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Příloha Plánu realizace SZ VŠE pro rok 2022: Plán investičních aktivit  
V ústředním výukovém kampusu Žižkov jsou připravované investice rekonstrukčního charakteru pro udržení stávajících kapacit v rámci programu 133 220, 

které částečně navazují na předchozí etapy. Současně bude pokračováno v projektové přípravě dalších akcí z dlouhodobého plánu a dle připravovaných výzev 

operačních programů. V kampusu studentských kolejí Jarov dojde k dokončení posledních fází rekonstrukcí a vybavení pokojů a i zde se předpokládá další 

zapojení do výzev na opravy a modernizace ubytovacích kapacit. Spolu s udržením provozních kapacit zvyšují investiční projekty v obou prioritních lokalitách 

kvalitativně prostředí pro výukovou a studijní činnost a dle možností snižují nároky s cílem provozních úspor. 

 

 

 

A- Údaje o akci B- Aktuální stav investiční akce

CELKEM SR/OP FRIM

VŠE - Rekonstrukce rozvodu 

ústředního topení v Nové 

budově

Odstranění havarijního stavu 

hlavních rozvodů ÚT , výměna 

starých radiátorů a hlavic, 

zajištění správného tepelného 

spádu 

4 133 3 133 1 000
Příprava 2020-2021-2022

Realizace 2020 - 22

Navazuje na etapu č. 1 (2020), č. 2 (2021)

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 

Vydáno rozhodnutí - 

dokončena 2.etapa
realizace 4 133

VŠE - Rekonstrukce fasádního 

pásku Staré budovy 3

Výměna poškozeného, 

opadávajícího  obkladu, 

provedení sanace trhlin.

7 100 6 035 1 065
Příprava 2021

Realizace 2022

Navazuje na etapu č. 1 (2020), etapu č.2 (2021)

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 

Příprava PD na 3. 

etapu
realizace 7 100

VŠE - Rekonstrukce jídelen a 

prostor ke studentským 

aktivitám

Modernizace  prostoru jídelen 

pro stravování studentů, zajištění 

prostor pro studijní aktivity.

20 000 12 000 8 000
Příprava 2020-2021

Realizace 2022

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 

PD - stavební část 

dokončena, příprava 

PD na interiér a 

mobiliář

realizace 20 000

VŠE - Rekonstrukce zdravotně 

technických instalací v Nové 

budově

Částečná výměna rozvodů vody, 

odstranění častých havarií na již 

dosluhujících rozvodech, zlepšení 

cirkulace i obsluhy.

7 200 6 120 1 080
Příprava 2021

Realizace 2022

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 
Příprava PD realizace 7 200

VŠE - Rekonstrukce vzdutechniky 

v Italské budově

Zajištění řádného přívodu i 

odtahu vzduchu, který je v 

současnosti částečně nefunkční.

6 990 5 942 1 048
Příprava 2021

Realizace 2022

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 
Příprava PD realizace 6 990

VŠE - Likešova aula

Posílení infrastruktury pro 

studium moderní architekturou a 

zázemím

217 330 184 450 32 880
Příprava 2018 -2023 

Realizace 2024-2026

Využití zastavitelných prostor k rozvoji mezinárodního 

prostředí. Naplňování cíle SZ-5D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum

Příprava PD PD k ÚR 387

Rekonstrukce AVO systému Modernizace zařízení AV techniky 9 000 9 000
Příprava 2021

Realizace 2022

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 
Příprava PD realizace 9 000

Rekonstrukce střešního

pláště RB 101

Odstranění zatékání do 

posluchárny RB 101
5 200 5 200

Příprava 2021

Realizace 2022

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 
Příprava PD realizace 5 200

Plán prací pro 

pro rok 2022

Předpoklad nákladů

v roce 2022

[tis. Kč vč. DPH]

Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické 

vazby, návaznost na předchozí etapy

Popis aktuáního 

stavu řešení 

investiční akce

Náklady akce vč. DPH [tis. Kč]
Termín přípravy

a realizace
Název akce Stručný popis akce
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Správa účelových zařízení 

  

A- Údaje o akci B- Aktuální stav investiční akce

CELKEM SR/OP FRIM

Plán prací pro 

pro rok 2022

Předpoklad nákladů

v roce 2022

[tis. Kč vč. DPH]

Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické 

vazby, návaznost na předchozí etapy

Popis aktuáního 

stavu řešení 

investiční akce

Náklady akce vč. DPH [tis. Kč]
Termín přípravy

a realizace
Název akce Stručný popis akce

Rekonstrukce sociálního

zařízení SB, NB, IB
Modernizace sociálního zařízení 4 500 4 500

Příprava 2021

Realizace 2022

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 
Příprava PD realizace 4 500

Kanalizace Točná
Rekonstrukce kanalizační 

přípojky
2 400 2 400

Příprava 2021

Realizace 2022

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 
Příprava PD realizace 2 400

Multimediální studio

Vybudování nahrávacího studia 

pro praktickou výuku a tvorbu 

výukového materiálu

20 000 18 000 2 000
Příprava 2021 - 2022

Realizace 2022-2023

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 
Příprava PD PD ke SP 900

VŠE - Nakládání s dešťovou 

vodou

Vybudování podzemní nádrže a 

rekonstrukce svodů Staré budovy
5 146 4 117 1 029

Příprava 2020 - 2021

Realizace 2022

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 

Vydané stavební 

povolení
realizace 5 146

CELKEM 308 999 239 797 69 202 CELKEM 72 956

A- Údaje o akci B- Aktuální stav investiční akce

CELKEM SR/OP FRIM/Úvěr

133 D 221- výzva č. 2                                                         

Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit 

VVŠ III. F - Eislerova kolej - rekonstrukce sociálních 

zařízení včetně VZT a zateplení pláště budovy            

Rekonstrukce sociálních zařízení (výměna 

obkladů,umyvadel,sprch. koutů, WC), kompletní 

rekonstrukce vzduchotechniky, zateplení pláště budovy, 

výměna oken a rekonstrukce balkónů včetně výměny 

zábradlí

57 772 25 414 32 358

1/2021 - 8/2022  

I.etapa                   

1/2021 - 6/2021  

II.etapa                 

1/2022 - 7/2022 

Zateplení           

1/2021-12/2021

Koupelny a interiéry jsou za hranou životnosti a trendem kvality 

ubytování. Zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti 

ubytování. Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 

Probíhá zateplení, je 

hotová I. etapa 

interiérů

Dokončení stavby 13 199

133 D 221- výzva č. 2                                                          

Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit 

VVŠ Palachova kolej I C - rekonstrukce sociálních 

zařízení včetně VZT              

Rekonstrukce sociálních zařízení (výměna 

obkladů,umyvadel,sprch. koutů, WC), kompletní 

rekonstrukce vzduchotechniky

9 961 5 714 4 247 1/2022 - 6/2022

Koupelny jsou za hranou životnosti a trendem kvality ubytování. 

Zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování. 

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro 

výuku a výzkum 

Stavba připravena k 

zahájení realizace
Dokončení stavby 9 961

Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém vstupu do 

buněk a pokojů.
19 760 11 856 7 904

Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného 

ubytování a provozu. Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a 

rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum.

Dle vyhodnocení 

pilotního projektu 

na PK blok A

0

Generální oprava výtahů. 1 000 600 400

Jedná se o výtahy v provozu více jak 20 let u kterých se vyskytují 

časté závady, kdy dochází k jejich odstávce. Generální oprava byla 

doporučena servisní firmou.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Oprava chodeb a výměna podlahových krytin. 4 000 2 400 1 600

Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a 

schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí 

rekonstrukce.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Náklady akce bez DPH [tis. Kč] Termín přípravy

a realizace

Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, 

návaznost na předchozí etapy

Popis aktuáního 

stavu řešení 

investiční akce

Plán prací

pro rok 2022

Předpoklad nákladů

v roce 2022

[tis. Kč bez DPH]

 Thalerova kolej

 (plánované výzvy prog. 133220 v roce 2022):

Příprava                                  

2021-22                              

Realizace                                  

2023

Příprava akce

Název akce Stručný popis akce



 3 

 

 

A- Údaje o akci B- Aktuální stav investiční akce

CELKEM SR/OP FRIM/Úvěr

Náklady akce bez DPH [tis. Kč] Termín přípravy

a realizace

Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, 

návaznost na předchozí etapy

Popis aktuáního 

stavu řešení 

investiční akce

Plán prací

pro rok 2022

Předpoklad nákladů

v roce 2022

[tis. Kč bez DPH]

Název akce Stručný popis akce

Blok A - Dodávka, montáž a kompletace elektrického 

požárního systému a evakuačního rozhlasu. 
4 000 2 400 1 600

Při celkové rekonstrukci byl požadavek HZS na zvýšení požární 

bezpečnosti ubytovaných. Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a 

rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum 

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok A - Kompletní výměna všech AP stanic.                                 2 700 1 620 1 080

AP stanice již nesplňují požadavky studentů na rychlost wifi sítě. 

Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti 

ubytování.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok A - Rekonstrukce pokojů a výměna nábytku 4 500 2 700 1 800
Interiéry jsou za hranou životnosti a trendem kvality ubytování. 

Zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok A - Ochranný nátěr střechy 100 60 40

Jedná se o plechovou střechu, kde jsou ochranné nátěry již značně 

degradovány a pro zajištění dlouhodobé životnosti je nutné nátěr 

obnovit.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok A - Oprava chodeb, výměna podlahových krytin a 

osvětlení s pohybovými čidly ve společných prostorách - 

krček.

1 100 660 440

Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a 

schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí 

rekonstrukce.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok A - Kompletní výměna celého elektrorozvodu včetně 

koncových prvků a rozvaděčů (výměna hliníku za měď).
4 700 2 820 1 880

Elektrorozvody jsou již dávno za hranou životnosti a nesplňují 

požadavky studentů. Jedná se o zvyšování kvality služeb 

poskytovaných v oblasti ubytování.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok B - Dodávka, montáž a kompletace elektrického 

požárního systému a evakuačního rozhlasu. 
3 500 2 100 1 400

Při celkové rekonstrukci byl požadavek HZS na zvýšení požární 

bezpečnosti ubytovaných.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok B - Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém 

vstupu do buněk a pokojů.
3 500 2 100 1 400

Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného 

ubytování a provozu.

Dle vyhodnocení 

pilotního projektu 

na PK blok A

0

Blok B - Rekonstrukce pokojů bez výměny nábytku 2 000 1 200 800
Interiéry jsou za hranou životnosti a trendem kvality ubytování. 

Zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok B - Ochranný nátěr střechy 100 60 40

Jedná se o plechovou střechu, kde jsou ochranné nátěry již značně 

degradovány a pro zajištění dlouhodobé životnosti je nutné nátěr 

obnovit.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok B - Oprava chodeb, výměna podlahových krytin a 

osvětlení s pohybovými čidly ve společných prostorách - 

krček.

1 000 600 400

Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a 

schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí 

rekonstrukce.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok C - Kompletní výměna všech AP stanic.                                 2 700 1 620 1 080

AP stanice již nesplňují požadavky studentů na rychlost wifi sítě. 

Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti 

ubytování.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok C - Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém 

vstupu do buněk a pokojů.
14 450 8 670 5 780

Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného 

ubytování a provozu.

Dle vyhodnocení 

pilotního projektu 

na PK blok A

0

Blok C - Ochranný nátěr střechy 100 60 40

Jedná se o plechovou střechu, kde jsou ochranné nátěry již značně 

degradovány a pro zajištění dlouhodobé životnosti je nutné nátěr 

obnovit.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok C - Oprava chodeb, výměna podlahových krytin a 

osvětlení s pohybovými čidly ve společných prostorách - 

krček.

1 100 660 440

Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a 

schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí 

rekonstrukce.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok D - Kompletní výměna všech AP stanic.                                   2 700 1 620 1 080

AP stanice již nesplňují požadavky studentů na rychlost wifi sítě. 

Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti 

ubytování.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok D - Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém 

vstupu do buněk a pokojů.
11 150 6 690 4 460

Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného 

ubytování a provozu.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok D - Ochranný nátěr střechy 100 60 40

Jedná se o plechovou střechu, kde jsou ochranné nátěry již značně 

degradovány a pro zajištění dlouhodobé životnosti je nutné nátěr 

obnovit.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Blok D - Výměna osvětlení na chodbách 100 60 40

Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a 

schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí 

rekonstrukce.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Příprava                                  

2021-22                                     

Realizace                                  

2023

Příprava akce

Palachova kolej

  (plánované výzvy prog. 133220 v roce 2022):

Příprava                                  

2021-22                                     

Realizace                                  

2023

Příprava akce

Příprava                                  

2021-22                                     

Realizace                                  

2023

Příprava akce

Příprava                                  

2021-22                                     

Realizace                                  

2023

Příprava akce
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Strojní a přístrojové vybavení 

 

A- Údaje o akci B- Aktuální stav investiční akce

CELKEM SR/OP FRIM/Úvěr

Náklady akce bez DPH [tis. Kč] Termín přípravy

a realizace

Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, 

návaznost na předchozí etapy

Popis aktuáního 

stavu řešení 

investiční akce

Plán prací

pro rok 2022

Předpoklad nákladů

v roce 2022

[tis. Kč bez DPH]

Název akce Stručný popis akce

Kompletní výměna všech AP stanic.                      3 500 2 100 1 400

AP stanice již nesplňují požadavky studentů na rychlost wifi sítě. 

Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti 

ubytování. Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum 

Příprava projektové 

dokumentace
0

Dodávka, montáž a kompletace elektrického požárního 

systému a evakuačního rozhlasu.
10 000 6 000 4 000

Při celkové rekonstrukci byl požadavek HZS na zvýšení požární 

bezpečnosti ubytovaných.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém vstupu do 

buněk a pokojů.
15 750 9 450 6 300

Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného 

ubytování a provozu.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Generální oprava výtahů. 1 000 600 400

Jedná se o výtahy v provozu více jak 20 let u kterých se vyskytují 

časté závady, kdy dochází k jejich odstávce. Generální oprava byla 

doporučena servisní firmou.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Oprava chodeb, výměna podlahových krytin a osvětlení s 

pohybovými čidly ve společných prostorách - krček.
3 500 2 100 1 400

Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a 

schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí 

rekonstrukce.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Kompletní výměna celého elektrorozvodu včetně koncových 

prvků a rozvaděčů (výměna hliníku za měď).
13 000 7 800 5 200

Elektrorozvody jsou již dávno za hranou životnosti a nesplňují 

požadavky studentů. Jedná se o zvyšování kvality služeb 

poskytovaných v oblasti ubytování.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Výměna všech stoupačkových ventilů topení. 1 000 600 400

Při rekonstrukci byla zjištěna velká netěsnost ventilů stoupacího 

vedení, která znemožňovala při rekonstrukci demontáž radiátorů, 

kdy jednotlivá přípojná místa musela být zaslepena. Jedná se o 

obnovení funkčního stavu.

Příprava projektové 

dokumentace
0

Rozšíření a zlepšení inkubačních kapacit xPORT

Dokončení položek rekonstrukce, na které v projektu 

rozšíření xpORT (realizace v 2019) nezbyly díky nárůstu cen 

stavebních prací prostředky . Jde zejména o úpravu 2NP, 

vzduchotechniky a topení, úpravu vstupních prostor, 

rozšíření o sklad.

25 000 22 500 2 500

Příprava

2020-21

Realizace

2022

Rozvoj inkubačních a akceleračních aktivit xPORT je součástí 

Strategického záměru 

Schválená žádost OP 

PPR a projektová 

dokumetace

Výběr zhotovitele a 

realizace
25 000

Areál Jarov                                                                        

(plánované výzvy prog. 133220 v roce 2022):
Uzavření areálu (vstupní brány) 3 520 1 920 1 600

Příprava                                  

2021-22                                     

Realizace                                  

2023

Zvýšení bezpečnosti a kvality ubytování a využití volnočasových 

aktivit v areálu Jarov
Příprava akce

Příprava projektové 

dokumentace
0

CELKEM 228 363 134 814 93 549 CELKEM 48 160

 Eislerova kolej

  (plánované výzvy prog. 133220 v roce 2022):

Příprava                                  

2021-22                                     

Realizace                                  

2023

Příprava akce

A- Údaje o akci B- Aktuální stav investiční akce

Název akce Stručný popis

Celkové náklady 

akce                      

[tisíc Kč vč. DPH]

Předpokládané zdroje

Termín 

přípravy a 

realizace

Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, 

návaznost na předchozí etapy

Popis aktuálního stavu  

[projektová fáze]

Plán prací pro 

rok 2022

Náklady 

[tisíc Kč vč. DPH]

Diskové pole
Výměna diskových polí pro zálohování a servery, upgrade 

stávajícho pole (celkem 3 pole různé velikosti)
12 000

Program podpory 

strategického řízení/FRIM
2021-2022

Technická obnova zařízení s cílem zvýšení kapacity a 

propustnosti. Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce 

infrastruktury pro výuku a výzkum

Příprava zadávací 

dokumntace

výběr 

dodavatele, 

pořízení, 

instalace

12 000

Zkouškové centrum - AV + ICT 

vybavení

Technické vybavení do plánovaného autonomního 

zkouškového centra pro testování studentů a uchazečů.
6 000

Program podpory 

strategického řízení/FRIM

Příprava 2021-

22

Realizace 2022-

23

Racionalizace a zvýšení flexibility procesu ověřování znalostí a 

dovedností moderními nástroji.

Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury 

pro výuku a výzkum 

studie proveditelnosti

příprava PD, 

výběr 

zhotovitele

800

CELKEM 18 000 CELKEM 12 800


