
SMLOUVA  O  POSKYTNUTÍ  STIPENDIA 

A  O  UZAVŘENÍ  BUDOUCÍ  PRACOVNÍ  SMLOUVY 
uzavřená na základě dohody smluvních stran ve smyslu ust. § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 4 zákoníku práce 

 

 

Čl. 1 

Smlouvy strany 

 

společnost RABBIT Trhový Štěpánov a.s. 

IČ: 186 22 437 

se sídlem Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 934 

zastoupena Ing. Zdeňkem Jandejskem, CSc., předsedou představenstva 

 

dále jen „budoucí zaměstnavatel“ 

 

a 

Příjemce 

Jméno a příjmení: …………………. 

Bydliště: …………………… 

Datum narození: ……………… 

E-mail/telefon: ………………… 

Bank. spojení:  ………………… 

 

dále jen „Stipendista“ 

 

 

Čl. 2 

Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zajištění zaměstnanců u zaměstnavatele, případně u s ním kapitálově 

propojených právnických osob uvedených ve Stipendijním programu firmy RABBIT Trhový 

Štěpánov a.s. formou poskytnutí stipendia Stipendistovi oproti závazku pracovat u Budoucího 

zaměstnavatele nebo s ním propojených právnických osob po absolvování studia v příslušném 

studijním oboru v pracovním poměru s plným pracovním úvazkem (výkon závislé výdělečné 

činnosti) a vykonávat zaměstnání odpovídajícího dosaženému vzdělání. 

 

Bližší podmínky pro poskytnutí stipendia jsou uvedeny ve  Stipendijním programu firmy 

RABBIT Trhový Štěpánov a.s., který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen „Pravidla“). 

 

 

Čl. 3 

Stipendium 

Stipendista navštěvuje …………. prezenčního studia na …………………….., obor …………. 

(dále jen „studium“). 

 



Předpokládaný termín ukončení studia je ………….. 

 

RABBIT Trhový Štěpánov a.s. poskytuje Stipendistovi na jeho žádost stipendium ve výši 

stanovené v Pravidlech a to do doby dokončení studia. 

 

Čl. 4 

Závazek Stipendisty 

Stipendista stipendium přijímá, zavazuje se použít stipendium k úhradě nákladů souvisejících 

s jeho studiem. 

 

Stipendista se zavazuje dodržovat všechny podmínky stanovené Pravidly, zejména: 

a) dokládat po zařazení do stipendijního programu pro účely výplaty stipendia na další 

období trvání splněných podmínek pro výplatu stipendia,  

b) informovat písemně RABBIT Trhový Štěpánov a.s. o veškerých změnách svých 

identifikačních údajů (např. změna příjmení, změna trvalého bydliště, změna 

kontaktních údajů, atp.), nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a 

to po celou dobu trvání svého závazku vyplývajícího ze smlouvy,  

c) oznámit RABBIT Trhový Štěpánov a.s. řádné ukončení studia, a to nejpozději do 15-ti 

dnů ode dne ukončení studia, skutečnosti doložit RABBIT Trhový Štěpánov a.s. 

d) oznámit RABBIT Trhový Štěpánov a.s. ukončení studia z jiného důvodu, než je uveden 

v předchozím písmenu, a to do 15 dnů ode ukončení studia, 

e) doložit RABBIT Trhový Štěpánov a.s. zahájení plnění závazku pracovněprávního 

vztahu kopií pracovní smlouvy, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření pracovní 

smlouvy, 

f) dokládat RABBIT Trhový Štěpánov a.s. ostatní skutečnosti rozhodné pro plnění 

závazku, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne rozhodné skutečnosti  (např. přerušení 

studia, opakování ročníku, ukončení pracovního poměru v průběhu plnění závazku, 

splnění pracovněprávního závazku) 

g) vrátit poskytnuté stipendium a to v souladu a za podmínek stanovených Pravidly 

 

V případě, že Stipendista nesplní svůj závazek odpracovat u Budoucího zaměstnavatele tolik 

let, na kolik se zavázal dle Pravidel určených v Čl. 6, je povinen vrátit adekvátní část z částky 

poskytnutého stipendia odpovídající počtu měsíců zbývajících do konce období závazku a to 

nejpozději v den skončení pracovního poměru. To neplatí, jde-li o případy ukončení pracovního 

poměru uvedené podle § 52 písm. a) – c) zákoníku práce (důvody na straně Budoucího 

zaměstnavatele) a důvody ukončení pracovního poměru uvedené v § 52, písm. d) a § 56 

zákoníku práce. 

 

Čl. 5 

Způsob poskytnutí stipendia 

Stipendium bude poskytnuto bankovním převodem na účet Stipendisty uvedený v záhlaví této 

smlouvy, a to ve výši a v souladu se Stipendijním programem, firmy RABBIT Trhový Štěpánov 

a.s., který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

 

 

 



Čl. 6 

Uzavření budoucí pracovní smlouvy 

Předmětem této smlouvy je ujednání o závazku Stipendisty pracovat bezprostředně po 

absolvování studia v příslušeném studijním programu v pracovním poměru s plným pracovním 

úvazkem u Budoucího zaměstnavatele nebo s ním propojených právnických osob, případně u 

právního nástupce Budoucího zaměstnavatele, a vykonávat přitom zaměstnání odpovídající 

jeho kvalifikaci po dobu odpovídající poskytnutému stipendiu a v souladu s Pravidly 

(stipendium poskytnuté na 1  pololetí – 1 rok pracovní poměr, stipendium poskytnuté na 2 

pololetí – 2 roky pracovní poměr, stipendium poskytnuté na 3 a více pololetí – 3 roky pracovní 

poměr). 

 

Budoucí zaměstnavatel se zavazuje touto smlouvou uzavřít se Stipendistou na jeho výzvu a po 

předložení dokladu o řádném ukončení studia v příslušném studijním programu ve lhůtě do 1 

měsíce pracovní smlouvu, jejímž předmětem bude výkon povolání …………… nebo 

…………. (náhradní varianta) s místem výkonu práce v ……………. (dále jen „pracovní 

smlouva“) po dobu minimálně tolik let, na kolik let je určeno Pravidly v Čl. 6. 

 

Čl. 7 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny ve Stipendijním programu firmy 

RABBIT Trhový Štěpánov a.s., který je přílohou č.I této smlouvy, a to zejména podmínky 

vracení poskytnutého stipendia při ukončení studia či zaměstnání, 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

 

Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných, 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

 

Vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení smlouvy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V ……………….., dne …………………. 

 

 

 

 

-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 

           Budoucí zaměstnavatel          Stipendista 


