 tis. Kč
12/2015 - 09/2019
12/2015 - 09/2019
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, tj. konkrétně s cíli pokračování
v přípravě a realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání
objektů a univerzitní infrastruktury.
Dokončena soutěž o návrh. Probíhají projektové práce (zpracování dokumentace pro stavební povolení, řešení interiérů a dodatečné průzkumy). Pokračují jednání s dotčenými orgány státní správy.
Dokončení projektových prací – dokumentace pro stavební povolení a
prováděcí dokumentace. Zahájení stavebního řízení, případně vydání
stavebního povolení.
12 759 tis. Kč
Programové financování

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 1 600 tis. Kč,
a to z projektů Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě a
Jazyková variabilita v CNC, které jsou financovány z operačních programů.
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis

Chovy odchycených živočichů
Výstavba objektu pro práci s živými organismy. Akce je nutná pro udržení akreditace a zachování standardu práce s živými organismy. Sou-
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náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

časný stav je nevyhovující.
48 300 tis. Kč
09/2015 - 12/2019
09/2015 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Vydané SP v právní moci, schválená ZD od MŠMT.
Uskutečnění akce.
43 400 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce elektrických rozvodů
7 000 tis. Kč
12/2018 - 04/2019
04/2019 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
7 000 tis. Kč
Vlastní zdroje, využití fondů

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce velké geologické posluchárny
6 000 tis. Kč
01/2018 - 06/2019
06/2019 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
6 000 tis. Kč
Vlastní zdroje, využití fondů

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Odvlhčení suterénů
5 000 tis. Kč
01/2019 - 02/2019
03/2019 - 11/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
5 000 tis. Kč
Vlastní zdroje, využití fondů

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce střešního pláště budov
5 000 tis. Kč
12/2018 - 02/2019
03/2019 - 11/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
5 000 tis. Kč
Vlastní zdroje, využití fondů

název
stručný popis

Rekonstrukce stanice pro externí výuku v terénu
-
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náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

4 000 tis. Kč
01/2019 - 03/2019
04/2019 - 10/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
4 000 tis. Kč
Vlastní zdroje, využití fondů

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Zlepšení tepelně-technických vlastností historických budov
4 000 tis. Kč
01/2019 - 04/2019
05/2019 - 10/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
4 000 tis. Kč
Vlastní zdroje, využití fondů

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce kotelny
3 500 tis. Kč
01/2019 - 04/2019
04/2019 - 11/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Příprava a uskutečnění akce.
3 500 tis. Kč
Vlastní zdroje, využití fondů

název

Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů
Náplní projektu je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného týmu
pod vedením předního zahraničního vědce, který se bude zabývat výzkumem a vývojem v oblasti nových materiálů. Projekt navazuje na
dosavadní výzkumné aktivity Chemické sekce a v souvislosti s jeho realizací dojde k posílení kvality výzkumu na mezinárodní úrovni a jeho
řízení, pořízení chybějící výzkumné infrastruktury a prohloubení mezinárodní spolupráce fakulty.
215 214 tis. Kč
08/2016 - 05/2022
08/2016 - 05/2022
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Průzkum trhu/administrace nákupu/VZ/pořízení a instalace.
Průzkum trhu/administrace nákupu/VZ/pořízení a instalace.
65 218 tis. Kč
Operační programy

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis

Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů
Náplní projektu je výzkum virulenčních faktorů významných parazitů
člověka a hospodářských zvířat s cílem využít jejich potenciál pro vývoj
nových terapeutických a diagnostických postupů. Projekt navazuje na
velmi úspěšné výzkumné a vývojové aktivity v parazitologii a propojuje
úsilí excelentních vědeckých skupin Univerzity Karlovy (BIOCEV), Parazitologického ústavu AV ČR a Ostravské univerzity v Ostravě. V rámci
řešení projektu dojde ke zvýšení kvality výsledků v mezinárodním měřítku.
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náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

280 576 tis. Kč
03/2018 - 12/2022
03/2018 - 12/2022
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Průzkum trhu/administrace VZ/ příprava projektové dokumentace.
Realizace stavebních úprav, průzkumy trhu/administrace nákupu / VZ
/ pořízení a instalace vybavení a zařízení.
32 143 tis. Kč
Operační programy
Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN
Projekt je zaměřen na vytvoření odborného zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Zahrnuje vybudování
vysoce specializovaného geotermálního centra v Litoměřicích, kde bude
soustředěno klíčové vybavení, technologie a zázemí pro výzkumné
týmy. Výzkum bude zaměřen na rozvoj a testování metod pro ocenění
energetického potenciálu hlubinného tepla, technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a
metod pro seismické monitorování.
102 779 tis. Kč
06/2017 - 05/2020
06/2017 - 05/2020
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Realizace stavebních prací – dobudování a modernizace prostor.
Dokončení stavebních prací.
12 849 tis. Kč
Operační programy

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 13 500 tis.
Kč, a to z finančních zdrojů poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji
Nový učebnový blok s velkou posluchárnou.
312 200 tis. Kč
11/2013 - 12/2019
11/2013 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4, PR DSZ pro rok 2019.
Přeložky sítí, základová jáma.
Dokončení akce.
263 100 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019

Projektové práce na vestavby Malá Strana a Karlov
2 420 tis. Kč
2019
2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Projektová příprava.
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náklady v roce 2019
financování

2 420 tis. Kč
Vlastní zdroje

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce objektu Troja
Rekonstrukce výtahů a rozvodů, instalace čteček.
10 650 tis. Kč
2019
2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Příprava a uskutečnění akce
8 230 tis. Kč
Vlastní zdroje

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 69 000 tis.
Kč, a to díky prostředkům z operačních programů. Největší část bude pořízena v rámci projektu
LABFYZ: Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky, dále pak díky projektům
Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů a SPL-MSB: Laboratoř fyziky povrchů - Optická
dráha pro výzkum materiálů. Konkrétně se bude jednat např. o analyzátor parametrů palivových
článků s protonově vodivou membránou, NAP celu či Green Light.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název

plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Rekonstrukce budovy je zaměřena především na rekonstrukci vnitřních
rozvodů a technologií, zlepšení tepelně-technických vlastností budovy a
efektivnější využívání objektu. V rámci rekonstrukce dojde k výměně
oken, bude řešena kanalizace, vodovod, vytápění, chlazení, elektroinstalace, střecha. V budově bude instalován druhý výtah.
187 640 tis. Kč
08/2016 - 11/2021
08/2016 - 11/2021
Investiční akce je v souladu s cíli DSZ UK 2016-2020, konkrétně zefektivnit využívání objektů a univerzitní infrastruktury.
Příprava investičního záměru, očekává se spuštění programu MŠMT pro
pedagogické fakulty.
Příprava a registrace investičního záměru akce.
3 000 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Modernizace bazénové technologie v Brandýse nad Labem
4 960 tis. Kč
09/2018 - 01/2019
06/2018 - 09/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava, pořízení a instalace, zpracování projektové dokumentace.
4 960 tis. Kč
MŠMT

stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
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název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Modernizace malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem
4 235 tis. Kč
10/2018 - 01/2019
06/2019 - 10/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava, pořízení a instalace, zpracování projektové dokumentace.
4 235 tis. Kč
MŠMT

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 1 500 tis. Kč,
a to v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti, který je podpořen z operačních programů. Díky těmto prostředkům bude vybavena učebna pro výuku digitální gramotnosti.
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Oprava obvodového pláště a další související úpravy Areálu UK v
Jinonicích
Předmětem akce je komplexní oprava obvodového pláště včetně výměny výplní otvorů, světlíků a střech s cílem zajištění optimálního vnitřního prostředí a sanací stávajících problémů (zejména zatékání).
71 000 tis. Kč
02/2019 - 11/2020
02/2019 - 11/2020
Investiční akce je v souladu s cíli DSZ UK 2016-2020, konkrétně zefektivnit využívání objektů a univerzitní infrastruktury.
Akce zařazena do programu 133D 22E, vyčkává se na výzvu MŠMT
k předložení investičního záměru.
Zpracování investičního záměru, VZ na PD, TDS, zhotovitele stavby.
8 000 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice
Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV,
SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických
prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým
světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým
prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.
839 715 tis. Kč
04/2018 - 12/2022
04/2018 - 12/2022
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Příprava akce.
Nákup elektronických knih.
5 940 tis. Kč
Operační programy
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Přístrojové vybavení
Fakulta neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr

Demolice nouzových objektů – Kampus Veleslavín
Demolicí nouzových objektů K 80 (provozní budova, objekt tělocvičny,
objekt spojovacího krčku) vznikne volné území pro plánovanou výstavbu sportovního Kampusu Veleslavín – multifunkčních sportovních hal.
19 500 tis. Kč
06/2015 - 12/2019
06/2015 - 12/2019
Investiční záměr je uveden ve strategickém záměru Fakulty tělesné
výchovy a sportu pro léta 2016-2020 v bodě 5. Investiční záměr je rovněž v souladu s DSZ UK 2016-2020, konkrétně s cílem, že na Univerzitě
Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny
fakulty a další součásti.
Probíhá příprava akce.
VZ a realizace akce.
18 900 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Přetlaková hala
Úpravy stávajícího multifunkčního hřiště v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu a výstavba sezonní přetlakové (nafukovací) haly pro
výuku akreditovaných studijních programů.
14 700 tis. Kč
04/2018 - 12/2019
04/2018 - 12/2019
Investiční záměr je uveden ve strategickém záměru Fakulty tělesné
výchovy a sportu pro léta 2016-2020 v bodě 5. Investiční záměr je rovněž v souladu s DSZ UK 2016-2020, konkrétně s cílem, že na Univerzitě
Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny
fakulty a další součásti.
V roce 2018 bylo získáno UR a SP, na MŠMT byl zaslán IZ.
VZ a Realizace akce.
14 700 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Rekonstrukce kongresového sálu a tělocvičny ve 2. NP objektu F
v areálu Veleslavín
Rekonstrukcí stávajícího přednáškového sálu ze 70. let vznikne univerzální sál, který bude sloužit hlavně jako víceúčelová tělocvična pro výuku akreditovaných předmětů s možností pořádání přednášek celofakultních povinných předmětů, popř. pořádání vědeckých konferencí, s
odděleným cvičebním prostorem pro výuku úpolových sportů.
42 900 tis. Kč
08/2014 - 02/2019
08/2014 - 02/2019
Investiční záměr je uveden ve strategickém záměru Fakulty tělesné
výchovy a sportu na léta 2016-2020 v bodě 5. Investiční záměr je rovněž v souladu s DSZ UK 2016-2020, konkrétně s cílem, že na Univerzitě
Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny
fakulty a další součásti.
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popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Probíhá realizace akce.
Dokončení realizace akce.
13 000 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Oprava havarijního stavu haly Nostic
Rekonstrukce stávajícího historického krovu nad tělocvičnou, rekonstrukce oplocení a oprava komínů, tedy částí objektu, které jsou v havarijním stavu a vyžadují záchranu.
11 600 tis. Kč
03/2017 - 12/2019
03/2017 - 12/2019
Investiční záměr je uveden ve strategickém záměru Fakulty tělesné
výchovy a sportu na léta 2016-2020 v bodě 5. Investiční záměr je rovněž v souladu s DSZ UK 2016-2020, konkrétně s cílem, že na Univerzitě
Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny
fakulty a další součásti.
Probíhá příprava akce, zajištěno stanovisko památkářů, zpracovaný IZ
vrácený z MŠMT kvůli nedostatku financí.
VZ a realizace akce.
11 600 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Výstavba Kampusu Veleslavín – projektová dokumentace
Projektová dokumentace pro vybudování sportovní haly s dvěma tělocvičnami, plaveckým bazénem a ledovou plochou.
70 000 tis. Kč
2014-2022
2014-2022
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4.
Dokončena studie a průzkumy.
VZ na zpracovatele UR.
2 000 tis. Kč
Programové financování
Centrum zdravotní a pohybové výchovy v bloku B
26 000 tis. Kč
02/2017 - 12/2020
02/2017 - 12/2020
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní
zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava, pořízení a instalace.
1 100 tis. Kč
MŠMT
Inovace a rozšíření Biomedicínské laboratoře pro potřeby výuky
Vybavení laboratoře.
9 600 tis. Kč
2019
2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4: Modernizovat přístrojové a další
vybavení (laboratoře, posluchárny, knihovny, sportoviště aj.).
Uskutečnění akce.
9 600 tis. Kč
MŠMT
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název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Výuková laboratoř pro mobilní a stacionární hodnocení interního
a externího zatížení lidského těla
Vybavení laboratoře.
12 500 tis. Kč
2019
2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4: Modernizovat přístrojové a další
vybavení (laboratoře, posluchárny, knihovny, sportoviště aj.).
Uskutečnění akce.
12 500 tis. Kč
MŠMT

Přístrojové vybavení
Fakulta plánuje v roce 2019 pořídit přístrojové vybavení v souhrnné výši přibližně 13 600 tis.
Kč, a to díky podpoře z operačních programů. Konkrétně se jedná o projekty Analýza nehodových
dějů chodec tramvaj – validace simulačních modelů a Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR. V prvním případě půjde o vybavení nezbytné pro dosažení cíle projektu,
jímž je experimentální ověření přínosu, funkčnosti a potřebnosti systému automatického brzdění tramvaje před překážkou, tj. zvýšení bezpečnosti tramvají vzhledem k chodcům, ve druhém
pak zlepšení vybavení pro výuku v bakalářských a magisterských studijních programech prostřednictvím vybudování Creative Hub.
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr

Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
Kompletní rekonstrukce bývalého objektu menzy 17. listopadu pro
potřeby Fakulty humanitních studií.
529 496 tis. Kč
03/2017 - 12/2019
03/2017 - 12/2019
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, tj. pokračování v přípravě a
realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání objektů a
univerzitní infrastruktury.
Po proběhlé architektonické soutěži byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V současné době se provádí vlastní
rekonstrukce objektu.
Dokončení stavebních prací, technologie a vybavení objektu. Vydání
stavebního povolení.
253 583 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu – etapa B – venkovní
úpravy
Venkovní úpravy ploch navazující na celkovou rekonstrukci objektu
menzy 17. listopadu (komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy,
osvětlení atd.).
74 170 tis. Kč
2019
2019
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, tj. pokračování v přípravě a
realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání objektů a
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popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

univerzitní infrastruktury.
Akce je připravována v návaznosti na celkovou rekonstrukci objektu a
na dosud neregistrovanou akci „obnova a úprava okolních ploch“. Probíhá řízení o převodu dotčených pozemků ve prospěch Univerzity Karlovy.
Po předložení a registraci investičního záměru vlastní realizace akce.
74 170 tis. Kč
Programové financování
Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu – obnova a úprava
okolních ploch
Odstranění stávajících konstrukcí v parteru, především povrchových
krytů vozovek a jejich rekonstrukce a doplnění. Provedení nasávacího a
výdechového kanálu pro vzduchotechnická zařízení, sanace stávajícího
schodiště.
25 415 tis. Kč
01/2019 - 12/2019
01/2019 - 12/2019
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, tj. pokračování v přípravě a
realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání objektů a
univerzitní infrastruktury.
Probíhá schvalovací řízení k registraci investičního záměru na MŠMT.
Dále probíhají řízení o převodu dotčených pozemků ve prospěch Univerzity Karlovy.
Po registraci investičního záměru provedení zadávacího řízení na zhotovitele a vlastní realizace akce.
25 415 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje

Přístrojové vybavení
Fakulta neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
ÚSTAV DĚJIN UNIVERZITY KARLOVY A ARCHIV UNIVERZITY KARLOVY
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

Výstavba nové budovy ÚDAUK
Nová budova nahradí stávající nevyhovující budovy v areálu Karolina a
v Lešeticích a zlepší podmínky pro fungování Ústavu dějin Univerzity
Karlovy a archivu Univerzity Karlovy jako vědecké a archivní instituce.
V nové budově bude soustředěna veškeré archivní a knihovní fondy,
novostavba poskytne prostory pro kanceláře zaměstnanců ÚDAUK,
prostory pro zpracování archiválií, badatelnu a další prostory využívané
veřejností.
295 000 tis. Kč
10/2015 - 12/2020
10/2015 - 12/2020
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 4, PR DSZ UK pro rok 2019.
Zpracování projektové dokumentace a příprava stavby nové budovy
Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy.
Získání UR, projekt pro SP, směna pozemků a věcná břemena s ČVUT.
5 340 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Archivní informační systém Univerzity Karlovy pro zajištění archivace digitálních dokumentů
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stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

14 115 tis. Kč
09/2017 - 12/2018
02/2019 - 04/2020
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíle 4 a 6, PR DSZ UK pro rok 2019.
Průzkum trhu/administrace nákupu/VZ.
Pořízení a instalace.
5 445 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

Přístrojové vybavení
Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
CENTRUM PRO TEORETICKÁ STUDIA
Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2019 uskutečňovat investiční akce převyšující 1 milion
korun a pořizovat přístrojové vybavení.
CENTRUM PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM A DOKTORSKÉ STUDIUM
Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2019 uskutečňovat investiční akce převyšující 1 milion
korun a pořizovat přístrojové vybavení.
CENTRUM PRO OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vysokoškolský ústav neplánuje v roce 2019 uskutečňovat investiční akce převyšující 1 milion
korun a pořizovat přístrojové vybavení.
ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019

Pořízení hardware pro provoz Archivního informačního systému
2 000 tis. Kč
01/2019 - 06/2019
07/2019 - 03/2020
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6, cíl 6, PR DSZ UK pro rok 2019.
Příprava a uskutečnění akce.
2 000 tis. Kč
Vlastní zdroje - Fond reprodukce investičního majetku
Pořízení jednotného ekonomického systému Univerzity Karlovy a
příprava jeho implementace na fakultách a součástech
78 650 tis. Kč
10/2018 - 03/2019
04/2019 - 06/2021
DSZ UK 2016-2020, dílčí cíl inovovat informační systém Univerzity Karlovy a v adekvátní míře integrovat jednotlivé agendy.
Příprava akce.
Příprava a uskutečnění akce.
36 481 tis. Kč
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financování

MŠMT

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace

Modernizace a rozvoj studijního informačního systému a IS Věda
39 930 tis. Kč
10/2018 - 01/2019
01/2019 - 12/2020
DSZ UK 2016-2020, dílčí cíl zavádět prvky e-řízení, v maximální možné
míře elektronizovat agendy univerzity a podporovat elektronickou administraci, Inovovat informační systém Univerzity Karlovy a v adekvátní míře integrovat jednotlivé agendy.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava, pořízení a instalace, zpracování projektové dokumentace.
19 965 tis. Kč
MŠMT

vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem

Dodávka diskových polí pro centrální Ekonomický informační
systém Univerzity Karlovy
13 000 tis. Kč
10/2018 - 12/2018
01/2019 - 04/2019
DSZ UK 2016-2020, dílčí cíl modernizovat hardwarové vybavení a síťovou infrastrukturu i služby.
Příprava akce.
Uskutečnění akce.
13 000 tis. Kč
MŠMT
Realizace optického propojeni RUK-Hybernská-Žižkov
2 420 tis. Kč
03/2019 - 05/2019
06/2019 - 11/2019
DSZ UK 2016-2020, dílčí cíl modernizovat hardwarové vybavení a síťovou infrastrukturu i služby.
Příprava a uskutečnění akce.
2 420 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku
Zajištění WiFi pokrytí v objektech kolejí KaM
2 400 tis. Kč
01/2019 - 04/2019
05/2019 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, cíle e-UK: využití moderních metod a technologií a
zkvalitnit služby v oblasti ubytování a stravování.
Příprava a uskutečnění akce.
2 400 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku
Rozšíření síťové infrastruktury v souvislosti s propojeným serverem
2 000 tis. Kč
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období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

01/2019 - 04/2019
05/2019 - 10/2019
DSZ UK 2016-2020, dílčí cíl modernizovat hardwarové vybavení a síťovou infrastrukturu i služby.
Příprava a uskutečnění akce.
2 000 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku
Obnova HW platformy pro provoz centrálních agend IS
1 700 tis. Kč
01/2019 - 03/2019
04/2019 - 08/2019
DSZ UK 2016-2020, dílčí cíl modernizovat hardwarové vybavení a síťovou infrastrukturu i služby.
Příprava a uskutečnění akce.
1 700 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku
Úpravy a rozšíření Informačního systému UK v rámci projektu
Sběr dat
5 000 tis. Kč
10/2018 - 02/2019
03/2019 - 12/2020
DSZ UK 2016-2020, dílčí cíl inovovat informační systém Univerzity Karlovy a v adekvátní míře integrovat jednotlivé agendy.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava, pořízení a instalace, průzkum trhu/administrace nákupu/VZ.
1 500 tis. Kč
MŠMT
Úpravy a rozšíření Informačního systému UK s ohledem na zavedení European Student Card a nová verze internetových stránek
pro studenty UK respektující zásady zajištění řádné přístupnosti
1 400 tis. Kč
10/2018 - 12/2018
01/2019 - 12/2019
DSZ UK 2016-2020, dílčí cíle zavádět prvky e-řízení, v maximální možné
míře elektronizovat agendy univerzity a podporovat elektronickou administraci, inovovat informační systém Univerzity Karlovy a v adekvátní
míře integrovat jednotlivé agendy.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava, pořízení a instalace, průzkum trhu/administrace nákupu/VZ.
1 400 tis. Kč
MŠMT

Přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ
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název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Databáze CPPT
Softwarové vybavení.
1 200 tis. Kč
06/2018 - 01/2019
02/2019 - 06/2019
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
1 200 tis. Kč
dotační tituly Evropské komise

ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Komplexní rekonstrukce budovy získané od KaM – středisko Praha
- Hostivař
43 560 tis. Kč
11/2018 - 02/2019
05/2019 - 12/2019
Cíl 5: Ubytování a stravování v aktuálním standardu.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
43 560 tis. Kč
Fond reprodukce investičního majetku
Rekonstrukce 2 pater pro ubytovací účely – středisko Praha –
Krystal
21 800 tis. Kč
11/2018 - 04/2019
05/2019 - 08/2019
Cíl 5: Ubytování a stravování v aktuálním standardu.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
21 800 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce a výměna oken – zámek Poděbrady – středisko Poděbrady
7 260 tis. Kč
09/2018 - 12/2018
02/2019 - 06/2019
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti.
Zpracování projektové dokumentace.
Uskutečnění akce.
7 260 tis. Kč
Finanční zdroje z vyšších samosprávných celků

název
stručný popis
náklady celkem

Rekonstrukce budovy a střechy – středisko Mariánské lázně
7 260 tis. Kč

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
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období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

05/2018 - 12/2018
05/2019 - 08/2019
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti.
Zpracování projektové dokumentace.
Uskutečnění akce.
7 260 tis. Kč
Finanční zdroje z vyšších samosprávných celků (krajů)
Centrální spisovna ÚJOP
4 840 tis. Kč
09/2018 - 01/2019
02/2019 - 03/2019
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti.
Zpracování projektové dokumentace.
Příprava a uskutečnění akce.
4 840 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku
Výměna tří výtahů – středisko Praha – Hostivař
4 400 tis. Kč
11/2018 - 02/2019
03/2019 - 04/2019
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti.
Zpracování projektové dokumentace.
Uskutečnění akce.
4 400 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

Přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019

Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu
Cílem projektu je vytvoření technického zázemí a pořízení přístrojového vybavení pro Centrum e-learningu. V rámci projektu budou zprovozněny studovny a laboratoře, AV pracoviště a digitalizační centrum.
Předpokládají se adaptace stávajících prostor Ústřední knihovny a dobudování síťové infrastruktury.
15 880 tis. Kč
05/2017 - 05/2019
05/2018 - 05/2019
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti. Modernizovat přístrojové a další vybavení (laboratoře,
posluchárny, knihovny, sportoviště aj.).
Průzkum trhu/administrace VZ, zahájení úprav.
Dokončení stavebních úprav, instalace přístrojů.
4 471 tis. Kč
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financování

Operační programy

Přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
KOLEJE A MENZY
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název

Zateplení koleje Na Větrníku
16 000 tis. Kč
2019
2019
Zkvalitnit služby v oblasti ubytování a stravování.
Průzkum trhu/administrace nákupu/VZ.
Uskutečnění akce.
16 000 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku, OP Životní prostředí
Vybudování jednolůžkových pokojů, kolej Na Větrníku
Objekt z roku 1968, přestavba vnitřní dispozice, obnova rozvodů vnitřních instalací.
30 000 tis. Kč
03/2019 - 07/2020
03/2019 - 07/2020
Zajištění lůžkové kapacity odpovídající současným standardům.
Zajištěna realizační PD a stavební povolení.
Schválení IZ, výběr zhotovitele stavby, zahájení stavebních prací.
8 000 tis. Kč
Programové financování

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce a oprava koleje Švehlova – Stará budova
Objekt z roku 1925, který je od roku 2004 kulturní památkou. Celková
opotřebovanost stavby-vnitřních a vnějších stavebních konstrukcí a
rozvodů vnitřních instalací, nevyhovující vnitřní dispozice.
250 000 tis. Kč
03/2019 - 07/2022
03/2019 - 07/2022
Zkvalitnit služby v oblasti ubytování a stravování.
Zajištěno stavební povolení a pasport umělecko-řemeslných prvků.
Schválení IZ, výběr zhotovitele PD, zahájení prací na PD.
7 000 tis. Kč
Programové financování

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019

Rekonstrukce výtahů
4 000 tis. Kč
2019
2019
Cíl 5: Ubytování a stravování v aktuálním standardu.
Uskutečnění akce.
6 000 tis. Kč

stručný popis
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financování

Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce kotelny, kolej Jednota
4 000 tis. Kč
2019
2019
Cíl 5: Ubytování a stravování v aktuálním standardu.
Příprava, pořízení a instalace.
4 000 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce menzy Jednota
4 000 tis. Kč
2019
2019
Cíl 5: Ubytování a stravování v aktuálním standardu.
Uskutečnění akce.
4 000 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace

Splátka půjčky RUK
12 000 tis. Kč
2019
2019
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti.
Pořízení a instalace.
Uskutečnění akce.
12 000 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Nákup automatické osvitové jednotky
1 500 tis. Kč
02/2019 - 05/2019
06/2019 - 11/2019
Zabezpečení činností.
Průzkum trhu/administrace nákupu/VZ.
Příprava, pořízení a instalace.
1 500 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

Přístrojové vybavení
38

Součást neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Kompletní rekonstrukce Celetná 13
Rekonstrukce historické budovy Univerzity Karlovy pro výuku a administrativu. Řešení nevyhovujícího stavebně technického stavu objektu,
modernizace inženýrských sítí a technického vybavení.
162 092 tis. Kč
11/2017 - 06/2019
11/2017 - 06/2019
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, tj. pokračování v přípravě a
realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání objektů a
univerzitní infrastruktury.
Probíhá realizace stavby.
Dokončení stavebních prací, technologie a vybavení objektu. Vydání
stavebního povolení. Předání jednotlivým uživatelům (fakulty a další
součásti) a zahájení provozu.
79 111 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Rekonstrukce koleje Arnošta z Pardubic
S ohledem na celkový rozvoj Univerzity Karlovy a z toho vyplývající
potřebu výukových ploch bylo rozhodnuto o přestavbě objektu. Filozofická fakulta, Fakulta sociálních věd a Ústav jazykové a odborné přípravy budou objekt využívat zejména pro účely výuky a vědecké činnosti.
128 354 tis. Kč
03/2016 - 12/2019
03/2016 - 12/2019
Investiční akce je v souladu s cíli DSZ UK 2016-2020, tj. zefektivnit využívání objektů a univerzitní infrastruktury.
Probíhá realizace akce vybraným zhotovitelem.
Dokončení stavební části a vybavení objektu.
38 515 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje

Revitalizace objektů areálu Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části – 1. etapa
Rekonstrukce chodeb v objektu Ovocný trh 563/9 a 1. NP v objektu
Celetná 562/20. Výměna podlahových konstrukcí, výplňové konstrukce,
silnoproudé a slaboproudé rozvody, úpravy povrchů, ústřední vytápění.
19 382 tis. Kč
07/2016 - 12/2019
07/2016 - 12/2019
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, tj. pokračování v přípravě a
realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání objektů a
univerzitní infrastruktury.
Dokončuje se projektová dokumentace včetně rozpočtu nákladů.
Po vypsání výzvy MŠMT příprava a předložení investičního záměru k
odsouhlasení a registraci na MŠMT. Výběr zhotovitele, vlastní realizace
akce.
16 195 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
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stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Obnova vozového parku v letních výcvikových střediscích - Albeř,
Dobronice, Horní Poříčí
1 500 tis. Kč
01/2019 - 03/2019
04/2019 - 06/2019
Kapitola 6: Zabezpečení činností
Uskutečnění akce.
1 500 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Rekonstrukce čističky odpadních vod ve VS UK Dobronice
5 000 tis. Kč
11/2018 - 03/2019
03/2019 - 11/2019
Kapitola 6: Zabezpečení činností
Příprava akce.
Příprava, pořízení a instalace.
5 000 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Obnova vozového parku pro potřeby Rektorátu
2 600 tis. Kč
01/2019 - 06/2019
04/2019 - 11/2019
Kapitola 6: Zabezpečení činností.
Příprava a uskutečnění akce.
2 600 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Instalace funkce topení k zařízení klimatizace v Karolinu
2 000 tis. Kč
01/2019 - 06/2019
07/2019 - 11/2019
Kapitola 6: Zabezpečení činností.
Zpracování projektové dokumentace.
2 000 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

název

Modernizace a doplnění CCTV, EPS a EZS areálu Karolina
Modernizace stávajícího poplachového a tísňového systému pro zabezpečení objektu Karolina. Rozšíření stávajícího kamerového systému,
integrace požárních systémů.
5 020 tis. Kč
07/2018 - 12/2019
07/2018 - 12/2019
Akce je v souladu s DSZ UK 2016-2020, tj. pokračování v přípravě a
realizaci dílčích investičních akcí a zefektivnění využívání objektů a
univerzitní infrastruktury.

název

stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
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popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

V roce 2018 je realizována část modernizace stávajícího poplachového a
tísňového systému a požárních systémů.
Realizace části rozšíření kamerového systému, dokončení realizace
akce.
1 978 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Rekonstrukce opláštění sportovní haly ve Sportovním centru Hostivař
5 500 tis. Kč
01/2019 - 05/2019
06/2019 - 10/2019
Zabezpečení činností
Zpracování projektové dokumentace.
5 500 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku
Instalace zařízení vzduchotechniky do úpolového sálu ve Sportovním centru Hostivař
1 500 tis. Kč
01/2019 - 04/2019
05/2019 - 09/2019
Zabezpečení činností
Zpracování projektové dokumentace.
1 500 tis. Kč
Vlastní zdroje -Fond reprodukce investičního majetku

Přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
CENTRUM KRYSTAL
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy

Oprava lodžií na východní straně areálu
Předmětem plnění je oprava lodžií na východní straně areálu.
6 000 tis. Kč
2019
2019
Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní
zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
Příprava výběrového řízení.
Uskutečnění akce.
6 000 tis. Kč
vlastní zdroje UK
Revitalizace 7. NP
Náhrada umakartových jader zděnými, úpravy pokojů dle zpracované
PD.
4 500 tis. Kč
2019
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období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování
název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

2019
Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní
zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
Zpracována PD.
Uskutečnění akce.
4 500 tis. Kč
Vlastní zdroje
Nátěry zábradlí lodžií bloku A1, A2 a B
Očištění zábradlí od koroze, a následný nátěr.
2 000 tis. Kč
2019
2019
Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní
zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
Příprava výběrového řízení.
Uskutečnění akce.
2 000 tis. Kč
Vlastní zdroje
Parkoviště pro autobusy
Úprava pozemku, tak aby bylo umožněno parkování autobusů.
1 800 tis. Kč
2019
2019
Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní
zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
Probíhá územní řízení.
Uskutečnění akce.
1 800 tis. Kč
Vlastní zdroje
Výměna boilerů pro II. tlakové pásmo
Náhrada stávajících boilerů 2 × 4 m3 soustavou 4 × 2 m3.
1 750 tis. Kč
2019
2019
Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní
zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
Příprava výběrového řízení.
Uskutečnění akce.
1 750 tis. Kč
Vlastní zdroje
Střecha aula
Oprava hydroizolace střechy auly.
1 300 tis. Kč
2019
2019
Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní
zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
Zpracována PD.
Uskutečnění akce.
1 300 tis. Kč
Vlastní zdroje

42

název
stručný popis
náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Revitalizace 7. NP – výměna nábytku
Výměna nábytku pro potřeby krátkodobého ubytování hotelového typu.
3 000 tis. Kč
2019
2019
Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní
zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
Příprava výběrového řízení.
Uskutečnění akce.
3 000 tis. Kč
Vlastní zdroje

Přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
REKTORÁT
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název

stručný popis

náklady celkem
období přípravy
období realizace
vazba na strategický záměr
popis stávajícího stavu
plán prací pro rok 2019
náklady v roce 2019
financování

Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity
Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality
Cílem projektu je realizace úprav a rozšíření studijního informačního
systému Univerzity Karlovy vyplývající z novely zákona o vysokých
školách, zejména s ohledem na rozvoj systému zajišťování kvality. V
rámci projektu vzniknou nové moduly SIS a v návaznosti na tyto změny
budou upraveny moduly stávající. Výstupem z projektu je vytvoření
podpory elektronizace akreditačního procesu a zázemí pro sběr a sledování dat od zájemců o studium, studentů a absolventů v rámci SIS UK.
5 245 tis. Kč
07/2017 - 12/2020
07/2017 - 12/2020
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti. Modernizovat přístrojové a další vybavení (laboratoře,
posluchárny, knihovny, sportoviště aj.).
Tvorba a rozšíření SW - nehmotný investiční majetek, administrace VZ.
Tvorba a rozšíření SW - nehmotný investiční majetek.
1 998 tis. Kč
Operační programy

Přístrojové vybavení
Součást neplánuje v roce 2019 pořizovat přístrojové vybavení.
SPOLEČNÉ INVESTIČNÍ AKCE PRO VÍCE SOUČÁSTÍ
Investiční akce převyšující 1 milion korun
název

stručný popis

Výstavba Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum, část pořízení PD
Pořízení a zajištění projektové a inženýrské činnosti pro projekt výstavby Kampusu Albertov – objektů Biocentrum a Globcentrum, související infrastruktura a provozní soubory. Účelem je zhotovení návrhu
staveb včetně získání všech potřebných povolení pro následnou realizaci staveb Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov a řešení jejich
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bezprostředního okolí.
174 760 tis. Kč
02/2017 - 11/2019
02/2017 - 11/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6. cíl 4 a PR DSZ UK pro rok 2019.
V září 2018 byla předána UK projektová dokumentace pro ÚR. Byla
předána i dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení pro zajištění stavebních jam, záchranný archeologický průzkum, chlorační stanici a přeložky sítí. Byla předána i dokumentace k žádosti o vydání stanoviska EIA. Bylo zahájeno projednávání dokumentace na dotčených orgánech státní správy a samosprávy.
Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na zajištění stavebních jam, chlorační stanici, přeložky sítí. Vypracování projektové dokumentace k SP a dokumentace pro provedení stavby, získání SP. Výběr
zhotovitelů.
109 121 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Kampus Albertov – přípravné práce – demolice objektů II
Pro uvolnění parcel nezbytných pro plánovanou výstavbu Kampusu
Albertov je nutno provést demolice stávajících stavebních objektů. Jedná se o objekt "A" – menza, objekt "D" – kancelářský, objekt "H" – ÚJOP a
objekt bývalé vrátnice. Pro zahájení výstavby nových budov Globcentra
a Biocentra a před zahájením archeologických průzkumných prací je
nutno uvolnit budoucí staveniště od stávajících budov, které jsou umístěny na půdorysu budoucích objektů a nelze je využít ani jako zařízení
staveniště.
16 693 tis. Kč
10/2017 - 10/2019
10/2017 - 10/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6. cíl 4 a PR DSZ UK pro rok 2019.
Byla vypracována zadávací dokumentace. Objekt ČVUT, který se zde
rovněž nachází, bude odstraněn na jaře 2019. Jednání s RÚ ohledně
společné demolice býval konírny, která se zde rovněž nachází.
Předpokládaná realizace všech objektů určených k demolici.
16 693 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
Kampus Albertov - Výstavba provizorní menzy
Projektová příprava, inženýrská činnost a vlastní realizace buňkové
provizorní menzy na pozemku konventu Alžbětinek. Důvodem realizace
provizorní menzy je skutečnost, že na ploše výstavby budoucího objektu Biocentra se se nyní nachází menza, kterou je nutné zbourat před
zahájením hlavních stavebních prací. Po dobu výstavby je proto nutné
pro studenty zajistit náhradní stravování.
16 300 tis. Kč
11/2016 - 09/2019
11/2016 - 09/2019
DSZ UK 2016-2020, kapitola 6. cíl 4 a PR DSZ UK pro rok 2019.
Byla předána studie a následně dle ní vypracovaná jednostupňová projektová dokumentace, nyní probíhá její připomínkování.
Získání stavebního povolení, výběr zhotovitele a vlastní realizace včetně
kolaudace, přestěhování stávajícího vybavení ze současné menzy, zprovoznění.
15 990 tis. Kč
Programové financování, vlastní zdroje
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Administrativní budova MEPHARED 2 (děkanát, stravování atp.)
Vybudování administrativní budovy pro Kampus Lékařské fakulty
v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty.
400 000 tis. Kč
10/2017 - 09/2024
10/2017 - 09/2024
Cíl 4: Na Univerzitě Karlově existuje kvalitní infrastruktura a moderní
zázemí pro všechny fakulty a další součásti.
Podepsána SoD s projektantem.
Příprava Studie, DUR a DSP. Akce nebude mít v roce 2019 žádnou činnost. Pořízení vybavení je plánováno po dostavbě budovy UniMeC II v
roce 2021.
4 000 tis. Kč
Programové financování
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení u pražských fakult a součástí Univerzity Karlovy v průřezových oblastech a v návaznosti na inovaci bakalářských a
magisterských studijních programů v souladu s požadavky trhu práce.
472 271 tis. Kč
01/2017 - 10/2019
01/2017 - 10/2019
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti. Modernizovat přístrojové a další vybavení (laboratoře,
posluchárny, knihovny, sportoviště aj.).
Provedeny plánované stavební úpravy a pořízeno a instalováno zařízení
a vybavení, probíhají další průzkumy trhu/administrace nákupu/VZ/pořízení a instalace.
Průzkumy trhu/administrace nákupu/VZ/pořízení a instalace
102 485 tis. Kč
Operační programy
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – MRR
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím modernizace a pořízení vybavení pro výuku na mimopražských fakultách a součástech Univerzity Karlovy v průřezových oblastech v návaznosti na
inovaci bakalářských a magisterských studijních programů.
77 435 tis. Kč
01/2017 - 10/2019
01/2017 - 10/2019
Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a
další součásti. Modernizovat přístrojové a další vybavení (laboratoře,
posluchárny, knihovny, sportoviště aj.).
provedeny plánované stavební úpravy a pořízeno a instalováno zařízení
a vybavení, probíhají další průzkumy trhu/administrace nákupu/VZ/pořízení a instalace.
Průzkumy trhu/administrace nákupu/VZ/pořízení a instalace.
13 102 tis. Kč
Operační programy

OSTATNÍ INVESTIČNÍ AKTIVITY
Ostatní investiční aktivity jsou na Univerzitě Karlově pro rok 2019 plánovány ve výši přibližně
45 000 tis. korun. V této částce nejsou započítány investice do přístrojového vybavení, tyto byly
zahrnuty do podkapitoly Přístrojové vybavení v rámci jednotlivých součástí Univerzity Karlovy.
Předpokládané náklady budou hrazeny převážně z vlastních prostředků univerzity.
45

