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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 26. 9. 2019/10:30 HODIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ve stipendijním programu Nadačního fondu Krajské zdravotní mohou studenti získat měsíčně  
až 7 tisíc korun 
 

Předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. (NF KZ), vyhlásil stipendijní program pro 
akademický rok 2019 – 2020. Stipendijní program podporuje formou finančního příspěvku určeného na 
úhradu nákladů spojených se studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných 
nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s 
Krajskou zdravotní, a. s. Studenti mohou měsíčně získat až 7 tisíc Kč. 

„Účelem stipendijního programu je podpora budoucích zdravotníků, kteří jsou tím motivováni k tomu, aby po 
dokončení studia pracovali v oboru, který vystudovali,“ vysvětlil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. 
Petr Fiala. 

Propozice stipendijního programu pro tuto výzvu: 

- studenti 4. a vyššího ročníku VŠ prezenčního studia v oborech lékař, farmaceut: stipendium ve výši 7 000 Kč 
/ měsíc 

- studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního 
studia v oboru radiologický asistent: stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc 

- studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního 
studia v oborech všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář: stipendium ve výši 5 000 Kč / 
měsíc 

- studenti 4. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra: stipendium ve výši 4 000 
Kč / měsíc 

- studenti 3. ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra: stipendium ve výši 2 000 
Kč / měsíc 

- studenti 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař, kteří deklarují zájem působit v 
konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., v oborech s dlouhodobým nedostatkem lékařů: 
stipendium ve výši 50 % roční částky stipendia za 4. ročník (tzn. 35 000 Kč) + 75 % roční částky stipendia za 5. 
ročník (tzn. 52 500 Kč) + stipendium ve výši 7 000 Kč / měsíc v akademickém roce 2019/2020, tedy celkem 
157 500 Kč 

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem. Žádost o poskytnutí stipendia musí být 
doručena nejpozději do 31. 10. 2019 na adresu: Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, Úsek řízení 
lidských zdrojů, 401 13 Ústí nad Labem. Obálku je třeba označit heslem „Stipendium“. 

Bližší informace lze získat v pracovních dnech (pondělí – středa) u paní Heleny Klatovské, telefon: 477 114 
121, mobil: 731 618 217, nebo e-mail: helena.klatovska@kzcr.eu. Podmínky programu, formulář žádosti a 
vzor smlouvy naleznete na stránkách: www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/ 
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Přehled o počtu studentů zařazených do stipendijního programu NF KZ, a.s. od období 2014/2015 

akademický rok:        nově zařazeno          pokračující       celkem 
2014/2015                  12                               20                  32 
2015/2016                  48                               13                     61 
2016/2017                  63                               27                     90 
2017/2018                  29                               53                     82 
2018/2019                  42                               30                     72 

 

V letošním roce očekává Krajská zdravotní, a. s., celkem 32 nových nástupů do pracovního poměru ze 
stipendijního programu Nadačního fondu KZ, a. s., a to 24 lékařů, 3 všeobecné sestry, 2 zdravotnické 
záchranáře, 1 radiologického asistenta a 1 farmaceuta. 
 

 
 
Zdroj: info@kzcr.cz 
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