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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Na základě pravomocí svěřených mi zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění         

a Statutem Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále FZV 

UP) ze dne 07. 05. 2015 v platném znění vydávám toto rozhodnutí o pověření 

zastupování v níže uvedeném rozsahu. 

 

Článek 2 

Proděkani FZV UP 

1) Pověřuji statutárním zástupcem děkana a proděkanem pro pedagogické, studijní 

a sociální záležitosti Mgr. Zdeňku Mikšovou, Ph.D., aby mě zastupovala                    

a jednala mým jménem ve věcech týkajících se:  

a) akreditací bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 

b) přijímání ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních 

programech, 

c) sféry teoretické a praktické výuky v bakalářských, magisterských  

a doktorských studijních programech včetně procesu evaluace výuky, 

d) studijních a sociálních záležitostí studentů, 

e) oblasti ukončování studia v bakalářských, magisterských a doktorských 

studijních programech, 

f) spolupráce s Knihovnou FZV, 

g) činnosti disciplinární komise. 

 

2) Pověřuji proděkana pro vědu a výzkum prof. MUDr. Milana Kamínka, Ph.D.,  

aby mě zastupoval a jednal mým jménem ve věcech týkajících se:  

a) definování, koordinace realizace, vykazování a hodnocení vědecko-

výzkumných aktivit, 

b) organizace podávání a realizace projektů – CEP projekty, projekty specifického 

výzkumu a FRUP a další,  

c) SVOČ, 

d) činnosti etické komise. 

 

3) Pověřuji proděkana pro vnější a vnitřní záležitosti a zahraniční spolupráci  

MUDr. Jana Galuszku, Ph.D., aby mě zastupoval a jednal mým jménem ve věcech 

týkajících se: 

a) koordinace a podpory zahraničních aktivit FZV UP, 

b) spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí, 

c) propagace fakulty, 

d) koordinace činností a rozvoj v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, 

e) činnosti ediční komise. 
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4) Pověřuji proděkana pro doktorská studia, studijní programy v cizích jazycích  

a projektovou činnost prof. MUDr. Davida Školoudíka, Ph.D., FESO, aby mě 

zastupoval a jednal mým jménem zejména ve věcech týkajících se: 

a) akreditací bakalářských, magisterských studijních programů v anglickém 

jazyce, 

b) akreditací doktorských studijních programů, 

c) organizace rigorózního řízení, 

d) organizace podávání a realizace projektů – rozvojové programy, strukturální 

fondy, mezinárodní projekty a jiné, 

e) zastupování v Koordinační radě pro kombinované a distanční formy studia       

na UP. 

 

Článek 3 

Tajemnice FZV UP 

Pověřuji tajemnici FZV UP Mgr. Lenku Doleželovou řízením a vedením pracovníků 

děkanátu a zastupováním ve věcech hospodářských, občanskoprávních, obchodních  

a administrativních v následujícím rozsahu: 

a) schvalování povolení a vyúčtování tuzemských cestovních příkazů přednostů 

ústavů a vedoucích pracovišť a akademických pracovníků, 

b) vyúčtování zahraničních pracovních cest přednostů ústavů a vedoucích 

pracovišť a akademických pracovníků, 

c) schvalování evidence docházky přednostů ústavů a vedoucích pracovišť, 

d) realizování a koordinace hospodářské činnosti.  

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

Tímto rozhodnutím se ruší platnost „Pověření na FZV UP v Olomouci“  

č. FZV-RD-1/2016 ze dne 04. 01. 2016 a je plně nahrazeno tímto rozhodnutím. Platnost 

a účinnost tohoto rozhodnutí je od 01. 03. 2016. 

 

 

V Olomouci dne 29. 02. 2016 

 

 

 

 

 

                                                                     doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA 

       děkan  

                                                                                  Fakulty zdravotnických věd 

                                                                             Univerzity Palackého v Olomouci 

 


