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1. Účel 
 
Touto směrnicí se stanovuje poskytování náborového příspěvku nově nastupujícím nelékařským 
zdravotnickým pracovníkům (dále jen NLZP), studentům lékařských fakult a lékařům do Karlovarské krajské 
nemocnice a.s. (dále jen KKN) a poskytování studijních stipendií.  
 
 
2. Výše náborového p říspěvku, podepsání smlouvy 

 
2.1 Podepsání smlouvy NLZP a podmínky p řiznání výše náborového p říspěvku 

� Po uzavření pracovní smlouvy na 2 roky v pracovním úvazku 1,0 bude NLZP poskytnut 
náborový příspěvek ve výši 30 000 – 50 000 Kč, přičemž po nástupu bude vyplacena záloha v 
poměrné části jedné poloviny a po odpracování 3 měsíců (zkušební doba) od uzavření smlouvy 
bude vyplacen zbytek. Platba bude realizována v odpovídajícím výplatním termínu. Vyšší 
příspěvek může být poskytnut jen na základě rozhodnutí představenstva společnosti. 

� Náborový příspěvek může být poskytnut i pro žádající, kteří pracují již v KKN na DPČ a přejdou 
na klasický pracovní poměr 1,0. Původní úvazek nesmí přesahovat ½. V takovém případě se 
pracovní závazek vůči nemocnici prodlužuje ze 2 na 3 roky.  

� Výše náborového příspěvku v rozmezí 30 000 – 50 000 Kč, bude poskytnuta dle aktuálních 
potřeb KKN. 

 
2.2 Podepsání smlouvy léka ři a podmínky p řiznání výše náborového p říspěvku 

� Po uzavření pracovní smlouvy na 3 roky v pracovním úvazku 1,0 bude lékaři poskytnut 
náborový příspěvek ve výši až 70 000 Kč, přičemž po nástupu bude vyplacena záloha v 
poměrné části jedné poloviny a po odpracování 6 měsíců od uzavření smlouvy bude 
vyplacen zbytek. 

� Výše náborového příspěvku do výše 70 000 Kč, bude poskytnuta dle aktuálních potřeb KKN. 
 

2.3 Výjimky ud ělení výše náborového p říspěvku 
� V odůvodněných případech u plně kvalifikovaných zaměstnanců, je možné stanovit výši 

náborového příspěvku individuálně, na základě rozhodnutí generálního ředitele.  
 
2.4 Společné podmínky 

Náborový příspěvek nebude vyplacen zaměstnanci, který ukončí pracovní poměr v KKN a následně 
v období 1 roku opět nastoupí.  
Úvazek 1,0 musí trvat po celou dobu trvání závazku. 
V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr dříve, než je sjednaná doba plnění uzavřené 
smlouvy, nebo ze strany zaměstnavatele dojde k okamžitému zrušení pracovního poměru, je 
zaměstnanec povinen vrátit celou vyplacenou částku. Nevyplacená mzda bude použita k celé nebo 
částečné úhradě vyplacených záloh. 
Do odpracované doby se nezahrnuje doba čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovská 
dovolená a pracovní neschopnost v délce trvání nad 1 měsíc.   
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3. Poskytování stipendia pro obor Zdravotnický asis tent a Diplomovaný specialista 
     

Poskytnutí stipendia je vázáno na prospěch, kritéria školy a doporučení hlavní sestry. 
 

3.1 Poskytnutí stipendia - obor Zdravotnický asiste nt: 
V oboru Zdravotnický asistent bude stipendium poskytnuto ve 3. a/nebo 4. ročníku studia. Výše 
stipendia bude 1500 Kč měsíčně a bude vypláceno od doby přiznání do ukončení studia při splnění 
podmínek výše. Při poskytnutí stipendia bude sepsána dohoda, se závazkem odpracování 3 let 
v KKN po ukončení studia.  
 

3.2 Poskytnutí stipendia – obor Diplomovaný special ista (dále jen DiS): 
V oboru DiS bude stipendium poskytnuto ve 2. a/nebo 3. ročníku. Výše stipendia bude 3000 Kč 
měsíčně a bude vypláceno od doby přiznání do ukončení studia při splnění podmínek výše. Při 
poskytnutí stipendia bude sepsána dohoda, se závazkem odpracování 4 let v KKN po ukončení 
studia. V případě zaměstnance KKN, který studuje obor Diplomovaný specialista nebo 
bakalářské/magisterské studium v oboru ošetřovatelství při úvazku 1,0, bude stipendium 
poskytováno již od prvního ročníku studia, se závazkem odpracování 4 let po jeho ukončení. 
 
Podmínky stipendia jsou vázány na ukončení studia maturitní zkouškou, absolutoriem v řádném, 
resp. opravném podzimním termínu. 
V případě neúspěchu při maturitní zkoušce, absolutoriu ani v opravném termínu, odpracuje student 
zdravotnické školy v KKN rok bez poskytnutí stipendia , do dalšího opravného termínu maturitní 
zkoušky, absolutoria. 
Neukončí – li studium maturitní zkouškou/absolutoriem v žádném termínu, pak bude vyplacené 
stipendium vracet v plné výši.  
 

 
4. Poskytování stipendia pro studenty léka řských fakult 

 
Podle oborové potřeby bude stipendium poskytnuto studentům, kteří podepíší s nemocnicí smlouvu 
o smlouvě budoucí na 5 let. Studentům 4. a 5. ročníků lékařských fakult společnost bude hradit 
3.000,- Kč měsíčně až do ukončení studia a studentům 6. ročníků 5.000,- Kč měsíčně až do 
ukončení studia. 
 

5. Odměna za získaného zam ěstnance 
 
V případě, že stávající zaměstnanec získá svojí intervencí pro KKN (NLZP, lékaře), bude mu 
vyplacena odměna ve výši 3 000 Kč. Odměna bude vyplacena až po ukončení zkušební doby 
nastupujícího zaměstnance (NLZP, lékaře). 
 

6. Postup p ři schvalování žádosti o poskytnutí náborového p říspěvku 
 

NLZP - náborové příspěvky 
� Nadřízený nastupujícího NLZP vyplní žádost o schválení a poskytnutí náborového 

příspěvku.  
� Tuto žádost pak zašle k vyjádření hlavní sestře. 
� Schvaluje a podepisuje ekonomický ředitel. 

 
Lékaři – náborové příspěvky 

� Nadřízený nastupujícího lékaře vyplní žádost o schválení a poskytnutí náborového 
příspěvku.  

� Tuto žádost pak zašle k vyjádření ekonomickému řediteli.  
� Schvaluje a podepisuje generální ředitel.  

 
Stipendia NLZP 

� Zájemce o stipendium vyplní žádost o poskytnutí stipendia a zašle k vyjádření zdravotnické 
školy a hlavní sestry. Schvaluje generální ředitel. 
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� Zájemce o stipendium z řad zaměstnanců KKN vyplní žádost o poskytnutí stipendia a zašle 
k vyjádření vrchní sestře/ laborantce/ fyzioterapeutovi a hlavní sestře. Schvaluje generální 
ředitel. 
 

Stipendia lékaři 
� Zájemce o stipendium vyplní žádost o poskytnutí stipendia a zašle k vyjádření primáři 

oddělení, na které po ukončení studia nastoupí. Schvaluje generální ředitel.  
 
 

7. Definice a použité zkratky 
 

KKN – Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
NLZP- Nelékařští zdravotničtí pracovníci 

 
 

8. Přílohy 
 

Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí náborového příspěvku pro NLZP a lékaře 
Příloha č. 2: Žádost o poskytnutí stipendia pro NLZP 
Příloha č. 3: Žádost o poskytnutí stipendia lékaře 
Příloha č. 4: Žádost o poskytnutí stipendia pro NLZP zaměstnance KKN 
 
9.  Závěrečné ustanovení 
 
Dokument nabývá účinnosti dne: 17. 9. 2015 
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Ekonomický ředitel 
Předseda představenstva –

generální ředitel 
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