
3 příklady dolaďování KS po dohodě o mzdách, abyste měli představu jak 

dále vyjednávání o KS  probíhá a jak složité stále je (i když to není vidět)…: 

o bod 7.1   Stanovisko OO: p. Schneider: souhlas OO se zněním písm. a) – f) a h); p. Zabloudil: nesouhlasí 

s vypuštěním písm. g), je možné jej přepracovat, OO jsou účastny rozhodování; p. Schneider: na současné znění 

Stanov DP reaguje návrh OO, zaměstnavatel návrh OO pouze škrtl a ničím nenahradil. Očekával by, že 

zaměstnavatel, navrhuje-li vyškrtnutí písmene z režimu spolurozhodování OO, připraví obsahově odpovídající 

návrh v režimu projednání s OO.  

Stanovisko zaměstnavatele: p. Špička: návrh zaměstnavatele bude připraven. 
Shoda mezi zaměstnavatelem a OO – písm. a) – f) a h).  Rozpor mezi zaměstnavatelem a OO – písm. g). 

o bod 5.9.9   Stanovisko OO: p. Schneider: bod je předmětem „Mzdové dohody“, proto je třeba jej ponechat ve 

znění platné KS ve výši hodnoty poukázky a uvedení, že jde o poukázky splňující minimálně podmínky pro 

poukázky FlexiPASS; p. Zabloudil: podstatné je zachování poukázek FlexiPASS, na které jsou zaměstnanci zvyklí 

a vědí, kde je využít; p. Slanina: dotázal se, kdy končí smlouva se společností poskytující poukázky FlexiPASS. 

Stanovisko zaměstnavatele: pí Nevečeřalová: není možné veřejnou zakázku přizpůsobit tak, aby mohla 
být vybrána společnost poskytující FlexiPASSy a vše bylo zároveň v souladu s právními předpisy. 
Nelze předem stanovit v rámci KS určitou společnost; p. Hrdlička: smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou, problém je, že nebyla vysoutěžena ve formě veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude 
nejspíše vypsána v lednu 2016. 
Stanovisko OO: p. Novotný (ZO OS DPM – strojvedoucí): na poukázky jsou kladeny určité 
požadavky (např. aby byly přijímány v lékárnách, k úhradě zájezdů apod.) Dotázal se, kolik 
společností může takové poukázky poskytnout; p. Ježek: navrhl formulovat bod tak, aby bylo možné 
vysoutěžit i jiné poukázky, které by zajišťovaly minimálně srovnatelný rozsah možnosti čerpání; p. 
Schneider: pokud by měly být jiné poukázky, je třeba zajistit, aby byly uplatnitelné minimálně 
ve srovnatelném rozsahu jako FlexiPASSy. 500300 – odbor Benefitů a sociální péče by měl předložit 
materiál, který popíše možnosti čerpání obdobných poukázek jiných poskytovatelů na trhu. Je třeba 
OO předložit jasné argumenty, které je přesvědčí, že možný jiný produkt nabídne možná i lepší 
podmínky; p. Obitko: nevíme, jaké jsou podmínky připravované veřejné zakázky. Je třeba jednat s tím, 
kdo bude tuto zakázku připravovat. Požádal o účast odpovědného zaměstnance na příštím jednání; p. 
Schneider: souhlasil, je třeba jasně dohodnout a specifikovat podmínky již v zadávacím řízení. 
Stanovisko zaměstnavatele: p. Špička: není možné veřejnou zakázku specifikovat přímo pro konkrétní 
společnost. Souhlasil, že je třeba odpovědnému útvaru (400100 - odbor Veřejné zakázky, poptávková 
řízení) předložit jasné požadavky. 
Stanovisko OO: p. Olejár: je třeba, aby vedoucí útvaru 400100 vysvětlil podmínky připravované 
veřejné zakázky, není možné připustit lobbistické zájmy; p. Obitko: PÚ by měl mít v přípravě veřejné 
zakázky zásadní roli, jde o důležitou otázku v rámci KV. 
Stanovisko zaměstnavatele: p. Špička: zájmem obou stran je, aby poukázky zajišťovaly srovnatelný 
rozsah možnosti uplatnění jako doposud. V rámci veřejné zakázky může být vybrána i jiná společnost, 
která zajistí uplatnění poukázek ve stejném rozsahu. Vedoucímu útvaru 400100 budou poskytnuty ze 
strany PÚ podmínky, které bude třeba do veřejné zakázky zahrnout. Zaměstnavatel chce zachovat 
současné podmínky. 
Stanovisko OO: p. Zabloudil: podmínky je třeba specifikovat ve spolupráci s OO; p. Schneider: je 
otázkou, kdo zajistí, že zadavatel veřejnou zakázku vytvoří podle stanovených podmínek. Je třeba 
dohoda s OO, je možné, že existuje lepší produkt než poukázky FlexiPASS, ty však zaměstnancům 
podle jeho názoru naprosto vyhovují.   Rozpor mezi zaměstnavatelem a OO. 

o bod 5.10.2  Stanovisko OO: p. Schneider: jde o návrh jednoho ze zaměstnanců a je oprávněný. Dohoda 
může být učiněna mimo KS, zaměstnancům by mělo být možné poskytovat produkty a služby 
poskytované DP bez marže; p. Zabloudil: jde o deklarativní vyjádření, které může být součástí KS; p. 
Ježek: kapacity zaměstnavatele nejsou plně vytíženy, cena pro zaměstnance bez marže může být pro 
DP také zajímavá. Stanovisko zaměstnavatele: p. Špička: jde o bod nad rámec „Mzdové dohody“, 
zaměstnavatel nesouhlasí, aby byl součástí KS. Bude o něm možné jednat do budoucna.   
Stanovisko OO: p. Schneider: důležité je konání zaměstnavatele v této věci i v dalších procesech, 
nikoli pouze v rámci KV. Navrhl body 5.10.1 a 5.10.2 zařadit na PJ.    
Rozpor mezi zaměstnavatelem a OO. 

                  Atd………………………………….. 


