
 
   

 

 

Stipendijní program vyhlášený NPK, a.s. 
 
Stipendijní program pro stabilizaci NLZP v NPK, a.s. představuje souhrn pravidel a podmínek 
pro zařazení studenta do Stipendijního programu a následného poskytování stipendia. 
Stipendium je určeno studentům čtyřletého denního studia na střední škole zakončené 
maturitní zkouškou v oboru praktická sestra. 
 
Studium musí probíhat na středních školách zdravotnických v ČR a SR akreditovaných MŠMT 
ČR a SR. 
 

Pojmy 

1. Žadatel je student dosud nezařazený do jiného stipendijního programu. 

2. Stipendista je žadatel zařazený do Stipendijního programu NPK. 

3. Stipendiem je částka ve výši stanovené Stipendijním programem, určená k úhradě 

nákladů stipendisty souvisejících s jeho studiem v období jednoho školního roku, 

vyplácena měsíčně, mimo obvyklé prázdninové měsíce (červenec – srpen).  

4. Závazkem je závazek stipendisty, který získává odbornou způsobilost k výkonu 

povolání praktické sestry, pracovat v NPK tolik let, na kolik let byla uzavřena smlouva 

o poskytnutí stipendia, nebo na násobek let, na kolik byla uzavřena smlouva při 

zkráceném úvazku (minimální výše započitatelného úvazku je 0,5). 

5. Poskytovatelem stipendia je NPK, a.s., ve výši stanovené smlouvou. 

6. Budoucí zaměstnavatel je NPK, a.s. poskytovatel zdravotních služeb, u kterého 

stipendista nastoupí do pracovního poměru. 

7. Smlouva je „Smlouva o poskytnutí stipendia“. 

8. ÚPŘ – úsek personálního ředitele 

 

I. Základní kritéria Stipendijního programu 

 

1. Na zařazení žadatele do Stipendijního programu a na získání stipendia není právní 

nárok. Stipendisté budou vybíráni na základě potřeb NPK, a.s. 

2. Stipendium je pro studenty středních zdravotnických škol stanoveno částkou 3000,- 

(včetně odvodů) Kč měsíčně. 

3. O počtu žadatelů, které lze pro školní rok zařadit do Stipendijního programu, a 

celkovém objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu NPK, a.s. rozhoduje 

představenstvo NPK, a.s. 

4. Studentovi, se kterým bude uzavřena Smlouva, vznikne právo na poskytnutí stipendia 

v souladu s podmínkami Stipendijního programu a smlouvou. 

5. Stipendium bude poskytováno pouze po dobu standardní doby studia a to od 1. dne 

měsíce následujícího po uzavření smlouvy, v němž byl žadatel zařazen do 

Stipendijního programu. Studium lze přerušit nejvýše na 2 roky s tím, že po dobu 

přerušení studia stipendium nenáleží. Opakovat ročník lze za celou dobu studia 

Studijního programu maximálně 1x, viz ustanovení č. VI tohoto programu. 



 
   

 

6. Plnění závazku ze strany stipendisty musí být započato nejpozději do 3 měsíců po 

získání odborné způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry. 

 

II. Podmínky zařazení žadatele do Stipendijního programu, kritéria 

hodnocení žadatele 

 

1. Žadatel o zařazení do Stipendijního programu musí mít trvalé bydliště v České nebo 

Slovenské republice. 

 Žadatel o zařazení do Stipendijního programu je studentem čtyřletého denního studia 

na střední zdravotnické škole zakončené maturitní zkouškou v oboru praktická sestra 

akreditovaného MŠMT ČR a SR. 

2. Žadatel o zařazení do Stipendijního programu je student, který úspěšně ukončil 

nejméně 2. ročník studia na střední zdravotnické škole. 

3. Žadatel musí splnit následující podmínky k zařazení do Stipendijního programu, které 

potvrzuje odpovědný zaměstnanec školy: 

a. celkový průměr ze všech odborných předmětů za 2. pololetí 2. ročníku studia 

nesmí být horší, než 2,3  

b. v žádném z odborných předmětů nesmí být student za 2. pololetí 2. ročníku 

studia hodnocen horším klasifikačním stupněm než 3 – dobře  

c. v žádném z ošetřovatelských předmětů (ošetřovatelství-teorie, ošetřovatelství-

cvičení, praktické ošetřovatelství, ošetřovatelství v chirurgických/interních 

oborech, ošetřování nemocných…) nesmí být student za 2. pololetí 2. ročníku 

studia hodnocen horším klasifikačním stupněm než 3 – dobrý  

d. student nesmí mít sníženou známku z chování (v souvislosti s praktickou částí 

výuky nebo neomluvenou absencí) 

4. Poskytovatel stipendia rozhoduje o zařazení žadatele do Stipendijního programu na 

základě svých personálních potřeb k zabezpečení zdravotní péče. 

 

III. Žádost o zařazení do Stipendijního programu 

 

Vyhlášení Stipendijního programu je zveřejňováno na webových stránkách NPK a po 

dohodě s výše uvedenými školami na jejich webových stránkách (případně na studijním 

oddělení). 

 

Pro zařazení do Stipendijního programu musí být splněny tyto náležitosti: 

 

1. Podání žádosti o zařazení do Stipendijního programu (formulář zveřejněn na 

webových stránkách NPK) 

2. K žádosti je nutné přiložit: 

a) motivační dopis, ve kterém žadatel uvede důvody, které jej vedou k podání 

žádosti, 

b) potvrzení o studiu, které vydá příslušná škola, ne starší 30 dnů, 



 
   

 

c) písemný souhlas náměstkyně ošetřovatelské péče v nemocnici, kam student po 

ukončení stipendia nastoupí, 

d) souhlas s nakládáním s osobními údaji  

e) písemný souhlas zákonného zástupce studenta, pokud je mladší 18-ti let.  

 

3. Žádost o zařazení do Stipendijního programu musí být podána v termínu 

uveřejněném na stránkách NPK. 

 

IV. Postup při zařazování do Stipendijního programu 

 

1. ÚPŘ provádí kontrolu doručených žádostí o zařazení do Stipendijního programu 

z hlediska splnění požadovaných podkladů a údajů. 

2. O výsledku posouzení a zařazení žadatele do Stipendijního programu rozhoduje 

komise zřízená pro tyto účely. 

3. Vybraní žadatelé o zařazení do Stipendijního programu budou vyzváni k uzavření 

smlouvy do 30 dnů po rozhodnutí o jejich zařazení. 

4. Žadatelé, kteří nebyli vybráni do Stipendijního programu, budou o této skutečnosti 

vyrozuměni nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí o jejich nezařazení. 

 

V. Uzavření smlouvy a zajištění závazku 

 

Smlouvu uzavírá NPK a žadatel-student. V případě nezletilého studenta střední zdravotnické 

školy smlouvu uzavírá NPK a zákonný zástupce studenta. Uzavřením smlouvy se žadatel stává 

stipendistou. 

Poskytovatel stipendia se ve smlouvě zavazuje poskytnout stipendium po dobu studia a to 

od 1. dne měsíce následujícího po podpisu smlouvy. NPK se ve smlouvě zavazuje umožnit 

stipendistovi, který získal odbornou způsobilost k výkonu daného povolání, pracovat u něj 

v hlavním pracovním poměru a vykonávat příslušnou zdravotnickou profesi alespoň tolik 

kalendářních let, na kolik školních roků mu bylo poskytnuto stipendium, nebo na násobek 

let, na kolik byla uzavřena smlouva při zkráceném úvazku (minimální výše započitatelného 

úvazku je 0,5). 

VI. Opakování ročníku a přerušení studia 

 

1. Stipendista písemně oznámí NPK opakování ročníku, a to nejpozději do 30 dnů ode 

dne rozhodné skutečnosti. 

2. Opakovat ročník lze ve Studijním programu maximálně 1x s tím, že po dobu 

opakování ročníku stipendium nenáleží. Při dalším opakování ročníku se má za to, že 

stipendista nesplnil podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém 

případě povinen vrátit celé poskytnuté stipendium na bankovní účet poskytovatele 

stipendia ve lhůtě do 60 dnů ode dne oznámení o dalším opakování ročníku. 

3. Stipendista písemně oznamuje NPK přerušení studia, a to nejpozději do 30 dnů ode 

dne rozhodné skutečnosti, s uvedením důvodu pro přerušení studia. 



 
   

 

4. Stipendista má právo na přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem, 

mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, a to po celou dobu mateřské nebo 

rodičovské dovolené. 

5. Studium lze přerušit a studium tím prodloužit nejvýše o 2 roky s tím, že po dobu 

přerušení studia, stipendium nenáleží. Při delším přerušení studia se má za to, že 

stipendista nesplnil podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém 

případě povinen vrátit poskytnuté stipendium na bankovní účet NPK ve lhůtě 60 dnů 

ode dne oznámení o ukončení studia. 

 

VII. Povinnosti stipendistů 

 

1. Stipendista písemně oznamuje poskytovateli stipendia řádný průběh studia (po 

ukončení daného ročníku), a ukončení studia absolvovaném v příslušném studijním 

programu, a to nejpozději do 15. dnů ode dne vykonání maturitní zkoušky. 

Stipendista předloží doklad o zdárném ukončení studia doložením maturitního 

vysvědčení, a to v originále nebo v podobě úředně ověřené kopie. 

2. Stipendista je povinen do 30 dnů od dne ukončení studia oznámit NPK ukončení 

studia z jiného důvodu, než je uveden v odst. 1. Stipendista je v takovém případě 

povinen vrátit poskytnuté stipendium za každý měsíc na bankovní účet NPK ve lhůtě 

do 60 dnů od dne oznámení o ukončení studia. 

3. Stipendista písemně informuje NPK o veškerých změnách svých identifikačních údajů 

nejpozději do 15 dnů od dne, kdy tato změna nastala. 

 

VIII. Plnění závazku 

 

1. Stipendista, který získal odbornou způsobilost k výkonu příslušného povolání je 

povinen splnit si svůj závazek pracovat v NPK na dané pozici alespoň tolik 

kalendářních let, na kolik let mu bylo poskytnuto stipendium nebo na násobek let, 

při zkráceném úvazku (minimální výše započitatelného úvazku je 0,5). 

2. Stipendista má právo přerušit plnění závazku v souvislosti s rizikovým 

těhotenstvím nebo porodem, přičemž do plnění závazku se nezapočítává doba na 

řádné mateřské a rodičovské dovolené. 

3. V případě ukončení pracovního poměru ze strany stipendisty nebo 

zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 52, písm. f) – h) zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že stipendista nesplnil 

podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém případě povinen 

vrátit stipendium (jeho alikvotní část) nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení 

pracovního poměru. 

 

 

 

 



 
   

 

IX. Žádost stipendisty o odložení plnění závazku 

 

1. Plnění závazku může být stipendistovi na základě žádosti odloženo. Žádost musí být 

řádně odůvodněna. 

2. O jejím případném schválení rozhoduje ÚPŘ. 

 

X. Odstranění tvrdosti Stipendijního programu 

 

NPK může schválit v individuálním případě udělení výjimky z výše uvedených pravidel a 

může odložit či prominout povinnost vrátit stipendium v jeho celkové obdržené výši, 

nebo rozhodnout o vrácení části poskytnutého stipendia dle částečného splnění závazku 

stipendisty. Žádost o udělení výjimky musí být důvodná a doložená všemi rozhodnými 

skutečnostmi. 

 

XI. Ukončení smlouvy 

 

1. Stipendista může smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu, poskytovatel 

stipendia může ukončit smlouvu výpovědí tehdy, pokud stipendista neplní povinnosti 

vyplývající ze Studijního programu a smlouvy. V takovém případě se má za to, že 

stipendista nesplnil podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém 

případě povinen vrátit veškeré poskytnuté stipendium ve lhůtě do 30 dnů od 

ukončení smlouvy. 

2. Stipendista je povinen uhradit poplatek z prodlení ve výši 0,01% za každý den 

prodlení, a to z poskytnuté výše stipendia nebo poměrné části. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

 

Tento stipendijní program je platný a účinný pro období od 2022/2023. 


