
 

 

 

 

 

 

 

Společnost TATRA METALURGIE a.s. je dceřinou společností 

TATRA TRUCKS a.s., tradičního výrobce nákladních automobilů. 

 

TATRA METALURGIE a.s. nabízí svým zákazníkům z oblasti 

automobilového průmyslu, výrobců dopravní a manipulační techniky, 

výrobců zemědělské techniky a železničních vagonů komplexní řešení jejich 

požadavků od samotného návrhu odlitků a výkovků, přes výrobu nářadí až 

po vlastní výrobu těchto odlitků a výkovků, včetně jejich tepelného 

zpracování. 



 

 

TATRA METALURGIE a.s. poskytne stipendium vybraným studentům studujícím tříletý učební obor 

obráběč kovů, zámečník nebo nástrojář a čtyřletého učebního oboru s maturitou mechanik seřizovač.  

Žádost o poskytnutí stipendia lze získat na personálním úseku společnosti u Ladislava Drozda, 

tel. 556 492 018, e-mail: ladislav.drozd@tatra.cz. Vyplněnou žádost je nutno předat zpět na 

personální úsek TATRA METALURGIE a. s..  

 

1.  Výběr studentů 

 Výběr studentů, kterým bude poskytnuto stipendium, provádí personální úsek TATRA METALURGIE 

a.s. na základě kritérií: 

- prospěch studenta  - doložení pololetního vysvědčení,  prospěch studenta  nesmí být   horší 
než průměr 2,5 za všechny předměty 

- student nesmí mít žádnou neomluvenou absenci 
- doloženého písemné hodnocení studenta školou a doporučení školy ke stipendiu 
- bydliště studenta s přihlédnutím k pracovnímu poměru rodičů (nebo příbuzných)  v  TATRA  

METALURGIE a.s.   
- stipendium schvaluje GŘ  

 

2.  Výše poskytovaného stipendia: 

 

 

3.  Splatnost stipendia 
 

- stipendium se vyplácí 2x ročně vždy po skončení školního pololetí (školním pololetím se 
rozumí 5 měsíců školního roku) a to ve výši 5-násobku přiznané měsíční výše stipendia 

- výplata stipendia je podmíněna předložením dokladů: žádosti a pololetního vysvědčení    
- stipendium se vyplácí studentovi (nebo zákonnému zástupci do dovršení věku 18 let 

studenta) na bankovní účet následující měsíc po předložení žádosti 
 
 
4 .  Rozsah stabilizačního závazku: 

Stabilizační závazek k odpracování stanovené doby ve společnosti TATRA METALURGIE a.s. po 
úspěšném ukončení studia je pro studenty stanoven v rozsahu délky poskytnutého stipendia. 

průměrný 
prospěch 

Jednorázové 
stipendium při 

podpisu smlouvy 

výše stipendia 
II.pol. 1.ročníku a 
2.ročníku/měsíc 

Výše stipendia 
 3. a 4. 

ročník/měsíc 

Stipendium 
celkem za 
3 letý obor 

Stipendium 
celkem za 
4 letý obor 

do 2,0 5 000 Kč 700 Kč 1 000 Kč 25 500 Kč 35 500 Kč 

do 2,3 5 000 Kč 600 Kč 800 Kč 22 000 Kč 30 000 Kč 

do 2,5 5 000 Kč 500 Kč 600  Kč 18 500 Kč 24 500 Kč 



 

 

 
5.   Vracení stipendia 

 
1. V případě, kdy Student ukončí studium jinak než složením závěrečné učňovské zkoušky nebo 

maturitní zkoušky, je povinen vrátit Stipendium Společnosti v plné výši. 
2. V případě, že Student neuzavře pracovní smlouvu s poskytovatelem TATRA METALURGIE a.s. ve 

lhůtě do 30 dnů od úspěšného ukončení studia, je povinen vrátit Stipendium Společnosti v plné 
výši.  

3. Nedojde-li k uzavření pracovní smlouvy ze strany TATRA METALURGIE a.s. (zejména neumožňují-
li uzavřít pracovní smlouvu provozní důvody zaměstnavatele), Stipendium se nevrací. 

4. V případě, že dojede k ukončení pracovního poměru mezi Společností a Studentem před 
uplynutím doby stabilizačního závazku Studenta (ze strany Studenta z jakéhokoliv důvodu, nebo 
ze strany společnosti pro porušení pracovních povinností, neuspokojivých pracovních výsledků či 
dohodou z důvodu porušení pracovních povinností nebo neuspokojivých pracovních výsledků), je  
Student povinen vrátit Společnosti poměrnou část Stipendia. Poměrnou částí Stipendia je částka 
odpovídající nesplněné době Studentova stabilizačního závazku. 

5. Stipendium se vrací ve lhůtě do 30 dnů vzniku události zakládající povinnost Studenta k vrácení 
Stipendia nebo jeho části na účet Společnosti. 

 

 

 

 


