
 

 

 

Smlouva o poskytnutí stipendia 
 

I. 

Smluvní strany 
 

 

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 

IČ: 00844641 
DIČ: CZ00844641 

zastoupeno: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu: 2870392/0800 

(dále jen „poskytovatel stipendia“) 
 

a 
 

2.  .........................................................  

bytem:.....................................................  
datum narození:  ......................................  

bankovní spojení:  ....................................  
číslo účtu:  ...............................................  

 
(dále jen „stipendista“) 

 

         
II.   

Úvodní ustanovení 
 

1. Poskytovatel stipendia je zdravotnickým zařízením poskytujícím komplexní zdravotní péči 

v Moravskoslezském kraji. 
 

2. Stipendista navštěvuje ............................ (druhý/třetí) ročník denního studia na  Fakultě 
............................ (název fakulty a vysoké školy) obor ............................ (název oboru) (dále jen 

„studium“). Předpokládaný termín ukončení studia, tj. termín, v němž vykoná stipendista dle 

studijního oboru a jeho harmonogramu závěrečnou zkoušku v řádném termínu, je 
............................ 

 
3. Tato smlouva je smlouvou uzavřenou dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.    

 

4. Za akademický rok se pro účely této smlouvy považuje rok studia na vysoké škole počínající 1. září 
daného kalendářního roku a končící k 31. srpnu roku následujícího, sestávající se ze dvou semestrů 

a zkouškových období.  
 

 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele stipendia poskytnout stipendistovi podle dále 

sjednaných podmínek peněžní prostředky pro účely financování studia (dále jen „stipendium“)   
a závazek stipendisty toto stipendium přijmout a užít v souladu s jeho účelem a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. 
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2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek stipendisty, podle dále sjednaných podmínek, poté 
co úspěšně ukončí vzdělání, nastoupit do pracovního poměru, v rozsahu pracovního úvazku: min. 

1,0 v případě absolventa Vyšší odborné školy (dále jen „VOŠ“), popř. bakalářského či 
magisterského studia vysoké školy (dále jen „VŠ“), k poskytovateli stipendia k výkonu povolání 

nejméně na dobu 2 let, od uzavření pracovního poměru. Do doby trvání pracovního poměru se 

nezapočítává doba pracovního volna bez náhrady platu, doba mateřské dovolené a doba 
rodičovské dovolené ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákoník práce“). 
  

 Stipendista je povinen zahájit plnění svého závazku dle tohoto odstavce, tj. nastoupit 

do pracovního poměru k poskytovateli stipendia do šesti měsíců po ukončení studia.  
 

IV. 
Výše a podmínky poskytování stipendia 

 
Varianta I (v případě uzavření smlouvy ve 2. ročníku studia - 2 roky vyplácení stipendia) 

 

1. Poskytovatel stipendia se zavazuje poskytovat stipendistovi po dobu jeho studia stipendium ve výši 
1.500,- Kč měsíčně za akademický rok ............................ (doplnit ak. rok) (září až červen), 

v němž stipendista navštěvuje 2. ročník studia a splňuje podmínky stipendijního programu 
a následně stipendium ve výši 3.000,- Kč měsíčně za akademický rok ............................ (doplnit 

ak. rok), v němž stipendista navštěvuje 3. ročník studia a splňuje podmínky stipendijního 

programu, a to od září daného akademického roku až do doby ukončení studia, nejdéle však do 
června daného akademického roku. 

 
Varianta II (v případě uzavření smlouvy ve 3. ročníku studia - 1 rok vyplácení stipendia) 

 
1. Poskytovatel stipendia se zavazuje poskytovat stipendistovi po dobu jeho studia stipendium ve výši 

3.000,- Kč měsíčně za akademický rok ............................ (doplnit ak. rok), v němž stipendista 

navštěvuje 3. ročník studia a splňuje podmínky stipendijního programu, a to od září daného 
akademického roku až do doby ukončení studia, nejdéle však do června daného akademického 

roku. 
 

2. Stipendium bude stipendistovi poskytnuto na jeho bankovní účet, a to vždy k 15. dni následujícího 

kalendářního měsíce. Stipendia z rozpočtu kraje jsou podle § 4, odst. 1, písm. k) zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, osvobozena od daně z příjmu 

fyzických osob. 
 

3. Pokud bude tato smlouva uzavřena v průběhu akademického roku, v němž má stipendista nárok na 

výplatu stipendia dle podmínek čl. IV odst. 1, bude mu částka stipendia za měsíce daného 
akademického roku předcházející měsíci uzavření smlouvy vyplacena zpětně na jeho bankovní účet, 

spolu s úhradou stipendia za měsíc následující po měsíci podpisu této smlouvy. 
 

4. Stipendium se neposkytuje: 
 

a) Po dobu letních prázdnin, tj. za měsíce červenec a srpen 

 
b) při přerušení studia z důvodů čerpání mateřské a rodičovské dovolené a ze závažných 

zdravotních důvodů po dobu tohoto přerušení, 
 

c) při prodloužení standardní délky studia (např. rozložení akademického roku, opakování 

ročníku apod.) 
 

5. Poskytovatel stipendia může v mimořádných případech na základě žádosti stipendisty doložené 
příslušnými doklady, poskytnout stipendistovi stipendium i po dobu uvedenou v písm. b) a c) 

předchozího odstavce. Po tuto dobu může být částka poskytovaného stipendia snížena.   
 

6.  Stipendista se zavazuje ode dne uzavření této smlouvy řádně plnit veškeré předepsané studijní 

povinnosti, průběžně informovat poskytovatele stipendia o průběhu studia, a ve lhůtě do 30 dnů 
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ode dne rozhodné skutečnosti jej informovat o ukončení ročníku studia, o opakování ročníku, 

přerušení studia nebo jeho prodloužení a dalších skutečnostech, jež by mohly vést k přerušení, 
resp. zániku práva na stipendium a zastavení jeho vyplácení. 

7.  Stipendista se zavazuje ode dne uzavření této smlouvy dodržovat a plnit tyto podmínky, tj. 
zejména: 

a) oznámit poskytovateli stipendia řádné ukončení studia, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 

ukončení studia (doložením originálu nebo ověřené kopie), nebo  
 

b) oznámit poskytovateli stipendia případné ukončení studia z jiného důvodu než řádným 
absolvováním, a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia, 

  

c) informovat poskytovatele stipendia o veškerých změnách svých identifikačních údajů, 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a to po celou dobu trvání této 

smlouvy. 
 

8. Plnění závazku stipendisty dle čl. III odst. 2 této smlouvy může být stipendistovi poskytovatelem 
stipendia odloženo na základě žádosti o odklad. Žádost musí být důvodná (např. mateřská nebo 

rodičovská dovolená, apod.) a doložena příslušnými doklady. O odložení plnění závazku rozhoduje 

poskytovatel stipendia.  
 

9. Skutečnost, že stipendista bude po absolvování SZŠ/VOŠ pokračovat v denním studiu na VOŠ, popř. 
VŠ zdravotnického zaměření v akreditovaném oboru, je oprávněným důvodem pro odložení plnění 

závazku stipendisty dle čl. III odst. 2 této smlouvy až do doby ukončení studia. O skutečnosti, že 

stipendista pokračuje v denním navazujícím studiu na VOŠ, popř. VŠ, je povinen informovat 
poskytovatele stipendia ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od řádného zapsání na VOŠ popř. VŠ 

a doložit veškeré potřebné doklady.  
 

10. Stipendista je povinen po celou dobu pokračování ve studiu dle předchozího odstavce tohoto 
článku plnit povinnosti dle odst. 7 tohoto článku.   

 

V. 
Zpracování osobních údajů 

 
1. Stipendista podpisem této smlouvy bere na vědomí, že poskytovatel stipendia, jakožto správce 

osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě, a to v rozsahu: 

  
 a)  jméno, příjmení, titul 

 b)  datum narození, příp. rodné číslo 
 c)  adresa trvalého bydliště (ulice, obec, PSČ) 

 d) bankovní spojení a číslo účtu 

 e) název školy (absolvované, navštěvované) 
 

 za účelem vedení evidence žadatelů o poskytnutí stipendia, kontroly použití poskytnutého 
stipendia, zpracování výroční zprávy poskytovatele stipendia a kontroly plnění závazku stipendisty 

dle této smlouvy.  
 

2. Osobní údaje stipendisty obsažené v této smlouvě nebudou poskytovatelem stipendia předány jiné 

fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu, s výjimkou 
Moravskoslezského kraje. Poskytovatel stipendia nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země 

nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v elektronické 
formě. Osobní údaje nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Podrobnější informace 

o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele stipendia.  

 
VI. 

Zánik práva na stipendium, vrácení stipendia 
 

1. Právo stipendisty na stipendium zaniká, pokud stipendista nepředloží poskytovateli stipendia   
ve lhůtě stanovené stipendijním programem a touto smlouvou oznámení o opakování ročníku 

ukončení, přerušení či prodloužení studia a dále oznámení dle čl. IV odst. 9 a odst. 10 této smlouvy   
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o pokračování v navazujícím studiu. V takovémto případě je stipendista povinen vrátit stipendium 

v jeho celkové doposud obdržené výši poskytovateli stipendia ve lhůtě do 90 dnů od uplynutí lhůty 
pro předložení oznámení.  

2. Stipendista může opakovat ročník ve maximálně jednou za celou dobu stipendijního programu. V 
opačném případě se má za to, že stipendista nesplnil podmínky stipendijního programu a právo na 

poskytnutí stipendia mu tak zaniká. V takovémto případě je stipendista povinen vrátit poskytnuté 

stipendium v jeho celkové doposud obdržené výši poskytovateli stipendia ve lhůtě  
do 90 dnů ode dne oznámení o opakování dalšího ročníku v rámci studijního programu. 

3. Stipendista má právo přerušit studium v souvislosti s těhotenstvím, porodem, rodičovstvím, 
případně pokud jej k tomu vedou závažné zdravotní důvody. Při přerušení studia z jiných důvodů 

než výše uvedených se má za to, že stipendista nesplnil podmínky smlouvy. V takovémto případě 

je stipendista povinen vrátit poskytnuté stipendium v jeho celkové obdržené výši poskytovateli 
stipendia ve lhůtě do 90 dnů ode dne oznámení o přerušení studia.  

4. Právo stipendisty na poskytnutí stipendia rovněž zaniká, pokud stipendista ukončí studium z jiného 
důvodu než řádným absolvováním. V takovémto případě je stipendista povinen vrátit poskytnuté 

stipendium v jeho celkové doposud obdržené výši poskytovateli stipendia ve lhůtě do 90 dnů ode 
dne oznámení ukončení studia. 

5. V  případě, že stipendista nezahájí plnění svého závazku dle čl. III odst. 2 této smlouvy, ve lhůtě 

tam stanovené, je povinen vrátit poskytovateli poskytnuté stipendium, a to ve lhůtě do 90 dnů 
od uplynutí lhůty pro zahájení plnění tohoto závazku. Povinnost stipendisty vrátit poskytnuté 

stipendium dle tohoto odstavce se nevztahuje na situaci, kdy poskytovatel rozhodne o odkladu 
plnění závazku stipendisty dle čl. IV odst. 7 této smlouvy, po celou dobu odkladu a dále pak 

v případě odložení závazku stipendisty dle čl. IV odst. 9 této smlouvy, po celou dobu denního 

navazujícího studia a plnění podmínek stanovených stipendijním programem a touto smlouvou. 

6. V případě, že stipendista nesplní svůj závazek po stanovenou dobu setrvat v pracovním poměru dle 

čl. III odst. 2 této smlouvy, je povinen vrátit poskytovateli poskytnuté stipendium nebo jeho 
poměrnou část za za dobu, za kterou nesplnil závazek, a to do 90 dnů od oznámení o ukončení 

pracovního poměru. Povinnost stipendisty vrátit poskytnuté stipendium dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na situaci, kdy pracovní poměr stipendisty s poskytovatelem zdravotních služeb skončí 

výpovědí ze strany příslušného poskytovatele zdravotních služeb z důvodů podle § 52 písm. a) až 

e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů.  

VII. 

Zánik smlouvy 
 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit: 

 
a)  dohodou smluvních stran, 

 
b) výpovědí stipendisty v průběhu studia; stipendista může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv 

důvodu nebo bez udání důvodů. V takovém případě je stipendista povinen vrátit poskytnuté 

stipendium v jeho celkové doposud obdržené výši poskytovateli stipendia ve lhůtě do 90 dnů 
ode dne podání výpovědi. Toto neplatí, pokud podal stipendista výpověď ze smlouvy 

z důvodu, že se poskytovatel stipendia ocitl v prodlení s výplatou nejméně dvou měsíčních 
částek stipendia, 

 
c) výpovědí stipendisty v průběhu plnění závazku dle čl. III odst. 2 této smlouvy; stipendista 

může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodů. V takovém případě 

je stipendista povinen vrátit poskytovateli stipendia poměrnou část poskytnutého stipendia 
za každý akademický rok, za který nesplnil závazek, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání 

výpovědi, 
 

V případě ukončení smlouvy výpovědí podle písm. b) nebo c) tohoto odstavce zaniká smlouva ke dni 

podání výpovědi. 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 
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1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2.  Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně, 
bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy, nebo 

na jakoukoli jinou adresu oznámenou adresátem druhé smluvní straně pro účely doručování 
písemností. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní 

přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti. 

3. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv 
na platnost a vymahatelnost ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné 

nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu 
vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem. 

4. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany 

pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny 
za dodatky této smlouvy a podepsány smluvními stranami 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

6. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky. 

7. Stipendista je po celou dobu trvání této smlouvy povinen splňovat podmínky stipendijního 

programu. Podpisem této smlouvy stipendista potvrzuje, že se seznámil se stipendijním programem 

a jeho podmínkami a že tyto podmínky splňuje. 
 

8. Podpisem této smlouvy smluvní strany stvrzují, že tato smlouva je projevem jejich vážné 
a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je co do obsahu 

dostatečně určitá a srozumitelná. 

 
 

V Krnově dne ................        V ……………………..… dne................... 
 

  
 

 

………………………………………………                                        …………………………………………………… 
poskytovatel stipendia                                                     stipendista 


