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Opatření děkana č. 4/2022, 

kterým se zřizuje Centrum excelence pro léčbu nádorů hypofýzy  

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 

Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha 

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

  

 jako odborný útvar fakulty 

 

 
 
Zpracoval:  Mgr. Hana Housková, právní odd. 

Odpovídá:  vedoucí dotčených organizačních součástí fakulty 

 

 
I.  

Předmět organizačních úprav 

 

1. Společně s Ústřední vojenskou nemocnicí - Vojenskou fakultní nemocnicí Praha (ÚVN) a 

Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (VFN) zřizuji jako odborný útvar Centrum excelence 

pro léčbu nádorů hypofýzy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústřední vojenské 

nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 

zkráceně Centrum hypofýzy nebo Centrum.   

 2. Centrum se zřizuje zejména za účelem:  

- poskytnutí optimální péče pro pacienty s nádory hypofýzy, 

- organizování multidisciplinární klinické péče, 

- spolupráce mezi zkušenými neurochirurgy a neuroendokrinology, 

- spolupráce s dalšími specialisty,  

- vzdělávání lékařů v organizování péče o pacienty s nádory hypofýzy a dalšími lézemi selární 

oblasti, 

- organizování a poskytování kurzů, odborných článků a přednášek pro lékaře primární péče a 

další specialisty, 

- zaznamenávání a uchovávání klinických dat, 

- poskytování nejnovějších a komplexních informací pro pacienty, 

- prezentování výsledků vědeckým skupinám a orgánům, 

- podpory endokrinologických ambulancí/oddělení vně centra excelence, 

- poskytování odborných rad zdravotnickým administrativním pracovníkům a orgánům, 

- prosazování a podpory vědy a stipendia s problematikou nádorů hypofýzy, 

- zařazování dat vztahující se k nádorům hypofýzy do národních nebo regionálních registrů.  

   

3. Centrum není pracovištěm fakulty - organizační součástí zřízenou v souladu s § 27 odst. 1 

písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, tudíž se na 

ně nevztahují ustanovení čl. 21, 23 a 24 Statutu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále 



 

v textu jen „statut“) a další ustanovení ostatních vnitřních předpisů, která se dotýkají činnosti 

pracovišť fakulty. 

 

II. 

Organizační uspořádání 

 

1. Do Centra metodicky začleňuji: 

 

a) Neurochirurgickou a neuroonkologickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

a Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, 

 

b) III. interní kliniku - kliniku endokrinologie a metabolismu, 1. lékařské fakulty, Univerzity 

Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

 

2. Centrum dále spolupracuje s těmito ústavy a odděleními:  

Interní klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Ústřední vojenská nemocnice – 

Vojenská fakultní nemocnice Praha 

Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha 

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 

Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha  

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 

Oddělení patologie ÚVN, Praha 

Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové 

Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice na Homolce, Praha  

Ústav radiační terapie ÚVN, Praha 

ORL klinika 3. LF UK a ÚVN 

  
III. 

Vedení centra 

 

1. V čele Centra je vedoucí, který nemá povahu vedoucího organizační součásti podle čl. 24 

statutu a není vedoucím zaměstnancem ve smyslu § 11 odst. 4 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, ve znění pozdějších předpisů. Vedoucího Centra jmenuje a odvolává společně děkan       

1. LF UK a ředitelé ÚVN a VFN. 

 

2. Vedoucí organizuje činnost Centra a metodicky vede pracoviště fakulty začleněná do tohoto 

Centra v souladu se statutem Centra. 

 

3. Rozsah kompetencí vedoucího Centra ve vztahu k vedoucím organizačních součástí 

začleněných do Centra stanoví statut Centra. 

 

4. Spory, které vzniknou mezi vedoucími organizačních součástí začleněných do Centra řeší 

v závislosti na podstatě sporu děkan 1. LF UK, nebo ředitel/é ÚVN/VFN, případně všichni 



 

společně.  Kompetenční spory týkající se začlenění zaměstnanců fakulty do výzkumných týmů 

řeší děkan fakulty. 

 

IV. 

 Závěrečná ustanovení 

 

1. Statut Centra vydají společně děkan 1. LF UK a ředitelé ÚVN a VFN.  

 

2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

 

 

 

 

V Praze dne 06.04.2022 

 

 

 

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r. 

          


