
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 
 

Opatření děkana č. 14/2011, 

kterým se zřizují centra jako odborné útvary fakulty 
 

 
 
Zpracoval:  JUDr. Ivana Neužilová, právní odd. 
Odpovídá:   vedoucí dotčených organizačních součástí fakulty 

 
 

I.  

Předmět organizačních úprav 
 
1. S účinností od 1.1.2012 zřizuji společně se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze jako 
odborný útvar: 
a) Centrum psychiatrických a behaviorálních věd  
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
a 
b) Centrum onemocnění hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
 
2. Odborné útvary (dále v textu také „centra“) se zřizují zejména k zajištění koordinace 
činností spojených s výukou v oborech bakalářského, magisterského a doktorského studijního 
programu a specializačního vzdělávání, k zajištění koordinace činností spojených s řešením 
úkolů vědy a výzkumu, zejména jednotlivých výzkumných projektů. 
 
3. Centra nejsou fakultními pracovišti - organizačními součástmi zřízenými v souladu s § 27 
odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a 
nevztahují se tudíž na ně ustanovení  
čl. 24, čl. 26, čl. 27 a dalších Statutu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále 
v textu jen „statut“). 
 

II. 

Organizační uspořádání 

 
1. Do Centra psychiatrických a behaviorálních věd  
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
metodicky začleňuji: 
a) Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN 
b) Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN 
c) Kliniku adiktologie 1. LF UK a VFN 
d) Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK. 
 



 

2. Do Centra onemocnění hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze metodicky začleňuji: 
a) Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN (do 31.12.2011 Výzkumný 
ústav stomatologický 1. LF UK a VFN) 
b) Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN 
c) Oční klinika 1. LF UK a VFN. 
d) Na základě dohody se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze je do centra dále začleněno 
Oddělení otorinolaryngologie VFN.  
 
 

III. 

Vedení centra 

 
1. V čele centra je vedoucí, kterého ustanovuje děkan společně s ředitelkou Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze. Vedoucí nemá povahu vedoucího organizační součásti podle čl. 
27 statutu a není vedoucím zaměstnancem ve smyslu § 11 odst. 4 zákoníku práce. 
 
2. Vedoucí organizuje činnost centra a pracoviště fakulty začleněná do tohoto centra 
metodicky vede v souladu se statutem centra. 
 
3. Rozsah kompetencí vedoucího centra ve vztahu k vedoucím ostatních organizačních 
součástí stanoví statut centra. 
 
4. Spory, které vzniknou mezi vedoucími organizačních součástí začleněných do centra, 
případně kompetenční spory týkající se začlenění zaměstnanců fakulty do výzkumných týmů, 
řeší děkan fakulty. 
 

IV. 

 Závěrečná ustanovení 

 
1. Statut Centra psychiatrických a behaviorálních věd a Statut Centra onemocnění hlavy a 

krku vydají společně děkan 1. LF UK a ředitelka VFN na návrh vedoucího příslušného 
centra. 

 
2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.1.2012. 
 

 

 

 
V Praze dne 30.12.2011 
 
 
 
 
                                                                                          prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r. 
 

 

 

 

 


