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STIPENDIJNÍ PROGRAM  
 

HAMZOVY ODBORNÉ LÉČEBNY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ  
pro rok 2019/2020 

 
 

Účel a důvody stipendijního programu 
Vyhlášený Stipendijní program HL reaguje na dlouhodobou potřebu posílení počtu lékařů, a to 
do odvolání. Stipendium je určeno pro studenty prezenčního studia šestiletého magisterského 
oboru Všeobecné lékařství, studujících na lékařských fakultách v České republice (v souladu se 
zákonem č. 95/2004 Sb, o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta). 
Stipendium je určeno k úhradě nákladů souvisejících se studiem, a to pro absolventy čtvrtého a 
pátého ročníku. Pro letošní absolventy je připraven náborový příspěvek 
 
 

Finanční podmínky 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu HL na podporu 
stipendijního programu 2019/2020 činí 500 000 Kč. Finanční alokace na Stipendijní program 
nemusí být v daném kalendářním roce vyčerpána. 
Finanční prostředky budou poskytnuty studentům zařazeným do Stipendijního programu  
za následujících podmínek: 
- 50 000 Kč pro studenta 5. ročníku lékařské fakulty, 
- 60 000 Kč pro studenta 6. ročníku lékařské fakulty.  

 
Maximální počet studentů, které je možno podpořit na základě splnění podmínek a kritérií 
Stipendijního programu v akademickém roce 2019/2020, byl stanoven na 8. 
 
 

Lhůty 
Žádost o zařazení do Stipendijního programu a o výplatu stipendia je nutno podat včetně příloh 
do 31. 10. 2019. 
Vyrozumění o zařazení do Stipendijního programu bude žadatelům doručeno do 15.11.2019. 
Smlouva o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy bude s vybranými 
uchazeči uzavřena do 30.11.2019. Smlouva obsahuje závazek absolventa pracovat v HL po 
řádném ukončení studia po dobu 3 kalendářních let v hlavním pracovním poměru v úvazku 1,0. 
Výplata stipendia proběhne jednorázově nejpozději do 31.12.2019 převodem na bankovní účet 
stipendisty. 
 
 

Podmínky pro poskytnutí stipendia 
Podmínkou pro poskytnutí stipendia je doručení Žádosti o zařazení do Stipendijního programu a 
o výplatu stipendia, včetně příloh a v řádném termínu. 
Na zařazení žadatele do Stipendijního programu a na získání stipendia není právní nárok.  
Výběr stipendistů bude probíhat v závislosti na potřebách HL. 
Žadatel bude do Stipendijního programu zařazen za podmínky, že dojde k uzavření budoucí 
pracovní smlouvy mezi smluvními stranami. 
Přednostně budou při splnění ostatních podmínek Stipendijního programu vybráni studenti  
6. ročníku lékařské fakulty. 
Stipendistů HL se netýká nárok na náborový příspěvek poskytovaný nastupujícím lékařům dle 
Dohody o náborových benefitech v HL. 
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