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článek r
úvodní ustanovení

Na základě pravomocísvěřených mi zákonem č, tL1,/7998 Sb. o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a Statutem Lékařské
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) v platném znění vydávám toto
rozhodnutí o pověření zastupování v níže uvedeném rozsahu.

Óánek z
Proděkani LF UP

1) Pověřuji proděkanku pro studium Všeobecného lékařství 1. - 3. ročníku a přijímací Yízení
prof. RNDr. Hanu Kolářovou, CSc., aby mne zastupovala a jednala mým jménem ve
věcech týkajících se:

a) vyřizování žádostí studentů Všeobecného lékařstvív 1. - 3. ročníku,
b) poplatků spojených se studiem Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku,
c) udělování stipendií studentům Všeobecného lékařství v 1_. - 3. ročníku,
d) agendy studentských pedagogických sil v ].. - 3. ročníku,
e) agendy studentské vědecké odborné činnosti (dále SVOČ) v teoretických a

prek|in ických oborech,
f) agendy přijímacího řízení ve studijním programu Všeobecné lékařství, včetně

celoživotního vzdělávání (dále CŽV),
g) vyřizování záležitostí účastníků CŽV, včetně poplatků,
h) agendy ubytovacíh o Yízení,
i) edičníčinnosti na LF UP.

2) Pověřuji proděkanku pro studium Všeobecného lékařství 4, - 6, ročníku, komunikaci a

specializačnívzdělávání prof. MUDr. Elišku Sovovou, Ph.D., MBA, aby mne zastupovala a
jednala mým jménem ve věcech týkajících se:

a) vyřizování žádostí studentů Všeobecného lékařství ve 4, - 6. ročníku,
b) poplatků spojených se studiem Všeobecného lékařstvíve 4. - 6. ročníku,
c) udělování stipendií studentům Všeobecného lékařství ve 4. - 6. ročníku,
d) agendy spojené se státními rigorózními zkouškami studijního programu

všeobecné lékařství,
e) klinické výuky studentů Všeobecného lékařství,
f) agendy SVOČ v klinických oborech,
g) komunikace s vnějšími subjekty,
h) agendy specializačního vzdělávání,
i) záležitostíabsolventů pregraduálních studijních programů na LF UP.

3) Pověřuji proděkana pro studium Zubního lékařství doc. MUDr. Miloše Špidlena, Ph.D.,
aby mne zastupoval a jednal mým jménem ve věcech týkajících se:

a) vyřizování Žádostí studentů Zubního lékařství a Dentistry a záležitostí
účastníků cžv,

b) poplatků spojených se studiem Zubního lékařství, včetně CŽV,
c) udělování stipendií studentům Zubního lékařství,



a) agendy spojené se státními rigorózními zkouškami studijních programů 7ubní
lékařství a Dentistry,

d) agendy přijímacího Yízení ve studijním programu Zubní lékařství, včetně CŽV.

4| Pověřuji proděkana pro zahraniční vztahy a anglické studijní programy prof. MUDr. Jiřího
Ehrmanna, Ph.D., aby mne zastupoval a jednal mým jménem ve věcech týkajících se:

b) vyřizování žádostístudentů General Medicine a Dentistry,
c) poplatků spojených se studiem General Medicine a Dentistry,
d) udělování stipendiístudentům General Medicine a Dentistry,
e) agendy přijímacího řízení ve studijních programech General Medicine a

Dentistry,
f) agendy spojené se státními rigorózními zkouškami studijního programu

General Medicine,
g) uzavírání bilaterálních smluv a smluv v rámci mezinárodních programů,
h) agendy v doktorských studijních programech realizovaných v anglickém jazyce

na LF UP.

5) Pověřuji proděkana pro investiční rozvoj a doktorské studijní programy doc. Mgr.
Martina Modrianského, Ph.D., aby mne zastupoval a jednal mým jménem ve věcech
týkajících se:

a) agendy v doktorských studijních programech realizovaných v českém jazyce,
b) záležitostí absolventů doktorských studijních programů,
c) agendy přijímacího řízení v doktorských studijních programech,
d) studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci a

operačních projektů Evropské unie,
e) agendy spojené s investičním rozvojem fakulty.

6) Pověřuji proděkana pro vědecko-výzkumné záležitosti a vnitřní organizaci prof. MUDr.
Tomáše Papajíka, CSc., aby mne zastupoval a jednal mým jménem ve věcech týkajících
se:

a) agendy habilitačníh o řízení a řízení ke jmenování profesorem na LF UP,
b) grantové činnosti na LF UP,
c) agendy týkající se vnitřní organizace LF UP,
d) agendy týkající se informačních technologií.

7| V době mé nepřítomnosti pověřuji proděkana pro vědecko-výzkumné záležitosti a vnitřní
organizaci prof. MUDr. Tomáše Papajíka, CSc., aby mne zastupoval v plném rozsahu a
tímto vykonával povinnosti statutárního zástupce děkana LF UP.

článek g

Tajemnice LF UP

1) Pověřuji tajemnici LF UP lng. Janu Valíkovou, aby mne zastupovala a jednala mým
jménem ve věcech týkajících se:

a) administrativních a pracovněprávních vztahů zaměstnanců LF UP s výjimkou
kategorie a kademických pracovn íků,



b) technicko-hospodářských smluv.

Z| lng. Jana Valíková je oprávněna dále schvalovat:
- cestovní příkazy pro tuzemské pracovní cesty (povolení cesty, vyúčtování)

vedoucích zaměstnanců LF UP,
- evidenci docházky vedoucích zaměstnanců LF UP,
- cestovní příkazy pro zahraniční pracovnícesty zaměstnanců LF UP.

Óánek +

závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání, tj. podpisu děkanem LF UP, a

účinnosti dnem zveřejněnína webových stránkách LF UP.
Tímto se ruší Rozhodnutíděkana č. LF - B2-9/}OL4-RD.
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