
 
 
 

Bod 12.4 

 

Příloha č. 1 

Věc: 

 

Aktualizace stipendijních programů v oblasti zdravotnictví – „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů v Ústeckém kraji“ a „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém 

kraji“ 

 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Dne 29. 6. 2015 byl Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém 

kraji“ (dále jen „Stipendijní program“) schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 

č. 24/23Z/2015. Stipendijní program byl aktualizován Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 4. 

2016 usnesení č. 20/29Z/2016.  

Dne 23. 10. 2017 usnesením č. 030/8Z/2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen 

Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ (dále 

také jen „Stipendijní program“), který byl aktualizován dne 23. 10. 2017 usnesením č. 030/8Z/2017. 

 

Stipendijní programy jsou určeny pro absolventy 1. ročníků lékařských a nelékařských studijních 

oborů VŠ  a VOŠ a jsou zaměřeny na podporu studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, 

farmacie a nelékařských zdravotnických oborů, kteří se pro zařazení do příslušného Stipendijního 

programu a následného získání stipendia, zavazují pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních 

služeb v Ústeckém kraji. Tento závazek se zavazují plnit tolik kalendářních let, na kolik 

akademických nebo školních roků získají stipendium. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonáván 

dle získané a požadované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, přičemž závazná 

specifikace oboru je součástí smlouvy. Výběr studentů probíhá v závislosti na potřebách 

poskytovatelů zdravotních služeb (budoucích zaměstnavatelů) v kraji. 

Součástí stipendijních programů v oblasti zdravotnictví jsou vzory Smluv o poskytnutí neinvestiční 

dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy, Žádosti o zařazení do stipendijního 

programu (včetně příloh) a Žádosti o výplatu stipendia pro další akademický rok (včetně příloh). 

 

Aktualizace podmínek Stipendijních programů včetně vzorů Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy 

Důvodem aktualizace je zapracování změn reflektujících zkušenosti z administrace a kontroly plnění 

podmínek stipendijních programů v oblasti zdravotnictví a zpřesnění plnění podmínek dle Zásad pro 

poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje, konkrétně 

zpřesnění v souladu s náležitostmi dle § 10a odst. 5 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V podmínkách stipendijních programů je v článku VI., odst. 2, bodě b) a článku VIII., odst. 1 

zpřesněna povinná příloha, kterou stipendista dokládá využití stipendia poskytnutého v příslušném 

akademickém/školním roce. Dosud stipendista dokládal čestné prohlášení, že stipendium, které 

obdržel v předchozím roce, bylo použito pro účely financování studia, tedy na úhradu nákladů 

vzniklých při studiu daném akademickém/školním roce. 

Nově bude dokládat čestné prohlášení včetně finančního vypořádání dotace – stipendia dle § 10a odst. 

8 písm. zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Podmínky stipendijních programů byly dále doplněny o ustanovení, které řeší případné vrácení 

stipendia stipendistou z několika důvodů (výpověď smlouvy, porušení podmínek smlouvy 

a stipendijního programu). Stipendista vždy vrací stipendium do 90 dnů ode dne zániku práva 
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na získané stipendium. Nyní je doplněno ustanovení, že v případě, že stipendista nevrátí stipendium 

v celkové obdržené výši, bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů byl nově do článku IX. obou stipendijních programů doplněn bod 8, kterým 

se stanovuje doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu. 

 

Další změnou v podmínkách stipendijních programů je pak dokládání vysokoškolského diplomu a 

dodatku k diplomu stipendisty - absolventa. Tyto dokumenty dosud dokládal stipendista nejpozději 

do 30 dnů od ukončení studia. Vzhledem k ustanovení § 57 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů budou nově dokládat stipendisté diplom a dodatek k diplomu po ukončení studia nebo po 

promoci. 

 

Výše popsané změny a doplnění byly rovněž zapracovány do Vzoru smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy k jednotlivému stipendijnímu 

programu. Změny a doplnění podmínek ve stipendijních programech a Vzoru smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy jsou zvýrazněny červeným 

písmem a tvoří přílohu č. 2 a č. 3 tohoto materiálu. 

 

Tato problematika byla projednána Radou Ústeckého kraje na jednání dne 5. 6. 2019 v rámci 

předložených materiálů „Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 

v Ústeckém kraji, stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria 

hodnocení žádosti, aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický rok 2019/2020“ 

a „Stipendijní program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji 

stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria hodnocení žádosti, 

aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický/školní rok 2019/2020“. 

 

Výboru pro zdravotnictví byl tento materiál předložen na jeho jednání dne 10. 6. 2019. 

 


