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V Praze dne 2. července 2013 

 

Věc:  soudní spor o určení, že do odpracované doby zaměstnanců se pro účely dlouhodobé 
výkonnostní odměny započítává i uvolnění zaměstnanců pro účast ve stávce konané dne 
16.6.2011. 

 
 Ve shora uvedené věci sděluji, že do rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 
16.5.2013, kterým bylo rozhodnuto, že účast ve stávce se do odpracované pracovní doby 
započítává, podal Dopravní podnik hl.m. Prahy odvolání. Celý spor se tak přesune 
k Vrchnímu soudu v Praze. Termín, kdy dojde k nařízení odvolacího jednání, neumíme 
odhadnout. 
 
 V návaznosti na podané odvolání pak pouze upozorňujeme, že tímto sporem se řeší 
výplata výkonnostních odměn hromadně ve vztahu k Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, ale 
neřeší se individuální nároky jednotlivých zaměstnanců. Ti se mohou domáhat individuálně 
výplaty výkonnostní odměny cestou soudní. Tyto spory by běžely zcela nezávisle na shora 
uvedeném sporu. V této souvislosti upozorňujeme na tříletou promlčecí dobu k uplatnění 
peněžitých nároků v režimu zákoníku práce. Tato tříletá promlčecí doba začíná běžet dnem 
následujícím poté, kdy odměna měla být vyplacena (tj. po té, kdy se měla objevit buď na účtu 
zaměstnance jako součást mzdy nebo být vyplacena v hotovosti při výplatě mzdy). Uplynutím 
této tříleté lhůty by již zaměstnanci nemohli svůj nárok uplatnit, neboť  podnik by 
nepochybně vždy vznesl námitku promlčení (tedy nejpozději v poslední den tříleté lhůty musí 
být podána žaloba k soudu). 
 

 V případě našeho úspěchu ve sporu by asi byla možná mimosoudní dohoda, ale jen za 
předpokladu, že Vrchní soud rozhodne před uplynutím shora naznačené tříleté lhůty, jinak 
opět nastupuje námitka promlčení.  

 
Navrhujeme vyvolat jednání s vedením Dopravního podniku hl.m. Prahy, aby uznali 

závazek k výplatě dlouhodobé odměny pro případ, že Vrchní soud rozsudek Městského soudu 
v Praze potvrdí, tím vyloučíme námitku promlčení. 

     Jan  R e j s k ý 
          předseda  
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