
Poskytování stipendií studentům Všeobecného lékařství 
ve Fakultní nemocnici v Ostravě

Fakultní nemocnice Ostrava (dále FNO) poskytuje stipendia studentům – medikům
lékařských fakult.

Výše stipendia:

 výše  stipendia  činí  3 000,-  Kč  měsíčně,  a  to  od  doby  zahájení  studia  v 5.  ročníku  
a  od zahájení studia v 6. ročníku  ve výši 6 000,- Kč měsíčně,

 stipendium se poskytuje od zahájení studia v 5. ročníku, tj. od září příslušného kalendářního
roku  do  kalendářního  měsíce,  v němž  student  v řádném  termínu  absolvuje  poslední  studijní
povinnost, kterou řádně ukončí studium na lékařské fakultě ve standardní době studia. 

Postup pro získání stipendia:

 zájemce  o  stipendium  předloží  nejpozději  do  30.  9.  kalendářního  roku  písemnou  žádost  
o  poskytnutí  stipendia přednostovi  nebo  primáři  konkrétního  pracoviště,  na  které  má zájem  
po ukončení studia nastoupit, 

 v žádosti uvede název pracoviště (klinika, oddělení, ústav), stručné zdůvodnění zájmu o daný obor,
datum, žádost podepíše (formulář žádosti je uveden v příloze).  

Porada vedení:

 návrh  pro  udělení/neudělení  stipendia  bude  předložen  na  nejbližší  poradu  vedení  FNO,  která
rozhodne o jeho přiznání či nepřiznání, 

 studenti  budou  písemně  informováni  o  přiznání  (či  nepřiznání)  stipendia  v termínu  
do 31. 10. 

Podmínky pro poskytnutí stipendia:

 stipendium se poskytne studentům na základě smlouvy uzavřené mezi FNO a studentem,

 předmětem smlouvy je mj. ujednání o závazku studenta

 nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru ve FNO,

 setrvat v pracovním poměru ve FN Ostrava minimálně po dobu 3 let ode dne vzniku pracovního
poměru.



Povinnosti stipendistů:

 informovat vedoucí Oddělení vzdělávání o: 

 ukončení studia v 5. ročníku,

 ukončení studia v 6. ročníku nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení studia,

 uzavřít pracovní smlouvu s FN Ostrava do 30. dne měsíce následujícího po ukončení studia, den
nástupu bude nejpozději k 1. 9. roku, ve kterém bylo ukončeno studium.

Nesplnění závazku:

 pokud student nesplní závazek setrvat v pracovním poměru ve FNO minimálně 3 roky, popř.
pokud do pracovního poměru ve FNO nenastoupí, nebo jestliže by pracovní poměr skončil:

 dohodou nebo výpovědí  či  zrušením ve  zkušební době ze strany FNO pro porušení
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci,

 okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnancem nebo zaměstnavatelem (FNO),

 výpovědí či zrušením ve zkušební době ze strany zaměstnance,

je povinen vyplacené stipendium nebo jeho poměrnou část vrátit,

 student  je  povinen  vrátit  vyplacené  stipendium  i  v případě,  že  nedokončí  studium  
ve standardní době studia, 

 termín pro vrácení stipendia (nebo jeho poměrné části) je do 30 dnů

Výplata stipendia:

Stipendium bude vypláceno studentovi měsíčně na jím určený účet u peněžního ústavu ve výplatním termínu
fakultní nemocnice, tj. 14. den v kalendářním měsíci.

Bližší informace: 

Ing. Lucie Malá, vedoucí Oddělení vzdělávání, tel. 597 374 063, e-mail: lucie.mala@fno.cz
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