Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
BERGER BOHEMIA a. s., IČ 45357269, DIČ CZ45357269
se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl B, vložka 217, zast. Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem
Provodem, členem představenstva,
na straně jedné jako „poskytovatel stipendia“ nebo též „budoucí zaměstnavatel“
a
jméno a příjmení: …………….., nar.: …………….., trvale bytem: ………………………….
č. účtu: …………………………………., žák … ročníku ………………………
na straně druhé jako „žák“ nebo též „stipendista“ či „budoucí zaměstnanec“
tuto

Smlouvu o poskytnutí stipendia
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

a

o uzavření budoucí pracovní smlouvy
dle § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
I.
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je hmotná podpora stipendisty, tedy žáka ……………, ročníku ………, denní formy
vzdělávání v oboru vzdělání ……………….. ve Středním odborném učilišti stavebním, Plzeň,
Borská 55 / Střední průmyslové škole stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 ze strany poskytovatele
stipendia a dále reciproční závazek stipendisty uzavřít po úspěšném dokončení tohoto vzdělávání pracovní
smlouvu s poskytovatelem stipendia.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytování stipendia po určenou dobu vzdělávání stipendisty a stanovení podmínek
a závazků stran z toho plynoucích.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tzv. Všeobecné podmínky spol. BERGER BOHEMIA, a.s.
k poskytování stipendia (dále jen „Všeobecné podmínky“), které upravují nebo provádějí v podrobnostech
ustanovení této smlouvy. Všeobecné podmínky jsou volně dostupné v elektronické podobě na internetových
stránkách poskytovatele stipendia (http://www.bergerholding.eu/) a dále jsou k dispozici v písemně formě
v sídle poskytovatele stipendia s tím, že žák podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že se seznámil
s jejich obsahem a je si vědom jejich závaznosti.
III.
Práva a povinnosti stran
Poskytovatel stipendia se zavazuje vyplácet žákovi stipendium, jehož výše se bude odvíjet od docházky
k vzdělávání ze strany žáka, kterou bude tento prokazovat vždy prostřednictvím potvrzených výkazů od
třídního učitele, a to vždy za každé předcházející školní pololetí.
Poskytovatel stipendia se zavazuje uzavřít s žákem nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce
následujícího po ukončení jeho vzdělávání pracovní smlouvu, jejímž předmětem bude výkon práce
budoucího zaměstnance pro budoucího zaměstnavatele na pozici stavební technik s místem výkonu práce
v celé ČR a se dnem nástupu do práce k 1. pracovnímu dni měsíce následujícího po podpisu pracovní
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smlouvy, a to za obvyklých mzdových podmínek, které budou blíže specifikovány v předmětné pracovní
smlouvě.
Stipendista se zavazuje ode dne uzavření této smlouvy řádně plnit veškeré předepsané vzdělávací povinnosti,
průběžně
informovat
poskytovatele
stipendia
o
průběhu
vzdělávání
a
zejména
o ukončení posledního ročníku vzdělávání a nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení vzdělávání
informovat poskytovatele stipendia o této skutečnosti. Žák se rovněž zavazuje, že nejpozději do posledního
dne kalendářního měsíce následujícího po ukončení vzdělávání uzavře s poskytovatelem stipendia
(budoucím zaměstnavatelem) pracovní smlouvu blíže specifikovanou v předchozím odstavci této smlouvy.
Student se zavazuje setrvat v pracovním poměru u poskytovatele stipendia (budoucího zaměstnavatele)
minimálně po dobu, po kterou pobíral stipendium.
Poskytovatel stipendia se zavazuje vyplácet žákovi stipendium na jím uvedený bankovní účet, a to v běžném
výplatním termínu společnosti BERGER BOHEMIA a.s.
Prokáže-li žák, že jeho docházka ke studiu za konkrétní pololetí:
-

nebude nižší než 85%, vyplatí mu poskytovatel stipendia stipendium ve výši 1.500,- Kč měsíčně;

-

se bude pohybovat v rozmezí 85% až 75%, vyplatí mu poskytovatel stipendia stipendium ve výši
1.000,- Kč měsíčně;

-

nebude nižší než 65%, vyplatí mu poskytovatel stipendia stipendium ve výši 500,- Kč měsíčně.
IV.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle
a zejména žák prohlašuje, že byl seznámen se všemi okolnostmi souvisejícími s uzavřením této smlouvy a že
si plně uvědomuje nejen práva, ale i povinnosti, které pro něj z této smlouvy vyplývají. V souladu s ust. § 32
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, připojují níže své podpisy zákonní zástupci
žáka, čímž dávají najevo, že se důsledně seznámily s obsahem této smlouvy, ale i s obsahem Všeobecných
podmínek a svým podpisem vyslovují souhlas s uzavřením této smlouvy ze strany jejich syna/dcery.
Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy či Všeobecných podmínek stane neplatným či nevymahatelným,
nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují nahradit
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ujednáním novým, jehož znění bude odpovídat úmyslu
vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou či Všeobecnými podmínkami jako celkem.
V Plzni dne __.__.2018
___________________________
BERGER BOHEMIA a. s.
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva

_________________________
……………………….
žák

___________________________
BERGER BOHEMIA a. s.
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva

____________ _____________
……………… …………

poskytovatel stipendia

zákonní zástupci žáka
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