
Smlouva o příspěvku na studium 
 
 

kterou uzavřeli 
podle § 491 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Siemens, s.r.o., 

se sídlem Siemensova 1, Praha 13, PSČ 155 00 
IČ 00268577 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625, 
zastoupená Ing. Jaromírem Zapletalem, vedoucím odštěpného závodu Siemens, s.r.o., odštěpný 
závod Elektromotory Frenštát, se sídlem Markova 952, Frenštát, zapsaného v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AX, vložka 1071, a Ing. Jiřím Mohelníkem, 
ekonomickým vedoucím odštěpného závodu,  
(dále jen společnost) 
 
a 
 
Student: ……………………………………………………………… 
 
Rodné číslo: ………………………………………………………… 
 
Bytem: ……..........................………………………………….. 
 
Škola: ……………………………………obor : …………………… 
 
zastoupený svým zákonným zástupcem:  
                              
Panem /paní: ………………………………………………………… 
 
Bytem: …………………………………………………………………. 
 

 
 

I. 
 

1. Student prohlašuje, že studuje na ……….. (dále jen učiliště), tříletý/čtyřletý  učební obor 
……….., který je ukončen závěrečnou zkouškou s vysvědčením o závěrečné zkoušce 
a výučním listem. 

 
2. Společnost a student deklarují touto smlouvou společný zájem na budoucím založení 

pracovního poměru mezi společností a studentem. 
 
 

II. 
 
1. Společnost se zavazuje poskytnout studentovi příspěvek na studium. Nejvyšší možná 

celková částka za studium činí 30 000,- Kč (slovy třicettisíckorunčeských) podle délky studia 
a dosažených studijních výsledků dle tabulky uvedené v bodě 2.  
 
 

2. První částka příspěvku bude studentovi vyplacena po úspěšném ukončení II. ročníku studia, 
druhá po úspěšném ukončení III. ročníku studia. V případě čtyřletého studijního oboru, bude 



třetí částka příspěvku vyplacena po úspěšném ukončení IV. ročníku studia. Za úspěšné 
ukončení studia v  jednotlivých ročnících a celého studia (dle doloženého výučního 
listu/maturitního vysvědčení) se považuje klasifikace dle tohoto klíče:  

 
 

Učební obory Výše příspěvku dle ročníku (Kč) 

Prospěch/Ročník II. III. Celkem 

Průměrný prospěch do 2,3 

12.000 18.000 30.000 Praktické vyučování 1            

Průměrný prospěch do 2,5 

10.000 14.000 24.000 Praktické vyučování 2   

Průměrný prospěch do 3,0 

8.000 10.000 18.000 Praktické vyučování 3   

 
 

Maturitní obory Výše příspěvku dle ročníku (Kč) 

Prospěch/Ročník II. III. IV. Celkem 

Průměrný prospěch do 2,3 

8.000 10.000 12.000 30.000 Praktické vyučování 1            

Průměrný prospěch do 2,5 

6.000 8.000 10.000 24.000 Praktické vyučování 2   

Průměrný prospěch do 3,0 

5.000 6.000 7.000 18.000 Praktické vyučování 3   

 
 

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování.  
 
Podmínkou poskytnutí příspěvku je neobdržení snížené známky z chování za předešlý 
školní rok v obou klasifikačních obdobích. 

 
3. Společnost se zavazuje zabezpečit studentovi praktické vyučování podle vzdělávací 

koncepce dané učebním a teoretickým plánem v pracovních prostorách společnosti, které 
musí odpovídat normám příslušného orgánu hygienické služby a budou z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) splňovat požadavky příslušných 
ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, (dále jen zákoník 
práce“), zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, 
vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, 
které jsou zakázané mladistvým, a dalších právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP 
a PO. Společnost při praktickém vyučování studenta bude dodržovat veškeré právní a 
ostatní předpisy k zajištění BOZP týkající se pracovní činnosti společnosti. Důraz bude 
kladen na praktické prohlubování teoretických vědomostí a procvičování odborných 
dovedností. 

 
 
4. Student se zavazuje absolvovat praktické vyučování v pracovních prostorách společnosti 

v rozsahu stanoveném učebním plánem školy.    
 
5. Příslušná část příspěvku bude vyplacena vždy do 60 dnů ode dne předložení vysvědčení 

na účet číslo …………..vedený u ……….. 
 



K prokázání splnění jednotlivých podmínek je student povinen předložit společnosti originál 
(nebo úředně ověřenou kopii) vysvědčení za každý ukončený ročník, a to nejpozději 
do jednoho měsíce od splnění jednotlivých podmínek. 

 
6. Rozhodne-li se student po absolvování učebního oboru pokračovat v nástavbovém studiu 

na střední škole, společný zájem na budoucím založení pracovního poměru mezi 
společností a studentem trvá. Příspěvek na studium se po tuto dobu neposkytuje. Uzavření 
pracovní smlouvy je možné po úspěšném ukončení nástavbového studia. 
 

III. 
 
1. Uzavřou-li společnost a student do 60 dnů od úspěšného absolvování učebního oboru nebo 

ukončení studia (dále jen „studium“) pracovní smlouvu a bude-li pracovní poměr studenta u 
společnosti trvat tři roky od data uzavření pracovní smlouvy, pak splněním této podmínky 
zaniká závazek studenta vrátit společnosti příspěvek. Do doby trvání pracovního poměru 
studenta u společnosti se nezapočítává doba rodičovské dovolené a doba poskytnutí 
neplaceného pracovního volna. 

 
Závazek studenta vrátit společnosti příspěvek zaniká i v případě, že 
 
a) společnost neuzavře se studentem do 60 dnů od úspěšného ukončení studia pracovní 

smlouvu z důvodů na straně společnosti; 
 
b) před uplynutím tří let od uzavření pracovní smlouvy mezi společností a studentem 

skončí tento pracovní poměr: 
ba) výpovědí danou společností, s výjimkou výpovědi dané studentovi z důvodů, pro 

které lze zrušit pracovní poměr okamžitě nebo z důvodu závažného nebo 
opětovného porušení pracovní kázně a dále s výjimkou okamžitého zrušení 
pracovního poměru ze strany společnosti; 

bb) dohodou z důvodů uvedených v § 52, písm. a) až c) zákoníku práce 
bc)  z důvodů uvedených v § 52, písm. d) až e) zákoníku práce. 
 

2. Student je povinen vrátit společnosti příspěvek v případě, že 
 

a) neuzavře se společností do 60 dnů od úspěšného ukončení studia pracovní smlouvu 
z důvodů na straně studenta. V tomto případě je student povinen vrátit společnosti 
příspěvek do 60 dnů od ukončení studia; 

b) student předčasně ukončí studium.  V tomto případě je student povinen vrátit 
společnosti příspěvek do 90 dnů ode dne předčasného ukončení studia na ………… 

c) nebude-li pracovní poměr studenta u společnosti trvat tři roky od data uzavření pracovní 
smlouvy, přičemž k ukončení pracovního poměru dojde na základě výpovědi ze strany 
studenta nebo na základě dohody o ukončení pracovního poměru na žádost studenta. 
V tomto případě je student povinen vrátit společnosti poměrnou část příspěvku za dobu 
nesplnění podmínky trvání pracovního poměru do 60 dnů ode dne ukončení pracovního 
poměru. 
 

IV. 
 
1. Výši příspěvku, které se týká povinnost vrácení, sdělí společnost ve vyúčtování, které bude 

výzvou k zaplacení. 
 
2. Pokud se student dostane do prodlení s vrácením příspěvku, je povinen zaplatit společnosti 

úroky z prodlení, které činí ročně 12 % z dlužné částky. 



 
3. Student se zavazuje vrátit společnosti příspěvek, případně jeho nesplacenou část na účet 

uvedený ve vyúčtování. 
 

V. 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, jsou si 

vědomy práv a povinností v této smlouvě obsažených a svým podpisem potvrzují, že tato 
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle. 

 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dvě obdrží student a dvě 

společnost. 
 

VI. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bude za Siemens, s.r.o,. vykonávat její odštěpný 
závod  Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, Markova 952, Frenštát p.R. 
 
 
Ve Frenštátě p. R. dne  ……………………… 
      
 
…………………………             ……..…………………  

student          společnost   
   

                                   ..……………………………. 
                    zákonný zástupce studenta 


