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Směrnice o Stipendijním programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě 

za účelem zajištěni všeobecných, dětských, praktických sester a dalších NLZP 

vykonávajících povolání v Oblastní nemocnici Náchod a. s. s místem výkonu práce Nemocnice 

Náchod 

pro akademické/školní roky 2022/2023  
 

 

Preambule 

Ve snaze směřující k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče 

v Oblastní nemocnici Náchod a. s., zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a 

zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu, vypisuje Nadační fond pro podporu 

nemocnice v Náchodě možnost získání stipendia Nadačního fondu pro podporu nemocnice v 

Náchodě pro studenty studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné 

způsobilosti zdravotnického pracovníka podle §5, §5a, §6, §8, §9, §18, §21b, §24 (všeobecná 

sestra, dětská sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotnický laborant , 

zdravotnický záchranář, praktická sestra) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a akreditovaného MŠMT, 

kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro Oblastní nemocnici Náchod a. s. 

s výkonem práce v Nemocnici Náchod. Stipendium může být dále vypláceno průběžně po dobu 

studia, nikoli však dříve nežli od druhého ročníku studia na střední škole. 

 

 

 

 

Čl. I. 

Základní ustanovení 

1) Stipendium Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě (dále jen „Stipendium“) může 

být poskytnuto pro dané školní/akademické roky vybraným studentům absolventských ročníků 

2022 a 2023 studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti 

zdravotnického pracovníka podle §5, §5a, §6, §8, §9, §18, §21b, §24 (všeobecná sestra, dětská 

sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotnický laborant , zdravotnický 

záchranář, praktická sestra) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 

poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a akreditovaného MŠMT 

s předpokládaným ukončením studia v roce 2022 a 2023. 

2) Stipendium Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě (dále jen „Stipendium“) může 

být dále poskytnuto vybraným studentům střeních škol 2. a 3. ročníku studijního nebo 
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vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka 

podle § 21b (praktická sestra) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 

poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a akreditovaného MŠMT . 

3) Pro účely této Směrnice o Stipendijním programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v 

Náchodě (dále jen „Směrnice“) je Žadatelem student dosud nezařazený do Stipendijního 

programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě (dále jen „Stipendijní 

program“) a Příjemcem stipendia pak student již zařazený do Stipendijního programu. 

V případě nezletilého studenta je žadatelem a současně příjemce stipendia zákonný zástupce 

studenta.  

4) Závazek Příjemce stipendia dle čl. V. odst. 3 této Směrnice bude vykonán na příslušném 

pracovišti poskytovatele zdravotních služeb – Oblastní nemocnice Náchod a. s. s výkonem 

práce nemocnice Náchod. 

 

 

Čl. II. 

Podmínky pro získání stipendia Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě 

1) Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí Stipendia zveřejní Nadační fond pro podporu 

nemocnice v Náchodě prostřednictvím studijních či obdobných oddělení vybraných škol, 

případně tuto výzvu zveřejní též dalším vhodným způsobem. 

2) Stipendium bude, na základě schválené žádosti o poskytnutí Stipendia a následného uzavření 

Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy, vybraným studentům 

poskytnuto jednorázově bezhotovostním převodem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 

uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. 

3) Žadatel o stipendium musí být v době podání žádosti zletilý a plně svéprávný. V ostatních 

případech žádost za studenta  podává jeho zákonný zástupce.  
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4) Žadatelem o stipendium musí být student absolventského ročníku nebo studijního programu 

určeného k získání způsobilosti zdravotnického pracovníka k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti podle §5, §5a, §6, §8, §9, §18, §21b, 

§24 (všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotnický 

laborant , zdravotnický záchranář, praktická sestra) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, 

akreditovaného MŠMT na školách v České republice. Žadatel o stipendium musí mít v době 

podání žádosti splněny všechny studijní povinnosti (předpoklady) nutné pro zakončení studia 

v absolventském ročníku. 

 

5) Žadatelem o stipendium může být také student (u nezletilých studentů jeho zákonný zástupce) 

střeních škol 2. a 3. ročníku studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání 

způsobilosti zdravotnického pracovníka k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu po získání odborné způsobilosti podle § 21b, (praktická sestra)  zákona č. 96/2004 Sb., 

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 

a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších 

předpisů, akreditovaného MŠMT na školách v České republice. Žadatel o stipendium musí mít 

v době podání žádosti splněny všechny studijní povinnosti (předpoklady) nutné pro zakončení 

studia v roce 2022 nebo 2023 (uzavřený předchozí ročník). 

6) Žadatel o stipendium nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož 

podmínky vylučují splnění podmínek Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí 

pracovní smlouvy dle článku V. této Směrnice. 

7) Stipendium pro jednoho Příjemce stipendia činí podle §5, §5a, §6, §8, §9, §18, §21b, §24 

zákona č. 96/2004 Sb.): 

a) 80 000,-Kč pro všechna oddělení bez ohledu na získanou způsobilost k výkonu 

povolání 

b) nebo poměrná částka dle písmena a) vyplácena rozděleně již od 2. ročníku střední 

školy  

8) Počet Žadatelů o stipendium, kteří mohou být zařazeni do Stipendijního programu, je limitován 

výší disponibilních finančních prostředků v době posuzování žádosti. Konečný počet Žadatelů o 

stipendium zařazených do Stipendijního programu bude schvalován správní radou Nadačního 

fondu pro podporu nemocnice v Náchodě. 

9) Žadateli o stipendium, se kterým bude uzavřena Smlouva o poskytnutí stipendia a o uzavření 

budoucí pracovní smlouvy, vznikne na jejím základě právo na poskytnutí Stipendia a Žadatel o 
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stipendium je uzavřením této smlouvy zařazen do Stipendijního programu a stává se 

Příjemcem stipendia. 

10) Stipendium je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na příslušné škole a 

jejím absolvování.  

11) Na zařazení do Stipendijního programu a poskytnutí Stipendia není právní nárok. 

 

 

 

Čl. III. 

Žádost o poskytnutí stipendia Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě 

Formulář žádosti o poskytnutí Stipendia je zveřejněn na internetových stránkách 
www.nfnemocnice.mestonachod.cz a www.nemocnicenachod.cz  

a) Žadatelé o stipendium jsou povinni k vyplněnému formuláři přiložit: 

a) aktuální potvrzení o studiu, ne starší 30 dnů, které vydá příslušná škola, ze kterého bude 

vyplývat, že Žadatel o stipendium je studentem absolventského ročníku 2022 nebo 2023 

vzdělávacího nebo studijního programu určeného k získání způsobilosti zdravotnického 

pracovníka k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné 

způsobilosti podle §5, §5a, §6, §8, §9, §18, §21b, §24 zákona č. 96/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění 

pozdějších předpisů, akreditovaného MŠMT na školách v České republice; 

b) podepsaný návrh Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy 

za stranu Budoucího zaměstnavatele (Oblastní nemocnice Náchod a. s.), který s žadatelem 

uzavře pracovní smlouvu, a Žadatelem o stipendium; 

c) prohlášení o tom, zda Žadatel o stipendium JE/NENÍ  zařazen do jiného stipendijního 

programu a v případě, že zařazen do jiného stipendijního programu je, uvede do kterého 

a zároveň přiloží kopii Smlouvy o poskytnutí tohoto stipendia; 

d) souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. 

b) Každý Žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost. 

c) Žádost o poskytnutí Stipendia musí být doručena na adresu: Nadační fond pro podporu 

nemocnice v Náchodě, Sabina Matoulková, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. 

Obálka žádosti bude viditelné označena „Stipendium“. 

 

                                                                           

                                                                                     

Čl. IV. 

http://www.nfnemocnice.mestonachod.cz/
http://www.nemocnicenachod.cz/
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Postup při výběru Žadatelů o stipendium  

1) Administraci přijatých žádostí o poskytnutí stipendia provádí tajemnice Nadačního fondu pro 

podporu nemocnice v Náchodě. 

2) Tajemnice Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě posoudí úplnost všech 

obdržených žádostí. V případě, kdy žádost nebude splňovat vyhlášené podmínky, bude Žadatel 

o stipendium vyzván k odstranění nedostatků, přičemž mu za tímto účelem bude poskytnuta 

přiměřená lhůta. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění zjištěných nedostatků žádosti, 

vyřadí tajemnice Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě takovou žádost 

z dalšího řízení a Žadatele o stipendium nejpozději do 30 dnů písemně vyrozumí o této 

skutečnosti, včetně uvedení důvodů vyřazení žádosti. 

3) Posouzení žádostí, splňujících podmínky pro zařazení do stipendijního programu, probíhá v 

závislosti na potřebách Oblastní nemocnice Náchod a. s. Nadační fond pro podporu nemocnice 

v Náchodě je oprávněn si vyžádat od Žadatele o stipendium dodatečné informace nezbytné pro 

posouzení žádosti, stejně tak projednat doručenou žádost s Budoucím zaměstnavatelem 

(Oblastní nemocnicí Náchod a. s.), u kterého Žadatel o stipendium v případě zařazení do 

Stipendijního programu vykoná svůj  závazek dle čl. V. odst. 3 této Směrnice (popřípadě si 

vyžádat jeho stanovisko). 

4) V případě, kdy počet Žadatelů o stipendium splňující podmínky pro zařazení do Stipendijního 

programu přesáhne celkový limit stanovený dle čl. II. odst. 7 této Směrnice, bude proveden 

výběr podle následujících kritérií v uvedeném pořadí: 

a) potřeby budoucího zaměstnavatele (Oblastní nemocnice Náchod a. s.) v oblasti akutní 

lůžkové péče (intenzivní a standardní) vyjádřené prohlášením budoucího zaměstnavatele, 

který s Žadatelem uzavře budoucí pracovní smlouvu; 

b) Studijní průměr za poslední hodnocené studijní období (poslední školní/akademický rok) 

5) Správní rada Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě provede výběr Žadatelů o 

stipendium a rozhodne o tom, se kterými Žadateli o stipendium bude uzavřena Smlouva o 

poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. 

6) Všichni Žadatelé o stipendium, splňující vyhlášené podmínky, budou o rozhodnutí správní rady 

dle předchozího odstavce písemně informováni, a to neprodleně po rozhodnutí správní rady 

Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě. 
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Čl. V. 

Smlouva o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy 

1) S vybranými Žadateli o stipendium bude uzavřena Smlouva o poskytnutí stipendia a o 

uzavření budoucí pracovní smlouvy. Smlouvu uzavírá s Žadatelem o stipendium Nadační 

fond pro podporu nemocnice v Náchodě a Budoucí zaměstnavatel (Oblastní nemocnice 

Náchod a. s.). 

2) Právo na poskytnutí Stipendia vzniká Žadateli o stipendium pouze za předpokladu existence 

platné a účinné Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy. 

3) Součástí podmínek Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy jsou 

také níže uvedené závazky Příjemce Stipendia: 

a) Závazek Příjemce Stipendia vykonávat u budoucího zaměstnavatele (Oblastní nemocnice 

Náchod a. s.), nelékařské zdravotnické povolání v pracovním poměru v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby, a to po dobu 36 měsíců ode dne uzavření pracovní smlouvy. Do 

této doby nebude započítávána doba pracovního volna bez náhrady mzdy, doba mateřské 

dovolené a doba rodičovské dovolené ve smyslu zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů.1  

b) Příjemce Stipendia bude vykonávat pracovní činnost pro budoucího zaměstnavatele 

(Oblastní nemocnice Náchod a. s.) s minimální velikostí pracovního úvazku 1,0. 

c) Příjemce Stipendia je povinen uzavřít pracovní smlouvu s budoucím zaměstnavatelem 

(Oblastní nemocnicí Náchod a. s.) do 3 měsíců ode dne ukončení studia (získání 

způsobilosti zdravotnického pracovníka k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

dohledu po získání odborné způsobilosti podle §5, §5a, §6, §8, §9, §18, §21b, §24 zákona 

č. 96/2004 Sb.), maximálně však do 31. 12. 2021 . 

4) Budoucí zaměstnavatel se ve Smlouvě o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní 

smlouvy zavazuje zaměstnat Příjemce stipendia v pracovním poměru po stanovenou týdenní 

pracovní dobu.  

5) Další práva a povinnosti Příjemce stipendia a Budoucího zaměstnavatele jsou uvedeny ve 

vzorové Smlouvě o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy, která tvoří 

Přílohu č. 1 této Směrnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1 Lhůta pro splnění uvedeného závazku činí 10 let ode dne podpisu Smlouvy o poskytnutí Stipendia. 
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Čl. VI. 

Zánik práva na Stipendium vrácení poskytnutého Stipendia 

 

1) Právo Příjemce stipendia na stipendium zaniká v případě ukončení platnosti a účinnosti 

Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy z jiného důvodu, nežli 

jejím splněním (zejm. v případě odstoupení od smlouvy).  

2) Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě je oprávněn odstoupit od této Smlouvy o 

poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy v případě, kdy Příjemce stipendia 

poruší kteroukoli ze svých povinností stanovených touto smlouvou.  

3) Příjemce stipendia je oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření 

budoucí pracovní smlouvy i bez uvedení důvodu.  

4) Budoucí zaměstnavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření 

budoucí pracovní smlouvy pouze v případě, kdy z důvodů na straně Budoucího zaměstnavatele 

či z důvodů na straně Příjemce stipendia nemá Budoucí zaměstnavatel možnost umožnit 

Příjemci stipendia naplnění jeho závazků dle Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření 

budoucí pracovní smlouvy.  

5) V případě zániku práva Příjemce stipendia na stipendium je Nadační fond pro podporu 

nemocnice v Náchodě oprávněn požadovat od Příjemce stipendia vrácení celého poskytnutého 

stipendia a případně stanovit Příjemci stipendia k vrácení stipendia přiměřenou lhůtu (max. 6 

měsíců). Příjemce stipendia je v takovém případě povinen celé poskytnuté stipendium vrátit na 

účet  Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě do 30  dnů ode dne vzniku události, 

ke které se povinnost vrácení vyplaceného stipendia vztahuje, popř. ve lhůtě stanovené 

Nadačním fondem pro podporu nemocnice v Náchodě. 

6) V případě, kdy Budoucí zaměstnavatel odmítne uzavřít s Příjemcem stipendia pracovní 

smlouvu, nebo v případě, kdy v průběhu Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí 

pracovní smlouvy dojde k ukončení pracovního poměru Příjemce stipendia u Budoucího 

zaměstnavatele z některého důvodu uvedeného v ustanoveních § 52 písm. a) – d) nebo § 56 

zákona č. 262/2006 zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká Příjemci stipendia 

povinnost vrátit celé poskytnuté stipendium Nadačnímu fondu pro podporu nemocnice 

v Náchodě. Budoucí zaměstnavatel je však v takovém případě povinen nahradit fondu pro 

podporu nemocnice v Náchodě vzniklou škodu, kdy výše vzniklé škody je rovna poskytnutému 

stipendiu v plné výši.    
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Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě si vyhrazuje právo měnit podmínky pro 

získání Stipendia, výši Stipendia, jakož i právo Stipendijní program bez náhrady zrušit. 

2) Veškeré zaslané žádosti a materiály se jednotlivým Žadatelům nevracejí. 

3) Tato Směrnice byla schválena správní radou Nadačního fondu pro podporu nemocnice 

v Náchodě dne 14. 3. 2022. 

 

 

Čl. VIII. 

Související dokumenty 

 

 Smlouva o poskytnutí Stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy 

 Žádost o poskytnutí Stipendia 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba: Sabina Matoulková, tajemnice nadačního fondu 

   telefon: 778 701 318     
                                       e-mail: s.matoulkova@mestonachod.cz 
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