
Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost 
jednotka Provoz  Metro 
 
Zpracovatel: oddělení 110220 
Rozsah působnosti: JPM 

I n f o r m a c e    
vedoucího odboru Provozního zabezpečení 

ze dne 16. prosince  2010 

Výdej stravenek pro zaměstnance provozů tratí a dep 
 

Výdej stravenek je zajišťován ve stanici metra Dejvická (pro provoz 111100), ve 
stanici Nádraží Holešovice (pro provoz 111200) a ve stanici Muzeum (pro provoz 
111300). Dále v dalších dnech bude výdej realizován na příslušných provozech za níže 
uvedených podmínek. 

 
Poznámka: ustanovení předešlého odstavce a následujících bodů 1. a 2. se netýká 

zaměstnanců dep ve funkci výpravčí a železničář, kterým bude výdej zajištěn v příslušném 
depu u provozů obsluhy vozidel 112100 až 112300 dle bodu 3. 

 
 

1.  a) Výdejní místo ve stanici Dejvická:  
       Provoz 111100 – č.m. 468 (kancelář vedoucího Provozu Trať A a DH) 

     b) Výdejní místo ve stanici Nádraží Holešovice: 
Provoz 111200 – č.m. 461 (bývalé výdejní místo výplat) 
 

    c) Výdejní místo ve stanici Muzeum C: 
Provoz 111300 – č. m. 316 (kancelář vedoucího Provozu Trať C a DK) 

 

Čas výdeje: 
6,30 – 11,00 hod. 

Datum výdeje: 

Rok: 2011 
Měsíc první vydávací den druhý vydávací den třetí vydávací den 

leden 4.1. 5.1. není 
únor 2.2. 3.2. není 
březen 2.3. 3.3. není 
duben 4.4. 5.4. není 
květen 3.5. 4.5. není 
červen 2.6. 3.6. 6.6. 
červenec 4.7. 7.7. 8.7. 
srpen 2.8. 3.8. není 
září 2.9. 5.9. není 
říjen 4.10. 5.10. není 
listopad 2.11. 3.11. není 
prosinec 2.12. 5.12. není 



2. Výdejní místa příslušných provozů tratí a dep 111100 až 111300: 
Provoz 111100 (vedoucí provozu) – č.m. 468, stanice Dejvická, tel. 31 708, 31 707 
Provoz 111200 (110220 oddělení Zabezpečení provozů) – č.m. 446, stanice NH , tel. 23 349, 
23 342 
Provoz 111300 (vedoucí provozu) – č.m. 316, stanice Muzeum, tel. 23 711, 23 710 

Čas výdeje: 
Po telefonické domluvě mezi 08,00 – 14,00 h do dalšího termínu výdeje. 

3.  Výdejní místa u jednotlivých provozů obsluhy vozidel 112100 až 112300 
Zaměstnanci dep ve funkci výpravčí I + II, železničář (vedoucí posunu) a železničář (posuno-
vač) provozů 111100 až 111300 si vyzvednou stravenky u referentek provozů 112100 až 
112300 v příslušných depech. 

Výdejní doba:  
v pracovních dnech od 7,30 do 14,30 hod. od 3. do 10. dne v měsíci. 
Referentka provozu 112100 – č.m. 32, depo Hostivař, tel. 73841 
Referentka provozu 112200 – č.m. 411, depo Zličín, tel. 74507 
Referentka provozu 112300 – č.m. 14c, hala depa Kačerov, tel. 72725 
 
Výdej stravenek u vedoucího provozu dle bodu 2. se týká pouze zaměstnanců, kteří měli ve 
výdejním termínu uvedeném v bodu 1. řádnou dovolenou, pracovní neschopnost, oprávněné 
osobní důvody, pracovní důvody nebo překážky v práci ve smyslu Zákoníku práce. Při nespl-
nění této podmínky, bude možno stravenky vydat až v dalším výdejním termínu, pokud nedo-
jde k individuelní dohodě o výjimce. 

Vedení jednotky Provoz Metro žádá zaměstnance o pochopení a vyzývá k maximálnímu vyu-
žívání výdeje v prvé dva  výdejní dny včetně využívání tiskopisů plné moci (jednotlivá a hro-
madná). 

Předchozí telefonická domluva při vydávání stravenek na jednotli-
vých provozech tratí a dep je nutná z důvodu bezpečnosti a také 
z důvodu plnění jiných pracovních úkolů. 

       Touto Informací se ruší Informace VOPZ ze dne  14. prosince 2009. 

                                                                                                

 

 

Ing. Blahoslav Chadim, v.r. 
         vedoucí odboru Provozní zabezpečení 


