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Výhody členství v NOSDDPP 

  

Stanete se členy aktuálně největší Odborové organizace 

působící u Dopravního podniku hl. m. Prahy. 

 

Při ročním zúčtování daně z příjmu si můžete zaplacené členské příspěvky odečíst 

ze základu daně!  

Při vstupu do NOSDDPP od nás získáte dárkový balíček, který Vám osobně doručí 

Váš odborový zástupce.  

Před Vánoci od nás dostanete dárkovou kartu do sítě Globus v hodnotě nejméně 

1200,- Kč, za kterou můžete nakoupit cokoliv, co v daném hypermarketu uznáte za 

vhodné.  

Zdarma můžete využít právní poradenství našich právníků a advokátů nejen 

v pracovní problematice, ale i při řešení osobních problémů.  

Vyjednali jsme pro Vás výhodné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zaměstnavateli a výhodné úrazové pojištění, včetně pojištění nemoci. Zároveň 

spolupracujeme se společností DAS, která se zabývá právní ochranou v 

pracovněprávních vztazích a při nehodách po celé Evropě.  

Přispějeme Vám při narození dítěte nebo úmrtí v rodině. Máme také sociální program 

v případě sociální krize našich členů.  

Pravidelně pořádáme pro své členy společenské akce a zvýhodněné zájezdy.  

Pro členy, kterým je více než 55 let nabízíme vyřízení Senior Pasu, díky kterému 

získají spoustu atraktivních výhod, ať už se jedná o levnější vstupné na památky, 

zvýhodněné cvičení pro seniory nebo třeba vstupné do divadel.   

 



Pro naše členy zprostředkováváme výhodné karty MultiSport umožňující výhodnou 

návštěvu sportovních zařízení. 

Pro naše členy zprostředkováváme výhodné telefonní tarify v sítích T-Mobile a 

Vodafone. 

A další zajímavé benefity…  

Podívejte se na naše webové stránky nosddpp.cz.  

Pošlete informaci na mail našeho zástupce ve tvaru příjmení.jméno@nosddpp.cz  

A v neposlední řadě Vám skutečně nasloucháme! Na svého zástupce se můžete 

obrátit s jakýmkoliv problémem, který Vás v zaměstnání, případně osobně trápí.  

Naši zástupci jsou Vaši kolegové, jsou mezi vámi, jsou zmocněni k jednání a 

organizování a mají za sebou stovky členů, tudíž je zaměstnavatel nemůže 

ignorovat.  

Věnujeme se také kontrole dodržování zákonů a ostatních právních předpisů 

týkajících se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Mimo jiné se 

v maximální možné míře účastníme prověrek BOZP a komise pro odškodňování 

pracovních úrazů. 

Neřešíme stále jen záležitosti na úrovni vrcholového managementu, i když je to velká 

část našich povinností, ale i běžné provozní záležitosti. Nechtějí Vám vyměnit 

rozbitou židli? Nechtějí zlepšovat pracovní prostředí na vašem pracovišti? Máte pocit, 

že je v prostředí, ve kterém pracujete, nevyhovující faktor?  

 

V zájmu všech zaměstnanců kolektivně vyjednáváme. 

 

Pravidelně informujeme všechny naše členy, kteří nám to umožnili 

prostřednictvím mailových zpráv. 

 

Žádné problémy zaměstnanců pro nás nejsou příliš malé na to, 

abychom se jimi nezabývali. 


