Směrnice o Stipendijním programu Nadačního fondu
Krajské zdravotní, a.s.
Preambule
V souladu se svým účelem, jehož součástí je přispívat k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace
u lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální
péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 25488627, poskytuje Nadační fond Krajské
zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČO 28707117, zapsaný
v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 105, nadační příspěvky
ve formě stipendií určených na podporu studentů, kteří studují v odpovídajících oborech na středních,
vyšších odborných, vysokých školách a univerzitách a v budoucnosti hodlají uzavřít pracovní smlouvu s
Krajskou zdravotní, a.s.
Článek I
Základní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje
a) pravidla týkající se poskytování nadačních příspěvků ve formě stipendia Nadačním fondem Krajské
zdravotní, a.s., (dále jen „stipendium“),
b) pravidla zařazování do Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., (dále jen
„Stipendijní program“), a
c) práva a povinnosti vznikající v souvislosti s poskytováním stipendií.
2. Pro účely této směrnice se rozumí
a) žadatelem fyzická osoba, která dosud nebyla zařazena do Stipendijního programu a o zařazení
do tohoto Stipendijního programu požádala, a
b) studentem fyzická osoba, která byla rozhodnutím správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní,
a.s., zařazena do Stipendijního programu.
3. O vyhlášení jednotlivého stipendijního programu rozhoduje správní rada Nadačního fondu Krajské
zdravotní, a.s.; správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., je oprávněna takto vyhlášený
stipendijní program bez důvodu zrušit.
Článek II
Podmínky Stipendijního programu
1. Do Stipendijního programu může být zařazena pouze fyzická osoba, která
a) je svéprávná,
b) je řádně zapsána ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou v denní formě, k vyššímu odbornému
vzdělávání v denní formě, do bakalářského studijního programu v prezenční formě, do magisterského
studijního programu v prezenční formě, nebo do navazujícího magisterského studijního programu
v prezenční formě,
c) studuje v oboru vzdělávání nebo ve studijním programu a oboru, který je stanoven ve vyhlášeném
Stipendijním programu zveřejněném Nadačním fondem Krajské zdravotní, a.s.
2. Do Stipendijního programu nelze zařadit žadatele, který byl, je nebo bude zařazen do stipendijního
programu vypsaného jinou fyzickou nebo právnickou osobou nebo entitou, pokud podmínky takového
stipendijního programu vylučují, aby žadatel s Krajskou zdravotní, a.s., uzavřel pracovní smlouvu
uvedenou v článku V této směrnice nebo tuto pracovní smlouvu plnil.
3. Stipendium lze poskytnout na jeden nebo více školních/akademických roků; stipendium však nelze
poskytnout na dobu delší, než kolik činí standardní doba studia v daném oboru vzdělávání nebo studijním
programu.
4. Obvyklá výše stipendia činí maximálně 100 000 Kč pro jednoho studenta na jeden školní/akademický rok,
s výjimkou případů vymezených Nadačním fondem Krajské zdravotní, a.s., v jednotlivém Stipendijním
programu.
5. Je-li žadatel příjemcem stipendia ze stipendijního programu vypisovaného jinou fyzickou nebo právnickou
osobou nebo entitou, jehož podmínky nevylučují, aby žadatel s Krajskou zdravotní, a.s., uzavřel pracovní
smlouvu uvedenou v článku V této směrnice nebo tuto pracovní smlouvu plnil, může mu být stipendium
poskytnuté Nadačním fondem Krajské zdravotní, a.s., kráceno.

6. Stipendium může být studentovi vyplaceno jako celek nebo průběžně v dílčích plněních měsíčně, tj.
zpravidla ve výši 1/10 přiznaného stipendia měsíčně zpětně. Stipendium je vypláceno nejdříve ode dne
nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve formě stipendia (dále je „smlouva“).
Stipendium je zcela vyplaceno nejpozději do konce školního/akademického roku, za který náleží.
Stipendium se vyplácí bezhotovostně, a to převodem na studentem určený bankovní účet.
7. Stipendium Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., je určeno k úhradě nákladů vzniklých ve spojitosti se
studiem na řádně akreditované střední škole, vyšší odborné škole, vysoké škole nebo univerzitě (dále jen
„škola“); student je povinen stipendium použít pouze k tomuto účelu.
8. Na zařazení do Stipendijního programu není právní nárok.
9. O maximálním počtu osob, které mohou být zařazeny do Stipendijního programu na konkrétní
školní/akademický rok rozhoduje správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.
10. Správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., může na základě odůvodněné žádosti rozhodnout
o výjimce z pravidel stanovených touto směrnicí a dále o zmírnění tvrdosti při uplatňování této směrnice
nebo smlouvy v jednotlivém případu, a to zejména, je-li to v souladu s dobrými mravy.
Článek III
Žádosti o stipendium
1. Rozhodne-li správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., o vyhlášení Stipendijního programu,
zveřejní Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., na svých internetových stránkách (www.nf.kzcr.eu), na
internetových stránkách Krajské zdravotní, a.s. (www.kzcr.eu), prostřednictvím studijních oddělení
vybraných škol, a dále také jiným vhodným způsobem oznámení o vyhlášení stipendijního programu.
2. Žádost o zařazení do stipendijního programu musí být Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a.s., podána
ve lhůtě stanovené ve vyhlášeném Stipendijním programu. Žádost o zařazení do Stipendijního programu
se podává písemně na formuláři podle vzoru, který je zveřejněn na internetových stránkách Nadačního
fondu Krajské zdravotní, a.s. Žádost se zasílá na adresu Krajská zdravotní, a.s., Úsek řízení lidských
zdrojů, Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, přičemž obálka obsahující žádost musí být na
neadresní straně viditelné označena nápisem „Stipendium“. Způsob zasílání žádostí je určen vyhlášeným
stipendijním programem.
3. V žádosti o zařazení do Stipendijního programu žadatel mimo jiné uvede bod Stipendijního programu, ve
kterém žádá o zařazení (každý bod určuje jednotlivý obor a výši stipendia), a v jakém zdravotnickém
zařízení (odštěpném závodě) Krajské zdravotní, a.s., má zájem práci vykonávat.
4. K žádosti o zařazení do Stipendijního programu je žadatel povinen přiložit
a) originál potvrzení o studiu, které vydá příslušná škola, a ve kterém je uveden obor vzdělávání nebo
studijní program, v němž studuje,
b) pokud žadatel byl, je nebo bude zařazen do stipendijního programu vypisovaného jinou fyzickou nebo
právnickou osobou nebo entitou, je povinen uvést, o jaký stipendijní program jde, a dále přiložit kopii
rozhodnutí nebo smlouvy o zařazení do tohoto stipendijního programu nebo jiného obdobného aktu, a
c) čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti všech údajů uváděných v žádosti a jejích přílohách, a
souhlas se zpracováním osobních údajů.
Článek IV
Postup při zařazování do Stipendijního programu
1. Žádosti o zařazení do Stipendijního programu se shromažďují na sekretariátu Nadačního fondu Krajské
zdravotní, a.s.; zaslané žádosti, přílohy a jiné materiály se žadatelům nevracejí.
2. Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., posoudí úplnost všech obdržených žádostí o zařazení do
Stipendijního programu. Žádosti o zařazení do Stipendijního programu, které nebyly podány písemně
na formuláři uvedeném v čl. III odst. 2, neobsahují v něm stanovené náležitosti nebo k nim nejsou
přiloženy přílohy uvedené v čl. III odst. 4, budou vyřazeny z dalšího řízení; žadatel bude o vyřazení bez
zbytečného prodlení písemně vyrozuměn; ostatní žádosti o zařazení do Stipendijního programu budou
postoupeny správní radě Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.
3. O zařazení do Stipendijního programu rozhoduje správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.,
a to na základě doporučení výběrové komise jmenované správní radou Nadačního fondu Krajské
zdravotní, a.s.
4. Všichni žadatelé, jejichž žádosti o zařazení do Stipendijního programu byly postoupeny správní radě
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., budou písemně informováni o tom, zda správní rada rozhodla
o jejich zařazení do Stipendijního programu podle této směrnice či nikoli, a to bez zbytečného prodlení
po rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.; pokud správní rada rozhodla
o zařazení žadatele do Stipendijního programu, bude k písemné informaci přiložen i návrh smlouvy
o zařazení do Stipendijního programu.
5. Stipendium bude studentovi poskytováno nejdříve ode dne, kdy nabude účinnosti smlouva podle článku V
této směrnice; stipendium se vyplácí převodem na studentem určený bankovní účet.

Článek V
Smlouva o zařazení do Stipendijního programu
1. Právo na vyplacení stipendia vzniká studentovi nejdříve dnem, kdy nabyla účinnosti smlouva o zařazení
do Stipendijního programu, jejíž smluvními stranami jsou Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., a student;
smluvní stranou musí být též zákonný zástupce studenta, není-li student v době uzavření smlouvy plně
svéprávný a nebyla mu přiznána plná svéprávnost rozhodnutím soudu podle § 37 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (případně všichni zákonní zástupci studenta, není-li zřejmé, že je za zákonné zástupce
oprávněn jednat pouze jeden z nich). Vzor smlouvy o zařazení do Stipendijního programu, pro kterou je
rozhodné soukromé právo ČR, je přílohou této směrnice.
2. Součástí smlouvy o zařazení do Stipendijního programu je vždy také ujednání o závazku studenta
k uzavření budoucí pracovní smlouvy s Krajskou zdravotní, a.s. (se sídlem Sociální péče 3316/12a,
Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 25488627); na základě tohoto ujednání závazku se student
zaváže k výkonu práce takového druhu, který odpovídá kvalifikaci získané studiem, na něž bylo studentovi
stipendium poskytováno, s místem práce v některém zdravotnickém zařízení (odštěpném závodu) Krajské
zdravotní, a.s., v pracovním poměru s plným pracovním úvazkem. Změna (např. takto určeného
zdravotnického zařízení - odštěpného závodu) bude individuálně posouzena a rozhodnuta správní radou
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., na základě písemné žádosti studenta, dle personálních dispozic
Krajské zdravotní, a.s.
3. Pracovní smlouva podle předchozího odstavce musí být uzavřena nejpozději do 1 měsíce ode dne
úspěšného ukončení studia; jako den nástupu do práce musí být v uvedené pracovní smlouvě určen
nejpozději první den prvního kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla pracovní smlouva
uzavřena.
4. Pracovní poměr musí být v pracovní smlouvě podle odst. 2 ujednán tak, aby doba jeho trvání byla shodná
s délkou doby stanovené dle vyhlášeného Stipendijního programu, a dále aby byla stanovena minimálně
v rozsahu doby, po kterou Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., studentovi poskytoval stipendium
na základě smlouvy; doba trvání pracovního poměru však nesmí být nikdy kratší než 2 (dva) roky.
Do doby trvání pracovního poměru se nezapočítává 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 (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).
5. Bude-li student, který již byl zařazen do stipendijního programu a uzavřel s Nadačním fondem Krajské
zdravotní, a.s., platnou smlouvu, pokračovat ve zvyšování kvalifikace v oborech dle stipendijního
programu (tj. pokračování ve studiu), bude doba trvání pracovního poměru odpovídat alespoň délce doby,
po kterou pobíral stipendium (tj. odpovídá součtu let poskytování stipendia).
6. Odklad plnění závazku dle čl. V odst. 2 a násl. této směrnice (uzavření pracovní smlouvy) je možný
zejména při pokračování ve studiu za účelem zvyšování kvalifikace v oborech dle stipendijního programu,
a vždy se souhlasem správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.; o odkladu plnění závazku
rozhoduje správní rada Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., na základě řádně zdůvodněné písemné
žádosti studenta.
Článek VI
Zánik práva na stipendium a vrácení poskytnutého stipendia
1. Stipendium studentovi nenáleží ve školním/akademickém roce, ve kterém
a) opakuje ročník, nebo
b) má přerušené studium, je-li studium přerušeno na dobu šesti měsíců nebo dobu delší,
c) nebyl do 30. října doložen originál potvrzení o studiu, které vydá příslušná škola, a ve kterém je
uveden obor vzdělávání nebo studijní program, v němž studuje.
2. Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, pokud student porušil
některou z povinností plynoucích z této směrnice nebo ze smlouvy, zejména
a) pokud student v žádosti o zařazení do Stipendijního programu nebo jejích přílohách uvedl nepravdivé,
neúplné nebo zavádějící údaje,

b) pokud student Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a.s., nepředložil potvrzení podle předchozího
odstavce,
c) pokud studium ve standardní době studia úspěšně neukončil,
d) po úspěšném ukončení studia neuzavřel pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s.,
podle článku V této směrnice.
3. Student, není-li plně svéprávný, tak se souhlasem svého zákonného zástupce, je oprávněn od smlouvy
odstoupit, a to i bez uvedení důvodu.
4. Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., je oprávněn požadovat, aby mu student vrátil celé stipendium, které
mu Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., vyplatil, pokud
a) student nebo Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., od smlouvy o zařazení do Stipendijního programu
odstoupil,
b) student změnil obor vzdělávání nebo studijní program, na který bylo poskytování stipendia vázáno, za
jiný, který nebyl zařazen do Stipendijního programu.
Student je povinen stipendium vrátit do 30 dnů ode dne, kdy ho k tomu Nadační fond Krajské zdravotní,
a.s., písemně vyzval, pokud ve výzvě k vrácení stipendia nebylo stanoveno jinak.
5. Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., je oprávněn požadovat, aby mu student vrátil poměrnou část
stipendia, kterou mu vyplatil za trvání smlouvy, pokud student před uplynutím doby, na kterou byla
uzavřena pracovní smlouva podle článku V této směrnice, rozvázal pracovní poměr vzniklý na základě
takové pracovní smlouvy, 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.
Článek VII
Informační povinnosti a ochrana osobních údajů
1. Student je povinen Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., písemně informovat o všech skutečnostech,
které jsou významné pro zařazení do Stipendijního programu a trvání práva na stipendium, jakož i o všech
změnách v těchto skutečnostech, a to bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 10 dnů poté, co se o
nich dozvěděl, není-li ve smlouvě o zařazení do Stipendijního programu stanovena jiná lhůta; zejména je
tak povinen Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., písemně informovat o změně osobních údajů,
změně bydliště, přerušení studia, opakování ročníku, změně oboru vzdělávání nebo studijního programu,
ukončení studia, uzavření pracovní smlouvy podle článku V této směrnice a rozvázání pracovního poměru
založeného pracovní smlouvou uzavřenou podle článku V této směrnice.
2. Ochrana osobních údajů žadatele, studenta a případně též jeho zákonného zástupce se zajišťuje
v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a souvisejícími právními předpisy EU a ČR.
3. Osobní údaje žadatele a případně též jeho zákonného zástupce uchovává Nadační fond Krajské
zdravotní, a.s., v neanonymizované podobě po dobu 1 roku ode dne doručení žádosti.
4. Osobní údaje studenta a jeho zákonného zástupce, je-li student nezletilý, uchovává Nadační fond Krajské
zdravotní, a.s., v neanonymizované podobě po dobu 10 let ode dne, kdy správní rada Nadačního fondu
Krajské zdravotní, a.s., rozhodla o jeho zařazení do Stipendijního programu, nebo, uzavřel-li student
s Nadačním fondem Krajské zdravotní, a.s., smlouvu, 10 let ode dne skončení platnosti a účinnosti této
smlouvy. Odchylně od předchozí věty, jméno a příjmení studenta, jakož i údaje o stipendiu, které bylo
Studentovi přiznáno nebo vyplaceno, je Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., oprávněn
v neanonymizované podobě a bez časového omezení uvádět ve svých výročních zprávách, přehledech o
své činnosti, prezentacích a jiných obdobných dokumentech; je též oprávněn tyto osobní údaje studenta
a údaje o stipendiu veřejně zpřístupňovat, a to i prostřednictvím svých internetových stránek.
5. V rozsahu, ve kterém je to nutné ke splnění závazků vyplývajících z článku V a smlouvy, je Nadační fond
Krajské zdravotní, a.s., oprávněn předat osobní údaje studenta Krajské zdravotní, a.s.
Článek VIII
Závěrečná ustanovení
1. Touto směrnicí se nahrazuje směrnice Stipendijní program Nadačního fondu KZ ze dne 1. 10. 2020, ve
znění pozdějších změn.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 01. 02. 2021.

