
 

 
 
 

V Praze dne 29. 6. 2018 
      Č.j.: UK3LF/14959/2018-16 

                                                                                               Počet listů: 2 
        Počet příloh: 1 

 
 
 
 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz,  
kterým se mění Organizační řád 3. LF UK 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Organizační řád 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) byl vydán 

příkazem děkana č. 32/2006, kterým se vydává Organizační řád 3. LF UK, ze dne 1. 11. 
2006 a následně změněn dodatky 1 až 6, přičemž aktuální znění Organizačního řádu nabylo 
účinnosti ke dni 1. 1. 2017 (dále jen „Organizační řád 3. LF UK“).  

2. Po projednání svého návrhu v akademickém senátu fakulty rozhodl děkan o změně názvu 
dvou základních pracovišť fakulty. K provedení této změny vydává v souladu s čl. 21 odst. 
4 Statutu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana.  
 

 
Článek 2 

Změna Organizačního řádu 3. LF UK 
 

1. Organizační řád 3. LF UK se mění následovně: 
 

a) V článku I. Samostatná pracoviště odst. 1) Základní pracoviště pro pedagogickou 
a vědeckou činnost, písm. a) Ústavy, se název „Ústavu normální, patologické a klinické 
fyziologie“ nahrazuje názvem „Ústav fyziologie“. 

b) V článku I. Samostatná pracoviště odst. 1) Základní pracoviště pro pedagogickou 
a vědeckou činnost, písm. a) Ústavy, se název „Ústav pro studium obezity a diabetu“ 
nahrazuje názvem „Ústav patofyziologie“. 

 
2. Ostatní části Organizačního řádu 3. LF UK nejsou tímto opatřením děkana dotčeny 

a zůstávají beze změny.  
3. Úplné znění Organizačního řádu 3. LF UK tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření děkana. 
4. Toto opatření děkana nemá žádný vliv na vnitřní uspořádání a předmět činnosti Ústavu 

normální, patologické a klinické fyziologie a Ústavu pro studium obezity a diabetu. 
 

 
 



 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Toto opatření děkana nabývá účinnosti ke dni 1. 7. 2018. 
2. Toto opatření děkana bude uveřejněno ve VNS a na webové stránce fakulty. 
 
 
Zpracovatel: AK Šustek 
 
 
 
 
                                                             prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 
                                                      děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
  



Příloha č. 1 k opatření děkana č. 17/2018 
 

 
 

O R G A N I Z A Č N Í   Ř Á D 
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

 
ve znění účinném ke dni 1. 7. 2018 

 
Článek I. 

Samostatná pracoviště 
 

1) Základní pracoviště pro pedagogickou a vědeckou činnost 
 
a) Ústavy 
Ústav anatomie 
Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie  
Ústav histologie a embryologie 
Ústav imunologie 
Ústav lékařské genetiky 
Ústav fyziologie 
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 
Ústav epidemiologie a biostatistiky 
Ústav hygieny 
Ústav patofyziologie 
Ústav etiky a humanitních studií 
Ústav farmakologie 
Ústav ošetřovatelství 
Ústav jazyků 
 
- společné s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady 
Ústav patologie 
Ústav soudního lékařství 
Ústav laboratorní diagnostiky 
 
b) Kliniky 
- společné s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady 
I. interní klinika 
II. interní klinika 
III. interní-kardiologická klinika 
Interní hematologická klinika 
Radioterapeutická a onkologická klinika 
Klinika dětí a dorostu 
Dermatovenerologická klinika 
Neurologická klinika 
Klinika rehabilitačního lékařství 
Klinika pracovního a cestovního lékařství 
Klinika anesteziologie a resuscitace 
Chirurgická klinika 



Klinika plastické chirurgie 
Kardiochirurgická klinika 
Neurochirurgická klinika 
Urologická klinika  
Ortopedicko-traumatologická klinika 
Klinika popáleninové medicíny 
Gynekologicko-porodnická klinika 
Stomatologická klinika 
Oftalmologická klinika 
Klinika otorinolaryngologická 
Radiodiagnostická klinika 
Klinika nukleární medicíny 
 
- společné s Thomayerovou nemocnicí 
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 
 
- společné s Nemocnice Na Bulovce 
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 
 
- společné s Národním ústavem duševního zdraví 
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 

- Psychiatrická klinika 
- Oddělení lékařské psychologie 

 
- společné s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha 
Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie ÚVN a 3. LF UK 
Gynekologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské 
nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha 
 
- společné s Ústavem pro péči o matku a dítě 
Ústav pro péči o matku a dítě 
 
c) Samostatná oddělení: 
Kabinet dějin lékařství 
Kabinet veřejného zdravotnictví 
 

2) Pracoviště zabezpečující činnost fakulty  
 Středisko vědeckých informací  
 Výpočetní středisko 
 
3) Výkonný útvar  

Děkanát  
 

  



 
Článek II. 

Funkční jednotky 
 
1) Výzkumné 

Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 
Kardiocentrum 
Centrum onkologického výzkumu 
Centrum pro hematochromatózu 
Centrum pro zdravotnické právo 
Centrum pro traumatologický výzkum 

 
2) Výukové 

Katedra biomedicinských oborů 
Katedra gynekologie a porodnictví 
Katedra chirurgických oborů 
Katedra interních oborů 
Katedra hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství 
Katedra laboratorní diagnostiky 


