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Opatření děkana č. 5/2022, 
kterým se zřizuje České národní centrum pro klinickou farmakologii 1. LF UK  

jako odborný útvar fakulty 
 
 

Zpracoval/a:  Mgr. Eva Jenčíková, právní odd. 
Odpovídá:     vedoucí dotčených organizačních součástí fakulty, vedoucí centra 
 

  
I.  Předmět organizačních úprav 

1) S účinností od 13.5.2022 zřizuji jako odborný útvar fakulty České národní centrum pro 
klinickou farmakologii 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 1.LF UK) (dále 
jen „centrum“).  

2) Centrum se zkráceně označuje CzechNatHub (z anglického Czech National Hub). 
3) Centrum se zřizuje zejména k zajištění koordinace činností spojených se vzděláváním 

v oborech bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu 
a specializačního vzdělávání, k zajištění koordinace činností spojených s řešením úkolů 
vědy a výzkumu, realizovaných zejména v projektu Conect4children - Collaborative 
network for European clinical trials for children, Agreement number c4c - 777389, na jehož 
řešení se 1.LF podílí jako partner - člen konsorcia zřízeného k řešení tohoto projektu. 

4) 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 
Do centra metodicky začleňuji: 

a) Farmakologický ústav 1. LF UK,  
b) Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1.LF UK,  

a to v rozsahu jejich akademické části – pracoviště 1.LF UK.  
 
 

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 ustanovuje děkan.  



 

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) První Statut CzechNatHub vydává děkan na návrh přednostů obou začleněných pracovišť 
podle čl. II, jeho změny na návrh vedoucího CzechNatHub. 

2) Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po podpisu. 
 
 
 
 
V Praze dne  12.5.2022 
 
 

v.z. prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 
                                                                                  prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r. 
         
 


