
 
 

 

 
Číslo 3  � 17. 9. 2014 

ROČNÍK 8 

Aktuální p řehled benefit ů, 
které poskytuje Dopravní 

podnik hl. m. Prahy 
zaměstnanc ům 

 
 
Toto vydání DP aktuálně slouží nejen pro 
nové zaměstnance, ale i jako souhrnné 
připomenutí výhod poskytnutých zaměst- 
navatelem. U všech kapitol se jedná o 
výběr ze všech dostupných benefitů, a to 
k 16. září 2014.  
 
Kompletní a pr ůběžně aktualizovaný 
přehled v četně kontakt ů a pravidel pro 
poskytnutí slev získáte na intraneto- 
vých stránkách odd. Benefity a vztahy 
s odbory a v platné Kolektivní smlouv ě. 
 
Benefity dle Kolektivní smlouvy:  

• zaměstnanecké jízdné v hodnotě 
4700 Kč za 50 Kč (od 1. dne 
v zaměstnání) 

• příspěvek na penzijní připojištění a 
doplňkové penzijní spoření až 850 
Kč měsíčně (po roce pracovního 
poměru) 

• nárok na poukázky Flexi Pass 
v hodnotě 1900 Kč/rok  

• jeden týden dovolené navíc 
• příspěvek na dětskou rekreaci až 

do 4500 Kč/rok (týká se jarních a 
letních prázdnin a dětí do 16 let 
věku) 

• příspěvek při pracovním výročí (od 
2 do 8 tisíc Kč podle délky 
zaměstnání v DPP od 15 do 45 let) 

• odchod do důchodu (od 33 do 96 
tisíc Kč podle délky zaměstnání 
v DPP od 10 do 45 let) 

 
Finanční služby:  

• asistenční služby v ČR i po celé 
Evropě zdarma v případě vlast- 
nictví asistenční kreditní karty 
UNITED-AUTO nahrazující kartu 
ACA 1213. Finanční rezerva na 
kreditním účtu s předschváleným 
limitem 10 000 Kč. S kartou lze 
platit i získávat slevy a také 
UNITED-AUTO body;  

• až 50% slevy na pojištění vozidel, 
domácnosti, úrazové a cestovní 
pojištění od společnosti Renomia 

 
Kultura:  

• zvýhodněné vstupné na vybraná 
představení Divadla Kalich 

• zvýhodněné vstupné na vybraná 
představení Studia DVA 

• zvýhodněné vstupné na vybraná 
představení Divadla Na Jezerce  

 
Rekreace:  

• zvýhodněné pobytové balíčky v ho- 
telovém řetězci v Jizerských horách 
– hotel Montanie v Desné, hotel 
Antonie ve Frýdlantě a chata 
Smědava v Hejnicích  

• 5 – 12% slevy na pobytové zájezdy 
cestovní kanceláře Čedok 

• 30 – 40% slevy na rekondiční 

pobyty v Čechách, na Moravě i na 
Slovensku od společnosti ReLaWe 

• 10% sleva na lázeňské a wellness 
pobyty v hotelech Royal Mariánské 
Lázně, Miramare Luhačovice, 
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves 
a Diana Velké Losiny  

• zvýhodněné ceny na rekreaci 
v chatě Lučanka v Jizerských hor.  

• 15% sleva na rekreaci v trénin- 
kovém středisku Tedec v obci 
Lánov u Vrchlabí 

 
Služby:  

• 20% sleva na servis a příslušenství 
mobilních telefonů od společnosti 
Antu 

• zvýhodněné tarify pro zaměstnance  
a jejich rodinné příslušníky od 
společnosti Telefónica 02 Czech 

Republic prostřednictvím společ- 
nosti Bonerix 

• masáže od 50 do 250 Kč v ma- 
sérském studiu Karla Buchty 
v Líbeznicích  

• až 20% slevy na služby Sport-
centra Chrpa v Praze na Roztylech 

 
Zboží:  

• 5 - 20% na nákup elektrospotřebičů 
u společnosti Elektrometal Servis 
v Praze-Libni 

• 10 – 25% slevy na opravy spotře- 
bičů u společnosti Elektrometal 
Servis 

• 10% sleva na náhradní díly spotře- 
bičů u společnosti Elektrometal 
Servis 

• 30 – 60% sleva na e-shop nabídku 
doplňků stravy a vitamínů společ- 
nosti Green-Swan Pharmaceuticals  

• 30% sleva na hračky značek 
Binder, Krtek, Me to you, apod. z e-
shopu EP Line SE 

• 10% sleva na kompletní sortiment 
brusiva od společnosti Ing. Jan 
Čančík – Probrus v Praze 10 

• 10% sleva na nákup deskového 
materiálu, řeziva a dveří u firmy 
Kaplan v Praze-Hostivaři 

• 30% sleva na obklady a dlažby 
firmy RAKO u společnosti Koupeto 
v Praze-Střížkově 

• 13% sleva na nákup ručního 
elektrického nářadí u firmy Netex, 
Jiří Neděla v Praze Vršovicích 

• 15% sleva na zhotovení nových 
brýlí u firmy Optika – Jan Zlatník 
v Praze 8, 9 a 10 

• až 18% slevy na pořízení nových či 
ojetých osobních vozů značek 
Škoda, Seat, Alfa Romeo, Jeep, 
apod. od společností Havex – auto 
a Imofa  

• slevy na modely 
autíček s ozna- 
čením DPP 
v měřítku 1:43 a 
1:72 u firmy 
Abrex  
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