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MOTIVAČNÍ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVĚK PRO ŘIDIČE AUTOBUSU PLNÍCÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY 
ŘP SK. D A PPZŘ  

(platný řidičský průkaz skupiny D a průkaz profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D) 
(dále jen „Náborový program“) 

 
 
 

1) Úvodní ustanovení 
Náborový program upravuje pravidla pro získání Náborového příspěvku s cílem stabilizovat 
personální stav Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen „DP“) a 
dosáhnout optimální (požadované) obsazenosti vybraných pracovišť DP.  

 
2) Získání náborového příspěvku 

Zaměstnanci náleží náborový příspěvek, pokud splní podmínky uvedené v tomto Náborovém 
programu (dále jen „Náborový příspěvek“). 

 
3) Podmínky k přiznání Náborového příspěvku 

Náborový příspěvek bude vyplacen zaměstnanci, který splní současně následující podmínky: 

1) v době vyhlášeného Náborového programu zaměstnanec uzavře s DP pracovní 

smlouvu se sjednaným plným pracovním úvazkem na pozici řidiče autobusu; 

2) po založení pracovního poměru zaměstnanec podepíše smlouvu o poskytnutí 

náborového příspěvku a dodrží závazky v ní stanovené; 

3) po požadovanou dobu trvání pracovního poměru bude splňovat požadavky na výkon 

povolání řidiče autobusu (zejména bude držitelem řidičského průkazu skupiny D a 

průkazu profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D). 

 
4) Podrobnosti k podmínkám Náborového příspěvku 

 výše Náborového příspěvku činí 50.000,- Kč; 

 Náborový příspěvek bude zaměstnanci vyplacen po vykonání práce v rozsahu 1.000 

pracovních hodin; 

 Náborový příspěvek podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění; 

 pracovní smlouva bude uzavřena pouze s uchazečem, který úspěšně absolvuje 

výběrové řízení a splní požadavky pro výkon povolání řidiče autobusu; 

 zaměstnanec se ve smlouvě o poskytnutí náborového příspěvku mimo jiné zaváže 

setrvat v pracovním poměru u DP v profesi řidič autobusu po dobu minimálně 3 let; 

 Náborový příspěvek bude poskytnut také zaměstnanci, který pracoval v DP na 

DPČ/DPP, tuto DPČ/DPP ukončil, následně v době vyhlášeného Náborového programu 

uzavře pracovní smlouvu s DP a splní podmínky Náborového programu; 

 Náborový příspěvek nebude vyplacen zaměstnanci s kratším pracovním úvazkem; 
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 Náborový příspěvek nebude vyplacen uchazeči, který po vyhlášení Náborového 

programu ukončí pracovní poměr na pozici řidiče autobusu a požádá o opakovaný 

nástup do 3 let od doby skončení předchozího pracovního poměru; 

 v případě vrácení Náborového příspěvku zaměstnancem z důvodu nedodržení 

podmínek Náborového programu bude takovému zaměstnanci poskytnut Náborový 

příspěvek po jeho opětovném přijetí, pokud splní podmínky Náborového programu. 

 

5) Vrácení Náborového příspěvku 

Zaměstnanec je povinen vrátit DP část vyplaceného Náborového příspěvku, pakliže nedodrží 

závazky uvedené ve smlouvě o poskytnutí náborového příspěvku, zejména pak pokud pracovní 

poměr zaměstnance zanikne v prvních 3 letech jeho trvání jiným způsobem než výpovědí ze 

strany zaměstnavatele z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. a), b), c), d) nebo e) 

zákoníku práce nebo dohodou z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. a), b), c), d) nebo 

e) zákoníku práce. 

 

6) Závěrečná ustanovení 

Na uzavření pracovní smlouvy ani vyplacení Náborového příspěvku není právní nárok. 
Náborový program probíhá v období od 15.02.2020 do 30.06.2020. DP si vyhrazuje právo 
Náborovou kampaň předčasně ukončit. 

 


