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Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. 
se sídlem  : Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
IČO   : 28707117 
DIČ   : CZ28707117 
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 105 
zastoupený  : Mgr. Miroslavem Pajonkem, předsedou správní rady 
bankovní spojení : ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu  : 229960851/0300 
 
zástupce pro jednání : Ing. Mgr. Vlasta Kašparová 
telefon   : 477 117 960 
e-mail   : vlasta.kasparova@kzcr.eu 

 
(dále jen „Poskytovatel“) 

 
a 
 
jméno a příjmení :  
datum narození :  
trvalé bydliště :  
   
číslo účtu :  
telefon :   
e-mail :   
 
(dále jen „Příjemce“)  

 
spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 

tuto  
 

smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve formě náborového příspěvku 
 
I. 

  
Rozhodnutím správní rady Poskytovatele byl Příjemce na základě své žádosti v souladu se Směrnicí 
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. – náborové nadační příspěvky (dále jen směrnice“) přiznán 
nadační příspěvek ve formě náborového příspěvku (dále jen „příspěvek“). 
 

II. 
 
1. Poskytovatel poskytne Příjemci jako lékařskému zdravotnickému pracovníkovi / nelékařskému 

zdravotnickému pracovníkovi v kategorii , příspěvek ve výši ……….. Kč, za podmínek stanovených 
touto smlouvou a směrnicí.  

2. Příjemce prohlašuje, že splňuje následující podmínky 
a) je svéprávný, 
b) nebyl mu v posledních třech letech poskytnut příspěvek Poskytovatelem, 
c) nebylo mu Poskytovatelem fondem poskytnuto stipendium,  
d) splňuje kvalifikační podmínky dané právními předpisy a Poskytovatelem pro přiznání příspěvku, 
e) nepracoval v posledních 3 měsících u Krajské zdravotní, a.s., rozsahu plného pracovního úvazku.  

 
III. 
 

1. Příspěvek bude Poskytovatelem vyplacen bezhotovostně na účet Příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

2. Příspěvek bude Poskytovatelem vyplacen v dílčích plněních, a to první polovina příspěvku ve výši …….. 
Kč bude vyplacena na účet Příjemce do 15. dnů od podpisu této smlouvy, a druhá polovina příspěvku 
ve výši ……….. Kč do 15. dnů od uplynutí zkušební doby dle uzavřené pracovní smlouvy s Krajskou 
zdravotní, a.s. 
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IV. 

 
 
1. Příjemce se zavazuje, že nejpozději v den podpisu této smlouvy uzavře s Krajskou zdravotní, a.s., IČO: 

25488627, pracovní smlouvu, na jejímž základě bude pro Krajskou zdravotní, a.s., jako zaměstnanec 
v pracovním poměru s plným (1,0) pracovním úvazkem, místem výkonu práce Krajská zdravotní, a.s. 
- ………………, a dnem nástupu do práce nejpozději v první den kalendářního měsíce bezprostředně 
následujícího po měsíci, v němž byla pracovní smlouva uzavřena, vykonávat práci 
…………………………. na ………… oddělení. Pracovní poměr na základě pracovní smlouvy dle 
předchozí věty musí trvat alespoň …… let.  

2. Do doby trvání pracovního poměru se nezapočítává doba, po kterou jsou u příjemce dány důvody, 
které odůvodňují zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem podle § 53 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména v době, kdy je zaměstnanec uznán 
(dlouhodobě) dočasně práce neschopným, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od 
nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při výkonu vojenského cvičení nebo služby v 
operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto 
druhů vojenské činné služby, až do jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby; v době, kdy 
je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce; v době, kdy je zaměstnankyně 
těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo 
zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou; v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v 
případech podle § 41a a 41c zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele 
podle § 191a, v době, kdy ošetřuje dítě nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o 
nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě z důvodů stanovených zákonem o nemocenském 
pojištění doba, po kterou jsou u studenta dány důvody, které odůvodňují zákaz výpovědi dané 
zaměstnavatelem podle § 53 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V. 

 
1. Příjemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu.  
2. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud příjemce porušil některou z povinností 

plynoucích z této směrnice nebo ze smlouvy. 
3. Odstoupení podle odst. 1 a 2 musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. 

Odstoupení podle odst. 1 a 2 nemá vliv na trvání práv a povinností smluvních stran, z jejichž povahy 
plyne, že mají být zachovány i po skončení platnosti této smlouvy.  

4. Příjemce je povinen vrátit poskytnutý příspěvek pokud ukončí pracovní poměr s Krajskou zdravotní, 
a.s., před uplynutím doby závazku trvání pracovního poměru dle uzavřené smlouvy, a to v: 

a)  celé výši poskytnutého příspěvku, ukončí-li pracovní poměr do 12 měsíců ode dne jeho uzavření,  
b)  rozsahu poměrné části příspěvku, ukončí-li pracovní poměr po uplynutí delší doby než 12 měsíců 
ode dne jeho uzavření. 

5. Poskytovatel je oprávněn požadovat, aby mu Příjemce vrátil příspěvek, pokud Příjemce před uplynutím 
doby závazku trvání pracovního poměru dle uzavřené smlouvy, rozvázal pracovní poměr, a to jakýmkoli 
způsobem, nebo s ním byl tento pracovní poměr rozvázán Krajskou zdravotní, a.s., výpovědí podle § 52 
písm. f) – h), okamžitým zrušením podle § 55 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo zrušením ve zkušební době, nebo změnil místo výkonu práce nebo oddělení 
odlišné od smlouvy, a to v   

a)  celé výši poskytnutého příspěvku, ukončí-li pracovní poměr do 12 měsíců ode dne jeho uzavření,  
b)  rozsahu poměrné části příspěvku, ukončí-li pracovní poměr po uplynutí delší doby než 12 měsíců 
ode dne jeho uzavření. 

6. Příjemce je povinen příspěvek vrátit do 30 dnů ode dne, kdy ho k tomu Poskytovatel písemně vyzval, 
pokud ve výzvě k vrácení nebylo stanoveno jinak. 

 
VI.  

 
1. Příjemce je povinen Poskytovatele písemně informovat o všech skutečnostech, které jsou významné 

pro platnost smlouvy, a to bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 10 dnů poté, co se o nich 
dozvěděl, není-li v této smlouvě nebo ve směrnici stanovena jiná lhůta; zejména je povinen 
Poskytovatele písemně informovat o změně osobních údajů, změně bydliště, a rozvázání pracovního 
poměru založeného pracovní smlouvou uzavřenou podle článku IV této smlouvy. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62694/1/ASPI%253A/187/2006%20Sb.%252341a
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62694/1/ASPI%253A/187/2006%20Sb.%252341c
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62694/1/ASPI%253A/262/2006%20Sb.%2523191a
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62694/1/ASPI%253A/187/2006%20Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62694/1/ASPI%253A/187/2006%20Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62694/1/ASPI%253A/187/2006%20Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62694/1/ASPI%253A/187/2006%20Sb.%2523
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2. Příjemce bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel bude v rozsahu, ve kterém je to nezbytné 
pro splnění této smlouvy, po dobu platnosti této smlouvy a 10 let ode dne zániku její platnosti spravovat 
a zpracovávat jeho následující osobní údaje  

a) jméno, příjmení, rodné příjmení, 
b) titul, 
c) rodné číslo nebo, nebylo-li Studentovi přiděleno, datum narození, a  
d) adresu trvalého bydliště (ulice, obec, PSČ).  

Práva a povinnosti Poskytovatele, Příjemce při zpracování uvedených osobních údajů se řídí přímo 
použitelnými předpisy EU a právními předpisy ČR o ochraně osobních údajů; v případě, že se Student 
domnívá, že při zpracování uvedených osobních údajů bylo porušeno kterékoli ze závazných pravidel 
o ochraně osobních údajů, je oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

3. Příjemce souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn uvádět jeho jméno a příjmení, jakož i údaje o 
příspěvku, ve svých výročních zprávách, přehledech, prezentacích a jiných obdobných dokumentech 
a veřejně je zpřístupňovat, a to i na své webové stránce. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem Poskytovatele a Příjemce. 
5. Podpisem této smlouvy Příjemce stvrzuje, že se s jejím zněním před uzavřením této smlouvy seznámil 

a bere na vědomí povinnosti, které z ní vyplývají. 
6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze s předchozím souhlasem obou smluvních stran formou 

číslovaných písemných dodatků. 
7. Tato smlouva zaniká 

a) splněním všech závazků smluvních stran z této smlouvy vyplývajících, 
b) odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy, 
c) dohodou smluvních stran, nebo 
d) smrtí Příjemce nebo zánikem Poskytovatele. 

8. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si 
smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nebo 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách, a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně 
sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se 
za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové 
schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, 
považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenou. Je-li písemnost doručována 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud je pro provozovatele poštovních služeb 
písemnost nedoručitelná, adresát přijetí písemnosti odmítne nebo si písemnost nevyzvedne v úložní 
době, má se za to, že písemnost byla doručena desátým dnem po odeslání písemnosti. 

9. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo směrnicí, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží Poskytovatel, jedno Příjemce. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.  

 
 
 
V Ústí nad Labem dne ……………………  V ............................ dne ……………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………………. 
                Mgr. Miroslav Pajonk 

předseda správní rady Příjemce 
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. 
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