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Dohoda 

o provázání ekonomické náročnosti  
dodatku č. 4 Mzdového předpisu – Pravidla pro odměňování 

zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost jako Přílohy KS (2010-2012), ve znění všech 

dodatků, nové Kolektivní smlouvy a Mzdového předpisu – 
Pravidla pro odměňování (2016-2017) a dohodě o uvolňování 

zaměstnanců DP pro účely výkonu funkce v orgánech 
odborových organizací působících  

při Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost 
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zaměstnavatel 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo zaměstnavatel), Sokolovská 
217/42, 190 22 Praha 9, IČ: 00005886 
 
zastoupená 
 
Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva 
Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedou představenstva 
 
a 
 
jménem všech zaměstnanců tyto odborové organizace: 
 
Federace profesních odborů 
IČ: 22881697 
zastoupená Jiřím Obitkem 
 
Základní odborová organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního 
hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Dopravního podniku - Metro - strojvedoucí, 
IČ: 86596802, 
zastoupená Tomášem Novotným 
 
Základní organizace Odborového svazu dopravy - Odbory DP Praha, IČ 75136015 
zastoupená Lubošem Olejárem 
 
ZO OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - 
Nezávislé odbory strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků DP Metro Praha, 
IČ: 71003487, 
zastoupená Oldřichem Schneiderem 
 
Základní odborová organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního 
hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Elektrické dráhy, IČ: 17049008, 
zastoupená Petrem Slaninou 
 
OSPEA - Odborové sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy, 
IČ: 26633485, 
zastoupená Vratislavem Feigelem 
 
Odborové sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z., 
IČ: 26631776, 
zastoupená Václavem Pospíšilem 
 
Podnikový výbor odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství 
a autoopravárenství Čech a Moravy Dopravního podniku Praha - Autobusy, IČ: 62939343, 
zastoupená Josefem Buriánkem 
 
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech 
a Moravy Základní odborová organizace Dopravního podniku Praha, a.s. - ředitelství, 
IČ: 62940724, 
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zastoupená Zdeňkou Královou 
 
ZO OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
Dopravní podnik Aut. dop. dispečink, 
IČ: 63108551 
zastoupená Vilmou Havlínovou 
 
Základní organizace OS Dopravy Motol, 
IČ: 71242333, 
zastoupená Jiřím Zabloudilem, dr. h. c. 
 
Zdravé odbory, IČ: 22906479, 
zastoupená Zuzanou Novotnou 
 
Odborové sdružení pražských dopraváků, IČ: 22686452, 
zastoupená Petrem Pulcem 
 
XXL – Svaz, IČ: 28553811 
zastoupená Stanislavem Mikšovským 
 
Základní organizace Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska při DPP, RČO: 0105001-7 
zastoupená Markem Tošilem 
 
Základní organizace OS DOSIA Depo Zličín, IČ: 22771662 
zastoupená Karlem Kavalírem 
 
Dopravní odbory Praha, IČ: 22716106 
zastoupená Jiřím Touškem 
 
Federace výkonných zaměstnanců ČR, IČ: 22765174 
zastoupená Miroslavem Prokopem 
 
ZO OSPPAP – OI, IČ: 041360080 
zastoupená Ing. Jaroslavem Ježkem 
 
Odborová organizace Rada odborových hnutí – ROH, IČ: 04242394 
zastoupená Ing. Jaroslavem Doušou, CSc. 

 

 
uzavírají  

následující dohodu 
 

1. Dodatkem platné Přílohy kolektivní smlouvy – Mzdového předpisu uzavřeným 
současně s touto dohodou budou s účinností od 1. 9. 2015 navýšeny mzdové tarify 
podle bodů 2.1, 2.2, 2.3a), 2.3b) a 2.4 Přílohy kolektivní smlouvy – Mzdového 
předpisu o 2,1 % nad úroveň stanovenou k 1. 1. 2015 v souladu s body 2.8 a 2.9 
Přílohy kolektivní smlouvy – Mzdového předpisu. 
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2. Nová KS a Příloha kolektivní smlouvy – Mzdový předpis budou stranami této dohody 
uzavřeny s dobou platnosti od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017. 

3. V roce 2016 bude navýšen k 1. lednu objem mzdových prostředků pro tarifní mzdy 
(mzdové tarify) u bodu 2.1 a středy mzdových tarifů u tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 
2.3a), 2.3 b) a 2.4 o 1,4 %. 

V roce 2017 bude navýšen k 1. lednu objem mzdových prostředků pro tarifní mzdy 
(mzdové tarify) u bodu 2.1 a středy mzdových tarifů u tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 
2.3a), 2.3 b) a 2.4 o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen vyhlašovanou za měsíc červen 2016. Po vyhodnocení 
hospodaření za 1. pololetí roku 2016 bude v měsíci září 2016 zahájeno jednání 
o dalším možném nárůstu. (bude zařazeno jako bod 2.8 Přílohy KS). 

Součástí jednání ve smyslu bodu 2.8 Přílohy KS bude zároveň jednání o možných 
úpravách benefitů bez dopadu na snížení objemu nároků zaměstnanců mimo mzdovou 
oblast včetně možnosti technicky upřesnit formulace jednotlivých bodů v kolektivní 
smlouvě a mzdovém předpisu. (bude zařazeno do kap. 9 KS). 

4. Nová KS a Příloha kolektivní smlouvy – Mzdový předpis zachová úroveň peněžitých 
i nepeněžitých plnění ve prospěch zaměstnanců obsaženou v platné KS a Příloze 
kolektivní smlouvy – Mzdovém předpisu ve znění všech dodatků.   

Na základě toho se strany této dohody shodly, že: 

a) Body návrhu nové KS a Přílohy KS, u nichž strany této dohody dospěly v rámci 
kolektivního vyjednávání ke shodě, s výjimkou bodů, které jsou přímo navázané 
na body podle písm. b), zůstanou beze změny. 

b) U bodů uvedených v materiálu „Souhrn rozporných bodů KS a MP (2016), jichž se 
týká návrh dohody přednesený GŘ dne 28. 7. 2015, spolu s vyčíslením ekonomické 
náročnosti (v tis. Kč s odvody) v rozdělení platná KS/OO“ předloženém k jednání 
dne 11. 9. 2015), budou v rámci kolektivního vyjednávání provedeny pouze 
případné formulační úpravy za podmínky, že nedojde ke změně ekonomické 
náročnosti pro zaměstnavatele. 

c) Zaměstnavatel a OO ve shodě odstoupí od návrhů nových bodů, které znamenají 
oproti současně platné KS a Příloze kolektivní smlouvy – Mzdovému předpisu 
zcela nové nároky. 

5. Součástí nové KS bude následující ujednání: 

Veškeré nároky a práva odborových organizací odvozované od počtu zaměstnanců, 
kteří k datu určenému v případě každého nároku anebo práva zaměstnavatelem udělili 
písemný souhlas s prováděním srážky z příjmu ze základního pracovněprávního vztahu 
zaměstnance k úhradě členských příspěvků ve prospěch odborové organizace (bod 7.7 
KS), náležejí v případě, že jsou na základě tohoto souhlasu prováděny srážky 
ve prospěch více než jedné odborové organizace, každé odborové organizaci, jíž je 
zaměstnanec členem, v poměrné části příslušného nároku či práva. 

6. V dohodě o uvolňování zaměstnanců DP pro účely výkonu funkce v orgánech 
odborových organizací působících při Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová 
společnost uzavřené současně s touto dohodou bude pro účely výpočtu objemu hodin 
uvolnění počet zaměstnanců, kterým zaměstnavatel k rozhodnému datu prováděl 
srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu k úhradě členských příspěvků 
zaměstnance ve prospěch dané odborové organizace, roven 500.  
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V Praze dne 14. 9. 2015 
 
 
Za zaměstnavatele:      Za odborové organizace: 
 
……………………………….    ………………………………. 
Ing. Jaroslav Ďuriš, v. r.     Jiří Obitko, v. r. 
 
……………………………….    ……………………….……… 
Bc. Magdalena Češková, v. r.    Tomáš Novotný, v. r. 

     ………………………….…… 
       Luboš Olejár, v. r.  
 

…………………………….… 
Oldřich Schneider, v. r.  
 
……………………………..... 
Petr Slanina, v. r. 
 
…………………..…………... 
Vratislav Feigel, v. r. 
 
…………………………..…... 
Václav Pospíšil, v. r.  
 
………………………………. 
Josef Buriánek, v. r. 
 
………………….…………… 
Zdeňka Králová, v. r.  

 
………………………………. 
Vilma Havlínová, v. r. 
 

        ………………………………. 
Jiří Zabloudil, dr. h. c., v. r. 
 
……………………………… 
Zuzana Novotná, v. r. 
 
………………………………. 
Petr Pulec, v. r. 
 
……………………………… 
Stanislav Mikšovský, v. r. 
 
……………………………… 
Marek Tošil, v. r. 
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……………………………… 
Karel Kavalír, v. r. 

 
                                                                                               ……………………………… 
 Jiří Toušek, v. r. 
                                                                             
                                                                                               ……………………………… 
 Miroslav Prokop, v. r. 
 
                                                                                               ……………………………… 
                                                                                               Ing. Jaroslav Ježek, v. r.     
  
 ……………………………… 
                                                                                               Ing. Jaroslav Douša, CSc., v. r.     


