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Opatření děkana č. 5/2018, 
kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakulty 

 
 
Zpracoval: Mgr. Eva Podrazilová Jenčíková, právní oddělení  

PhDr. Hana Skálová, vedoucí Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN  
Zodpovídá: děkan fakulty, tajemnice fakulty, vedoucí pracovišť fakulty, vedoucí oddělení 

děkanátu a všichni zaměstnanci v souladu s textem  

 
 

Čl. I 
Organizační řád fakulty 

1. V souladu s čl. 21 odst. 7 Statutu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) 
vydávám tento organizační řád fakulty (dále jen „organizační řád“). 

2. Nedílnou součástí tohoto opatření je seznam pracovišť fakulty uvedený v příloze č. 1, který 
obsahuje jejich označení v jazyce českém a jazyce anglickém.  

 
Čl. II 

Povinnosti související s označováním fakultních pracovišť 

1. Všichni zaměstnanci v pracovním poměru k fakultě anebo ti, kteří konají práce pro fakultu 
na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jsou povinni při veškeré 
činnosti a komunikaci související s výkonem práce pro fakultu a probíhající uvnitř i vně 
fakulty, včetně prezentací pracovišť fakulty na internetových stránkách fakulty, nebo jiným 
způsobem užívat názvy pracovišť fakulty tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 
opatření. 

2. Není-li stanoveno jinak1, lze označení pracovišť fakulty v jazyce českém uvádět i ve 
zkrácené podobě, a to tak, že název 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy se uvede ve 
tvaru „1. LF UK“ a u pracoviště společného s jinou osobou se za touto zkratkou uvede 
zkratka příslušné jiné osoby (např.:  1. LF UK a VFN). 

 

                                                 
1 Např. Opatření děkana č. 6/2018, kterým se stanoví povinnosti zaměstnanců související s publikací odborné práce 
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Čl. III 

Závěrečná ustanovení  

1. Tímto opatřením se ruší čl. I a III opatření děkana č. 10/2009, kterým se vydává seznam 
organizačních součástí 1. lékařské fakulty a jejich řádné označení, ve znění všech dodatků. 

2. Tímto opatřením zároveň stanovím povinnost všech vedoucích pracovišť fakulty, aby 
nejpozději do 30. 6. 2018 uvedli do souladu s tímto opatřením obsah těch internetových 
stránek, na kterých jimi řízená pracoviště prezentují svojí činnost a záležitosti s ní 
související.  

3. Vedoucí oddělení komunikace Děkanátu ukládám, aby bez zbytečného odkladu uvedla do 
souladu s tímto opatřením obsah internetových stránek fakulty www.lf1.cuni.cz. 

4. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.5.2018.   

 
V Praze dne 27. dubna 2018 
 
 
       Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r. 
        
 

Vybraná ustanovení změn: 

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 5/2018 

Čl. II 

Společná a závěrečná ustanovení 

1. Přednostovi Psychiatrické kliniky ukládám, aby nejpozději do 30. 3. 2020 uvedl do souladu s tímto 
opatřením obsah těch internetových stránek, na kterých jím řízené pracoviště prezentuje svojí 
činnost a záležitosti s ní související.  

2. Vedoucí oddělení komunikace Děkanátu ukládám, aby bez zbytečného odkladu uvedla do souladu 
s tímto dodatkem obsah internetových stránek fakulty www.lf1.cuni.cz. 

3. Dalším dotčeným zaměstnancům ukládám, aby bez zbytečného odkladu zajistili příslušnou změnu 
v rámci jimi spravované agendy. 

4. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.1.2020.   

 

Dodatek č. 2 k opatření děkana č. 5/2018 

Čl. I 

1. Na základě dohody děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1.LF UK) a ředitele Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“), podle § 111 odst. 3 z.č. 372/2011, o zdravotních 
službách, v platném znění, a čl. 21 odst.  6 Statutu 1.LF UK dochází ke změně názvu  Kliniky 
dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, který nadále zní Klinika pediatrie a dědičných 
poruch metabolismu 1.LF UK a VFN. 

2. Na základě dohody děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1.LF UK) a ředitele Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“) a ředitele Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské 
fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“) se mění anglické označení Kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN a Kliniky anesteziologie, resuscitace a 
intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, jak uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

http://www.lf1.cuni.cz/
http://www.lf1.cuni.cz/
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3. V souvislosti s organizační změnou uvedenou v odst. 1 a 2 tohoto dodatku se příloha č. 1 opatření 

děkana č. 5/2018, kterým se vydává organizační řád 1. lékařské fakulty ruší a nahrazuje se přílohou 
č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
Čl. II 

Společná a závěrečná ustanovení  

1. Přednostům dotčených pracovišť ukládám, aby nejpozději do 30. 9. 2020 uvedli do souladu s tímto 
opatřením obsah těch internetových stránek, na kterých jím řízené pracoviště prezentuje svoji 
činnost a záležitosti s ní související a pokud je to třeba předložili děkanovi návrh změny 
organizačního řádu pracoviště.  

2. Vedoucí oddělení komunikace Děkanátu ukládám, aby bez zbytečného odkladu uvedla do souladu 
s tímto dodatkem obsah internetových stránek fakulty www.lf1.cuni.cz. 

3. Dalším dotčeným zaměstnancům ukládám, aby bez zbytečného odkladu zajistili příslušnou změnu 
v rámci jimi spravované agendy. 

4. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.7.2020.   

 
 

Dodatek č. 3 k opatření děkana č. 5/2018 

 
 

Čl. II 
Společná a závěrečná ustanovení  

5. Přednostům dotčených pracovišť ukládám, aby nejpozději do 30. 1. 2021 uvedli do souladu 
s tímto opatřením obsah těch internetových stránek, na kterých jím řízené pracoviště 
prezentuje svoji činnost a záležitosti s ní související a pokud je to třeba předložili děkanovi 
návrh organizačního řádu pracoviště nebo jeho změny.  

6. Vedoucí oddělení komunikace Děkanátu ukládám, aby bez zbytečného odkladu uvedla do 
souladu s tímto dodatkem obsah internetových stránek fakulty www.lf1.cuni.cz. 

7. Dalším dotčeným zaměstnancům ukládám, aby bez zbytečného odkladu zajistili příslušnou 
změnu v rámci jimi spravované agendy. 

8. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.1.2021.   

 

http://www.lf1.cuni.cz/
http://www.lf1.cuni.cz/
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