
vw |-ókaťglt$ ťtknltn
|,}niverxity řnl**kňhn
v #{mrn*uci

Veřeiný příslib

ve smyslu ustanovení § 2884 a násl. zákona č. 89 /2012 Sb., občansL<y zákonfl<,

ve znění pozdějších předpisů,

univerzi ta p alackého v olomouci
Ič 61989592

veíejná vysoká škola zíízená zákor'err. č. 1 1 1 / 1998 Sb.,
o r.ysokých školách aozrněrrě a doplnění dalších zákonů

Q,ákon o r,7solcých školách), vezněni pozdějších předpisů,

se sídlem l(řížkovského 577/8,771, 47 Olomouc

Lékařská fakulta

na adrese: Hněvotínská 976/3,779 OoOlomouc,
zastoupefia: ptof. MUDI. Josefem Zadtažl7em, děkanem,

{dále 1en "LF UP")

se tímto veřejným příslibem zavazu:le,

že po udělení akreditacíkevzóěIávárlt:r záHadních kmenech lékařů
p odle r,yhlá šky č, 221 / 20 1 8 Sb., o v z děláv ání v z:áI<Ladních kmenech lékařů,

v platném zněrrí (dále j en "r.ryhláška")

a

ve vlastním specializovaném ýcviku v záHadních obotech uvedených v přfloze č. 7
zákona č.95/2004 Sb., o podmínkách získávánt a uznávání odbomé způsobilosti

z specíahzované způsobilosti k v,ýkonu zdtavotnického povolántlékňe, zubnfrto lékale a
íatmaceata, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen "zákon"), k nimž bude LF UP udělena

akreditace,

každému (dále"také "příjemce plnění"), kdo řádně splníveškeré podmínky
stanovené nížev Clánku I tohoto veřejného příslibu (dále také jen "podmírky"),

poskytne plnění stanovené ., Čtárrk.r II tohoto veřejného příslibu (dále také jen "plnění").



ČlanekI
Podmínlry

Pfiiemcem plnění je fyztcká nebo ptávnická osoba, ktetá se akceptováním podmínek tohoto
veřejného příslibu zavazaje řádně a odborně ptovádět alespoň jeden vzděIávaci píogťam
specializačníhovzdělávánt definovaného vyhláškou a přílohou č. 1 zákona, nebo jeho určitou
část.

Clánek II
Plnění

LF UP za)ístt pro příjemce plnění teotetickou Část vzděIávacich ptogramů specnltzaČnfl:'o
vzděIáváruv zá}ťLadtúch kmenech lékařů a ve vlastrúm specializovaném ýcviku podle přílohy č.

1, zákona, k nimž bude LF UP udělena abedttace. Teotetická část se skJádá z kllrzů á
seminářů v souladu s příslušnými vzděIávacími píogfamy, kteté budor,l zajišt'ovány zejména
ptacovníky LF UP.

Za jednotJtvé kutzy, respektive semináře, je LF UP po příjemci plnění optávněnz požadovat
cenu ve rryši, ktetou LF UP pto jednotlivé kurzy stanoví a příjemce plnění je povinen tyto
ceny uhtadit.

LF' UP je povinna v souladu s tímto příslibem r,7tvořit podmínky pto řádný pruběh teoretické
části v.fuky a umožnit účastníkům specializačního vzděIávánt se těchto kuzů, tespektive
seminářů, v tozsahu stanoveném vzdě7ávacím píogfamem v příslušném oboru, zúčastnjt.

Článek III
závétečné ustanovení

Tento veřejný přislib pozbude platnosti a účinnosti okamžikem stažení z weborrych stránek
LF UP na adrese www.lf.upol.cz a r,yvěšením infotmace na stejné adrese o tom, že tento
veřejný přislib pozbyl platrrosti a účinnosti.

Tento veře)ný příslib bude po celou dobu své účinnosti umístěn na weborrych stánkách LF UP
na adtese www.lf.uool.cz.

Origtnální stejnopis tohoto příslibu je uložen na adtese LF UP.

Infotmace o aktivních akreditacích LF up ke konkrétnímu datu
Ministerstvem zdtavotrricfuí ČR.

V Olomouci dne 16. 9. 2019

zYerelfleÍfyjsou

/M
p r!t. WtUOt. Josef Zaďražl,
V děkan LF UP


