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UNIVERZITA  KARLOVA  V  PRAZE 

3.  LÉKAŘSKÁ  FAKULTA 
 

DODATEK č. 5 k 
PŘÍKAZU DĚKANA č. 32/2006 
Organizační řád 3. LF UK 

 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

S ohledem na nutnou aktualizaci příkazu děkana č. 32/2006 ve znění dodatků 1, 2, 3 
a 4 k tomuto příkazu (dále jen „příkaz“) v důsledku proběhlých změn, vydává děkan 
Univerzity Karlovy, 3. lékařské fakulty (dále jen „3. LF UK“) tento dodatek k příkazu. 
 

 
Článek II. 

Změna příkazu 

1. V příloze č. 1 příkazu „ORGANIZAČNÍ ŘÁD 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze“ se tímto provádějí následující změny: 

a. V čl. 1) Základní pracoviště pro pedagogickou a vědeckou činnost písm. a) 
Ústavy se mění název Ústavu pro lékařskou etiku na „Ústav etiky a 
humanitních studií“. 

b. V čl. 1) Základní pracoviště pro pedagogickou a vědeckou činnost písm. b) 
Kliniky, odrážka Společné s Ústřední vojenskou nemocnicí Praha se 
rozšiřuje název Kliniky otorinolaryngologie ÚVN a 3. LF UK nově na „Klinika 
otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie ÚVN a 3. LF UK“. 

c. V čl. 1) Základní pracoviště pro pedagogickou a vědeckou činnost písm. b) 
Kliniky, odrážka Společné s Ústřední vojenskou nemocnicí Praha se 
doplňuje nové pracoviště s názvem „Gynekologická klinika 3. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústřední vojenské nemocnice – 
Vojenské fakultní nemocnice Praha“. 

 

2. Ostatní body příkazu zůstávají beze změny. 

3. Úplné znění příkazu, jakož i jeho přílohy se zapracovanými dodatky 1 až 5 je 
přílohou tohoto dodatku. 
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Článek III. 
Ustanovení závěrečná 

 
Tato dodatek k příkazu 

• Upravuje příkaz děkana č. 32/2006 ve znění dodatků 1 až 4 a neruší žádnou 
vnitřní normu; 

• je účinný od 6. 4. 2016; 
• bude zveřejněn ve VNS, na internetové stránce 3. LF UK.  

 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Hrnčíř 

 
V Praze dne: 5. 4. 2016 

 
 
 
 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
děkan 
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