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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. Miroslav Pajonk, předsedou správní rady 
bankovní spojení : ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu  : 229960851/0300 
 
zástupce pro jednání : Ing. Mgr. Bc. 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 „Student“)  

 

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 

tuto  

smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve formě stipendia 

 

I. 
 Úvodní ustanovení 
 

Rozhodnutím správní rady Poskytovatele ze dne ……, č. j., bod č. …., byl Student na základě své 
žádosti v souladu se směrnicí „Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.“ (dále jen 
směrnice“) zařazen do Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., a bude mu 
Poskytovatelem na základě této smlouvy poskytován nadační příspěvek ve formě stipendia (dále jen 
„stipendium“). 
 

II. 
Stipendium 

 
1. Poskytovatel poskytne Studentovi (který je studentem ... ročníku vyššího odborného/vysokoškolského 

prezenčního studia v oboru všeobecná sestra/lékař, tj. je řádně zapsán k prezenčnímu studiu na 
…………škole/univerzitě) stipendium ve výši ……….. Kč, na akademický/školní rok 2022/2023, a dále 
stipendium ve výši ……… Kč, na akademický školní rok 2023/2024, tj. celkem stipendium ve výši 
……….. Kč, za podmínek stanovených touto smlouvou, směrnicí a vyhlášeným stipendijním 
programem.  

2. Stipendium Studentovi nenáleží, pokud v akademickém roce zejména 

a) opakuje ročník, nebo  

b) má přerušené studium, je-li studium přerušeno na dobu šesti měsíců nebo dobu delší, nebo 

c) nebyl do 30. října doložen originál potvrzení o studiu, které vydá příslušná škola, a ve kterém je 
uveden studijní program, v němž studuje.  

3. Stipendium je poskytováno za účelem úhrady nákladů vzniklých Studentovi v přímé souvislosti se 
studiem na škole/univerzitě s cílem umožnit mu, aby toto studium úspěšně ukončil. Student se zavazuje, 
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že stipendium použije pouze k tomuto účelu, a dále, že po úspěšném ukončení studia uzavře pracovní 
smlouvu s obsahem a za podmínek stanovených v této smlouvě a směrnici. 

 

III. 
Vyplacení stipendia 

 
1. Stipendium bude Poskytovatelem vyplaceno bezhotovostně na účet Studenta uvedený v záhlaví této 

smlouvy; v případě, že stipendium má být vyplaceno na jiný účet, je Student povinen tuto skutečnost 
Poskytovateli písemně oznámit s tím, že na takový účet bude stipendium vyplaceno nejdříve v měsíci 
následujícím po měsíci, ve kterém bylo oznámení doručeno Poskytovateli. 

2. Stipendium je splatné nejpozději do skončení akademického/školního roku, za který náleží; 
Poskytovatelem může být ale vyplaceno i v dílčích plněních, jejichž termíny splatnosti Poskytovatel 
stanoví po podpisu této smlouvy, vždy však tak, aby stipendium na příslušný akademický/školní rok bylo 
jako celek uhrazeno nejpozději do skončení dotčeného akademického/školního roku. 

 
 

IV. 
Závazek studenta k uzavření budoucí pracovní smlouvy 

 
1. Student je povinen písemně oznámit Poskytovateli ukončení studia, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, 

kdy k jeho ukončení došlo; v případě, že studium ukončil úspěšně, přiloží Student k oznámení 
magisterský vysokoškolský diplom nebo jeho ověřenou kopii, případně potvrzení o úspěšném ukončení 
studia vydané univerzitou nebo jiný obdobný doklad. Poskytovatel toto oznámení včetně jeho příloh 
bez zbytečného prodlení postoupí Krajské zdravotní, a.s., personálnímu a mzdovému oddělení 
(Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem). 

 
2. Student se zavazuje, že nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy úspěšně ukončil studium, 

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 takovou dobu, která nebude kratší, než délka 
doby, po kterou Poskytovatel Studentovi poskytoval stipendium podle této nebo jiné obdobné smlouvy; 
tato doba však nesmí být nikdy kratší než 3/… roky; do této doby 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. 

 
3. Doba, ve které je Student povinen uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., podle 

předchozího odstavce, se prodlužuje o dobu, po kterou jsou u Studenta dány důvody, které by 
v případě existence pracovního poměru odůvodňovaly zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem podle 
§ 53 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; Student je povinen 
existenci každého takového důvodu a jeho trvání Poskytovateli písemně doložit bez zbytečného 
prodlení poté, co nastal. Nezávisle na ujednání obsaženém v předchozí větě se však Student zavazuje 
uzavřít pracovní smlouvu podle odstavce 2 tohoto článku smlouvy nejpozději do 6 let ode dne 
úspěšného ukončení studia.  

 
V. 

Odstoupení od smlouvy, vrácení stipendia 

 

1. Student je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu.  

2. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Student porušil některou z povinností 
plynoucích z této smlouvy nebo ze směrnice, zejména pokud Student nedoložil, že splňuje podmínky 
podle čl. II odst. 2 písm. c) této smlouvy, pokud studium úspěšně neukončil nebo po úspěšném ukončení 
studia neuzavřel pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., podle článku IV této 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.  
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4. Poskytovatel je oprávněn požadovat, aby mu Student vrátil celé stipendium, které mu Poskytovatel 
poskytl za trvání této smlouvy, pokud 

a) Student nebo Poskytovatel od této smlouvy odstoupil, 

b) Student změnil studijní program, na který bylo poskytování stipendia podle této smlouvy vázáno, za 
jiný.  

 Student je povinen stipendium vrátit do 30 dnů ode dne, kdy ho k tomu Poskytovatel písemně vyzval, 
pokud Poskytovatel ve výzvě nestanovil jinak; stipendium je Student povinen vrátit bezhotovostně na 
účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebylo-li v písemné výzvě uvedeno jinak. 

5. Poskytovatel je oprávněn požadovat, aby mu Student vrátil poměrnou část stipendia, kterou mu 
Poskytovatel již poskytl za trvání této smlouvy, pokud Student před uplynutím doby, na kterou byla 
uzavřena pracovní smlouva podle čl. IV této smlouvy, 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), nebo okamžitým zrušením podle § 55 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo zrušením ve zkušební době. 

 

VI.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě, že Student nebyl v den podpisu této smlouvy plně svéprávný, odpovídá za splnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně Student a jeho zákonný zástupce. 

2. Student je povinen Poskytovatele 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 (zejména o úspěšném ukončení studia, neúspěšném ukončení studia, o ukončení 
studia mimo řádný termín, a jakékoli jiné skutečnosti mající vliv na tuto smlouvu), 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, přerušení studia, opakování ročníku, změně studijního programu, 
ukončení studia, uzavření pracovní smlouvy podle článku IV této smlouvy a rozvázání pracovního 
poměru založeného pracovní smlouvou uzavřenou podle článku IV této smlouvy. 

3. Student 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) adresa trvalého bydliště (ulice, obec, PSČ).  

Práva a povinnosti Poskytovatele, Studenta 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. 

4. Student souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn uvádět jeho jméno a příjmení, jakož i údaje o 
stipendiu, které bylo Studentovi přiznáno a vyplaceno, ve svých výročních zprávách, přehledech, 
prezentacích a jiných obdobných dokumentech a veřejně je zpřístupňovat, a to i na své webové 
stránce. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem Poskytovatele a Studenta. 

6. Podpisem této smlouvy Student stvrzuje, že se s jejím zněním před uzavřením této smlouvy seznámil 
a bere na vědomí povinnosti, které z ní vyplývají. 

7. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze s předchozím souhlasem obou smluvních stran formou 
číslovaných písemných dodatků. 

8. Tato smlouva zaniká 

a) splněním všech závazků smluvních stran z této smlouvy vyplývajících, 

b) odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy, 
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c) dohodou smluvních stran, nebo 

d) smrtí Studenta nebo zánikem Poskytovatele. 

9. 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. 

10. 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. 

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

12. 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 ……………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………………. 
 

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

 
 

 


