Rozhodnutí o ustanovení
Centra onkologického výzkumu 3. LF UK v Praze
jako funkční výzkumné jednotky

Čl. 1
Preambule
Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „3. LF UK“) tímto na
základě čl. 20 odst. 2 Statutu 3. LF UK ustanovuje Centrum onkologického
výzkumu 3. LF UK v Praze (dále jen „Centrum“).
Čl. 2
Účel
Centrum se ustanovuje za účelem koordinace základního, aplikovaného a

klinického výzkumu všech aspektů problematiky nádorových onemocnění na 3.
LF UK.

Čl. 3
Struktura Centra
1)

Na činnosti Centra se podílejí pracovní skupiny a výzkumné laboratoře

(pracoviště), která se podílejí na onkologickém výzkumu: Ústav patologie,

Oddělení buněčné a molekulární biologie, Laboratoře experimentální
onkologie, Ústav laboratorní diagnostiky, Interní hematologická klinika,

Radioterapeutická a onkologická klinika, Dermatovenerologická klinika,
Chirurgická klinika, Urologická klinika, Otorhinolaryngologická klinika,

Ústav imunologie, Divize gastroenterologie II. interní kliniky, Oddělení
2)

lékařské psychologie a Ústav epidemiologie.
Centrum tvoří:

a) vedení Centra,

b) administrativní oddělení Centra,

c) jednotlivé pracovní skupiny Centra, viz příloha č. 1.
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Čl. 4
Vedení Centra
1)

Vedení Centra tvoří koordinátor Centra (vedoucí) a jeho zástupce.

Koordinátora Centra a jeho zástupce jmenuje děkan 3. LF UK z řad docentů
a profesorů 3 LF UK s oborem vědeckého zájmu spadajícího do odbornosti

2)

Centra.

Koordinátor Centra:

a) metodicky řídí činnost Centra, vedoucí jeho pracovních skupin a
koordinuje směry výzkumu,

b) je předsedou Vědecké rady Centra,

c) schvaluje čerpání všech prostředků, které jsou v rozpočtu Centra,

d) kontroluje nakládání s majetkem, který je v užívání specificky pro
Centrum a byl pořízen z rozpočtu Centra,

e) prostřednictvím vedoucích pracovních skupin metodicky řídí
pracovníky začleněné do Centra,

f) stanovuje výši odměn pro pracovníky za činnost v Centru,

g) účastní se výběrových řízení na pracovní místa ve výzkumných týmech
v rámci Centra,

h) děkanovi a Vědecké radě 3. LF UK předkládá pravidelně zprávy o
činnosti Centra, minimálně jednou ročně,

i) organizuje seminář Centra,

j) po dohodě s proděkanem pro vědu a akademické postupy 3. LF UK

organizuje a metodicky dohlíží na dodržování zásad dobré klinické,
laboratorní, experimentální a publikační praxe v pracovištích, které se

podílejí na činnosti Centra, přičemž postupuje v součinnosti
s vedoucími těchto pracovišť,

k) účastní se výběrových řízení na funkce přednostů klinik a dalších
pracovišť, na které je nominován 3. LF UK a jejichž činnost souvisí
s činností Centra,

l) minimálně 1x ročně získává zprávu od přednostů klinik a vedoucích
dalších pracovišť, které se podílejí na činnosti Centra o dodržování

BOZP a PO (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně),
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jakož i o dodržování dalších právních předpisů souvisejících s činností
3)

Centra.

Prvním koordinátorem Centra je prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Čl. 5

Vědecká rada Centra
1)

Vědeckou radu centra tvoří vedoucí jednotlivých pracovních skupin a

2)

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin a klíčových laboratoří jsou

klíčových laboratoří.

jmenována a odvoláváni Koordinátorem Centra po dohodě s přednosty

klinik a vedoucími dalších pracovišť, na nichž daný pracovník působí.
V případě neshody Koordinátora a přednosty (vedoucího) rozhoduje

3)
4)

děkan 3. LF UK.

Vědecká rada Centra se schází nejméně 2x ročně.

Vědecká rada:

a) projednává návrhy zásadních změn struktury Centra,

b) projednává návrhy nových výzkumných programů Centra a projektů
včetně projektů podpořených z grantových zdrojů nebo změn ve
stávajících programech a projektech Centra,

d) projednává plán společných pracovních setkání jednotlivých složek
Centra,

c) projednává a schvaluje zprávy o činnosti Centra.
Čl. 6
Sídlo Centra
Sídlem Centra a adresou pro korespondenci je 3. LF UK - Ruská 2411/87, Praha
10, 100 00

Čl. 7
Doba trvání
Centrum se ustanovuje na dobu neurčitou.
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Čl. 8
Účinnost
1)
2)

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Vedoucí zařazených pracovišť a jejich zaměstnanci mají povinnost se

s obsahem tohoto rozhodnutí seznámit bez zbytečného odkladu po jeho

zveřejnění.

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Děkan 3. LF UK
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