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Prohlášení odborových organizací k výrokům o 
zmrazení mezd v DPP. 
 
 
 
 
Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci,  
vážení zaměstnanci DP hl. m. Prahy a.s.  
 
 
Nacházíme se opětovně v těžké době pro našeho zaměstnavatele DP Praha a tím 
pochopitelně i jeho zaměstnance, kdy dochází k postupné výměně vrcholového 
managementu a vměšování politické reprezentace do chodu v DP Praha bez 
znalosti vnitřní problematiky. 
 
Ve sdělovacích prostředcích dochází k vyjádřením se politiků a nastupujícího 
generálního ředitele o „zmrazování mezd“. Odborové organizace nevidí 
možnost učinění takového kroku v souladu s platnými právními předpisy. Tento 
termín není obsažen v Zákoníku práce nebo v Zákoně o kolektivním 
vyjednávání, ale ani v současně platné Kolektivní smlouvě DP Praha uzavřené s 
OO do konce roku 2015. Do té doby, než nastoupí do funkce nový gen. ředitel,  
je jakékoliv jeho vyjádření bez právní opory a jedná se o pouhou mediální 
spekulaci až manipulaci sdělovacích prostředků s veřejností a touhou po senzaci. 
 
Zástupci odborových organizací odmítají zbytečnou komunikaci přes média bez 
sdělení konkrétních návrhů k jednání, zvláště pokud vyjadřující se dosud nemají 
oprávnění přímo vstupovat do dění v DP Praha.  
 
Pokud by skutečně došlo v budoucnu ze strany zaměstnavatele k předání návrhu 
k jednání o změnách v KS odborovým organizacím, pak se odborové organizace 
v souladu se zákonem vyjádří, byť by to bylo vyjádření negativní.  
 
Odborové organizace jsou připraveny nastávající situaci čelit a hájit oprávněné 
zájmy všech zaměstnanců DP Praha. Není nadále možné omezovat provoz,   
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vzhledem k tomu, že fixní náklady jsou velmi vysoké (kolem 80% všech 
nákladů) a k jejich snížení naopak dochází rozšiřováním provozu. Je nutno 
mzdově ohodnotit kvalifikovanou pracovní sílu, které je v DP Praha vysoce přes 
90 % zaměstnanců.  
 
Odborové organizace ve shodě prohlašují, že zástupci politických stran na 
Magistrátu hl. m. Prahy musejí pochopit, že k nárůstu průměrné mzdy v DP 
Praha dochází zejména z důvodu naplňování jejich požadavků na outsourcing 
nekvalifikovaných a tím i hůře mzdově odměňovaných profesí a že i 
znovunavrácením mnohých činností a jejich zajišťování vlastními zaměstnanci 
DP Praha nyní zajišťovaných dodavatelsky organizacemi vně DPP lze ušetřit 
významné množství finančních prostředků, které nyní odcházejí z podniku 
nenávratně pryč.   
   
     
 

Odborové organizace působící v DP hl.m. Prahy, a.s. 
 
 
 
 
ZO DOSIA - Nezávislé odbory strojvedoucích, dozorčích dep a provozních 
pracovníků, IČ: 71003487, 
zastoupená Oldřichem Schneiderem 
 
ZO Odborového svazu dopravy - Odbory DP Praha, IČ 75136015 
zastoupená Lubošem Olejárem 
 
OSPEA - OS pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy, 
IČ: 26633485,  
zastoupená Vratislavem Feigelem 
 
ZO Odborového svazu dopravy Motol, IČ: 71242333 
zastoupená Jiřím Zabloudilem 
 
ZO DOSIA DP - Metro - strojvedoucí, IČ: 86596802, 
zastoupená Tomášem Novotným 
 
ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy, o.z., IČ: 17049008, 
zastoupená Petrem Slaninou 
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OS DOSIA ZO – Podnikový výbor D.P.HL.M. Prahy, A.S. – Autobusy, IČ: 
62939343,  
zastoupený Josefem Buriánkem 
 
Odborové sdružení ZO Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z., 
IČ: 26631776, 
zastoupené Václavem Pospíšilem 
 
Základní organizace Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska při DPP, 
RČO: 0105001-7 
zastoupená Markem Tošilem 
 
ZV OS DOSIA Dopravního podniku Praha, a. s. – PJA – dispečink, IČ: 
63108551, 
zastoupený Vilmou Havlínovou 
 
Základní organizace OS DOSIA Depo Zličín, IČ: 22771662 
zastoupená Karlem Kavalírem 
 
XXL – Svaz, IČ: 28553811 
zastoupená Stanislavem Mikšovským 
 
 
 


