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Úvod  

Tato norma stanovuje zásady přidělování a používání stejnokrojů. Specifikuje sortiment přidělovaných 
stejnokrojových součástí a vymezuje okruh zaměstnanců, kteří jsou povinni během pracovní doby 
používat stejnokroj. 
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1 Definice  

Níže uvedené definice jsou platné pro metodiku zpracovanou touto normou. 
DD................................... dozorčí depa 
DPČ ................................ dohoda o pracovní činnosti 
DPP ................................ dohoda o provedení práce 
DS................................... dozorčí stanice 
DST................................. dozorčí směny trati 
funkční označení ............ speciální označení zaměstnance umístěné především na náramenících 
identifikační karta............ karta zaměstnance umožňující vstup do zabezpečených prostor a objektů 

DP 
identifikační označení ..... speciální označení zaměstnance umístěné na levé straně hrudi 
identifikační znaky DP .... logo DP nebo název DP 
LD ZOO .......................... lanová dráha v ZOO 
oděvní sklad ................... místo externí organizace určené především pro výdej stejnokrojových 

součástí 
OZP ................................ odpovědný zástupce provozu 
RBD ................................ revizor bezpečnosti dopravy 
SPT................................. samostatný provozní technik 
útvar 100400................... odb. Řízení a kontrola provozu 
útvar 100420................... odd. Řízení provozu 
útvar 110110................... odd. Vlakový dispečink 
útvar 120300................... odb. Řízení a zabezpečení provozu 
útvar 129010................... stř. LD ZOO 
útvar 130100................... odb. Řízení provozu 
útvar 231800................... provoz Vnitropodniková doprava 
útvar 231820................... stř. Osobní vozidla Sokolovská 
útvar 231830................... stř. Osobní vozidla CD 
útvar 400420................... odd. Nákup materiálu a služeb 

2 Úvodní ustanovení  

2.1 Základní úlohou používání stejnokroje je jednoznačná identifikace zaměstnance DP v provozu 
ze strany veřejnosti, cestujících i ostatních zaměstnanců. 

2.2 Zaměstnanec musí být s touto normou prokazatelně seznámen před nástupem do profese 
nebo funkce, u které je používání stejnokroje vyžadováno. To platí i pro zaměstnance, kteří provádějí 
kontrolu jejího dodržování nebo kterým ukládá povinnosti. 

2.3 Na stejnokrojových součástech nesmí být prováděny úpravy, které by měnily barvu, smysl 
a charakter jejich používání, dále nesmí být odstraňovány nebo jinak znehodnocovány identifikační 
znaky DP a bezpečnostní prvky nebo přidávány jiné znaky, nápisy apod. 

2.4 Nesmí být používány stejnokrojové součásti znečistěné, poškozené nebo silně opotřebované, 
pokud ke znečistění nebo poškození nedošlo během výkonu práce příslušného provozního dne. 

2.5 Zaměstnanec nesmí přidělené stejnokrojové součásti prodat, darovat nebo jinak poskytnout 
další osobě. Likvidaci stejnokrojových součástí vybavených identifikačními znaky DP je povinen 
provést tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití neoprávněnou osobou. 

3 Zaměstnanci s povinností používat stejnokroj  

3.1 Zaměstnanci s povinností používat stejnokroj jsou uvedeni v tabulkách bodu 15 a dělí se na tři 
skupiny. 

3.2 SKUPINA I  – zaměstnanci řídící vozidla MHD a zaměstnanci zajišťující ochranu majetku 
a osob; bez funkčního označení, tabulka č. 1. 

 SKUPINA II  – zaměstnanci bez funkčního označení, kteří nejsou ve SKUPINĚ I, tabulka č. 2. 

 SKUPINA III  – zaměstnanci s funkčním, popř. identifikačním označením, tabulka č. 3. 
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4 První p řidělení stejnokrojových sou částí  

4.1 Zaměstnanci se přiděluje stejnokroj neprodleně po skončení zkušební doby nebo ve zkušební 
době po úspěšném absolvování zkoušky potřebné pro splnění předpokladů stanovených právními 
předpisy pro výkon sjednaného druhu práce, není-li uvedeno jinak. Dojde-li k ukončení pracovního 
poměru ve zkušební době, musí zaměstnanec přidělený stejnokroj vrátit dle pokynu vedoucího útvaru 
nebo jím určeného zaměstnance. 

4.2 Vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec vystaví zaměstnanci formulář První přidělení 
stejnokroje pro muže nebo První přidělení stejnokroje pro ženu. 

4.3 Rozsah stejnokrojových součástí pro první přidělení stejnokroje stanovují: 

  tabulka č. 4 – SKUPINA I , 

  tabulka č. 7 – SKUPINY II a III. 

4.4 Zaměstnanci v pracovněprávním vztahu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr (DPP nebo DPČ) obdrží při prvním přidělení stejnokroj ve stejném rozsahu jako ostatní 
zaměstnanci v pracovním poměru ve smyslu tabulek dle předchozího bodu. Předchozí věta se netýká 
zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru a jsou vybavováni stejnokrojem a zároveň mají 
sjednanou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tito zaměstnanci mohou nárokovat 
pouze ty stejnokrojové součásti pro DPP nebo DPČ, které nejsou shodné pro sjednaný druh práce 
v pracovním poměru. 

4.5 Bod 4.4 se nevztahuje také na zaměstnance, kteří z pracovního poměru, ve kterém byli 
vybavováni stejnokrojem a bez přerušení návaznosti pracovněprávních vztahů přecházejí do 
pracovněprávního vztahu v DPP nebo DPČ. Zde o rozsahu prvního přidělení stejnokrojových součástí 
v DPP nebo DPČ rozhoduje vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec. 

5 Další periodické p řidělování stejnokrojových sou částí  

5.1 Po uplynutí jednoho roku od prvního přidělení stejnokrojových součástí se provádí malé 
obnovení stejnokrojových součástí. 

5.2 Vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec vystaví zaměstnanci formulář Objednávkový list 
stejnokrojových součástí pro muže – malé obnovení nebo Objednávkový list stejnokrojových součástí 
pro ženu – malé obnovení. 

5.3 Malé obnovení se skládá z řízeného a výběrového výdeje. V řízeném výdeji je zaměstnanec 
povinen odebrat stanovené stejnokrojové součásti, pokud jsou požadované součásti v požadované 
velikosti ve skladu k dispozici. Ve výběrovém výdeji si může zaměstnanec vybrat příslušné 
stejnokrojové součásti až do výše stanoveného počtu bodů. Pokud nedojde k plnému vybavení 
zaměstnance, postupuje se dle ustanovení bodu 8.3. 

5.4 Základní počet bodů pro každého zaměstnance ve výběrovém výdeji je 1000, pokud 
v předchozím kalendářním roce odpracuje 1800 hodin, resp. 1687 hodin při stanovené týdenní 
pracovní době méně než 40 hodin. Základní počet bodů se v závislosti na počtu odpracovaných hodin 
v předchozím kalendářním roce může zvýšit nebo snížit. Za každou odpracovanou hodinu nad 1800 
hodin, resp. 1687 hodin se počet bodů zvyšuje v přepočtu 1 započatá hodina = 1 bod. Naopak za 
každou celou neodpracovanou hodinu pod 1800 hodin, resp. 1687 hodin se počet bodů snižuje 
v přepočtu 1 hodina = 1 bod. Celé ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na zaměstnance 
v pracovněprávním vztahu v DPP nebo DPČ. 

5.5 Malé obnovení se opakuje každý rok s výjimkou roku, kdy se provádí velké obnovení. 

5.6 Rozsah stejnokrojových součástí pro malé obnovení stanovují: 

tabulka č. 5 – SKUPINA I , 

tabulka č. 8 – SKUPINY II a III. 

5.7 Po uplynutí tří let od prvního přidělení stejnokrojových součástí se provádí velké obnovení 
stejnokrojových součástí. 

5.8 Vedoucí nebo jím určený zaměstnanec vystaví zaměstnanci formulář Objednávkový list 
stejnokrojových součástí pro muže – velké obnovení nebo Objednávkový list stejnokrojových součástí 
pro ženu – velké obnovení. 



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

SMĚRNICE  6-2013-01 
                4 (celkem 26) 

5.9 Velké obnovení se skládá z řízeného a výběrového výdeje. Oba výdeje probíhají obdobným 
způsobem jako u malého obnovení dle bodů 5.3 a 5.4. 

5.10 Velké obnovení se opakuje v periodě tří let. 

5.11 Rozsah stejnokrojových součástí pro velké obnovení stanovují: 

tabulka č. 6 – SKUPINA I , 

  tabulka č. 9 – SKUPINY II a III. 

5.12 Nevyčerpané body z výběrového výdeje malého obnovení lze převést do dalšího období 
v plném rozsahu. Převedené body z malého obnovení lze však použít nejpozději při velkém obnovení 
s tím, že do dalšího tříletého cyklu obnovení se převádí maximálně 10 % z celkového počtu 
přidělených bodů při velkém obnovení. 

5.13 Zaměstnanci v pracovním poměru vybavení stejnokrojem, kteří mají ještě sjednán 
pracovněprávní vztah v DPP nebo DPČ s povinností používat stejnokroj, obnovují stejnokrojové 
součásti stejným systémem s tím, že mají zvýšený počet bodů ve výběrovém výdeji za hodiny 
odpracované v DPP nebo DPČ. Za každou odpracovanou hodinu v DPP nebo DPČ se zvýší celkový 
počet bodů ve výběrovém výdeji o 1 bod. Tento přepočet platí pro velké i malé obnovení v závislosti 
na odpracovaných hodinách v DPP nebo DPČ v předchozím kalendářním roce. Obnovení pro DPP 
nebo DPČ probíhá současně s obnovením pro pracovní poměr. 

5.14 U zaměstnanců v pracovněprávním vztahu jen na základě dohod o DPP nebo DPČ, na které 
se nevztahuje ustanovení bodu 5.13, rozhoduje o rozsahu přidělených stejnokrojových součástí 
vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec s přihlédnutím k odpracovaným hodinám 
v předcházejícím kalendářním roce. Rozsah přidělených stejnokrojových součástí nesmí překročit 
rozsah pro ostatní zaměstnance ve smyslu tabulek pro jednotlivé skupiny. 

5.15 Nedojde-li k vybavení zaměstnance v rámci malého nebo velkého obnovení v příslušném 
kalendářním roce, je jeho nárok z řízeného i výběrového výdeje převeden do dalšího kalendářního 
roku. Pokud nedojede k vybavení zaměstnance z osobních důvodů ani v dalším kalendářním roce, při 
následném vybavení lze nárokovat pouze stejnokrojové součásti z řízeného výdeje dvou předchozích 
kalendářních roků. 

5.16 Nedojde-li k vybavení zaměstnance svrchní bundou v příslušném roce čtyřletého cyklu, je jeho 
nárok převeden do dalšího kalendářního roku, od kterého pak začíná další čtyřletý cyklus. 

6 Individuální zhotovení stejnokrojových sou částí  

6.1 Zaměstnanci, kterému nelze přidělit stejnokrojové součásti ze standardních konfekčních 
velikostí, zajistí dodavatel oděvů zhotovení stejnokrojových součástí na míru. Tuto záležitost 
dodavatel konzultuje s vedoucím útvaru zaměstnance nebo jím určeným zaměstnancem. 

6.2 Pokud zaměstnanec doloží potvrzením lékaře pracovnělékařské služby, že některou 
stejnokrojovou součást pro materiálové složení nemůže používat, vedoucí útvaru nebo jím určený 
zaměstnanec může po případné konzultaci s útvarem 400420 rozhodnout o zhotovení stejnokrojové 
součásti z jiného vhodného materiálu. Stejnokrojovou součást si dle dispozic vedoucího útvaru 
nebo jím určeného zaměstnance zaměstnanec zajišťuje samostatně. 

6.3 Zdravotní, nadměrnou nebo podměrnou obuv si zaměstnanec zajišťuje sám po schválení ceny 
a vizuálního provedení vedoucím útvaru nebo jím určeným zaměstnancem v součinnosti s útvarem 
400420. K pořízení zdravotní obuvi zaměstnanec dokládá potvrzení lékaře pracovnělékařské služby, 
k pořízení nadměrné nebo podměrné obuvi zaměstnanec dokládá potvrzení skladu o nemožném 
vystrojení. 

6.4 Obuv samostatně zajišťovaná zaměstnancem musí být v černé barvě bez ozdob, podrážka 
nesmí být v hladkém provedení, špička a pata musí být pevná a uzavřená. Obuv musí mít zajištění 
proti nežádoucímu vyzutí. 

6.5 Po předložení řádného daňového dokladu ve smyslu příslušné vnitřní normy proplatí útvar 
400420 samostatné pořízení stejnokrojové součásti nebo obuvi. Tyto náklady následně útvar 400420 
nechá přeúčtovat na příslušný útvar zaměstnance, který si stejnokrojové součásti nebo obuv pořídil. 
V Objednávkovém listě stejnokrojových součástí vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec 
vyznačí samostatné pořízení stejnokrojové součásti nebo obuvi, které již nebudou zaměstnanci 
vydávány, případně bude o příslušný počet bodů snížen nárok ve výběrovém výdeji. 
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6.6 Pokud v oděvním skladu nedojde k plnému vybavení zaměstnance z důvodu individuálního 
zhotovení stejnokrojových součástí, vyznačí pracovník oděvního skladu počet individuálně 
zhotovovaných stejnokrojových součástí do Objednávkového listu stejnokrojových součástí. Případné 
dodání těchto součástí až v následném kalendářním roce nemá vliv na přidělování stejnokrojových 
součástí pro následující rok. 

7 Mimo řádné p řidělování stejnokrojových sou částí  

7.1 Zaměstnanec může požádat o nahrazení poškozené součásti za novou, pokud při výkonu 
práce došlo k jejímu neopravitelnému poškození nezaviněným jednáním zaměstnance. Nová 
stejnokrojová součást může být zaměstnanci také přidělena, pokud prokáže, že došlo k jejímu zničení 
v důsledku živelné události (např. povodeň, požár apod.). Takto nahrazená stejnokrojová součást se 
nezapočítává do čerpání bodů ve výběrovém výdeji. 

7.2 Pokud v důsledku živelné události dojde ke zničení většiny nebo všech stejnokrojových 
součástí, může být zaměstnanci povoleno v příslušném kalendářním roce nové malé nebo velké 
obnovení, popřípadě i nové první přidělení stejnokrojových součástí. 

7.3 O náhradě poškozené nebo zničené stejnokrojové součásti rozhoduje vedoucí útvaru nebo jím 
určený zaměstnanec, který vystaví zaměstnanci formulář Mimořádný objednávkový list stejnokrojové 
součásti. Mimořádné přidělení stejnokrojové součásti může nastat i z jiných důvodů, které posoudí 
vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec. V případě zamítnutí mimořádného přidělení 
stejnokrojové součásti vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec sdělí zaměstnanci důvod 
zamítnutí, v případě požadavku zaměstnance písemně. 

8 Administrativní zajišt ění přidělování stejnokrojových sou částí  

8.1 V oděvním skladu se zaměstnanec prokazuje identifikační kartou a formulářem První přidělení 
stejnokroje nebo Objednávkový list stejnokrojových součástí, případně formulářem Mimořádný 
objednávkový list stejnokrojové součásti. 

8.2 Počet vydaných stejnokrojových součástí vyznačí pracovník oděvního skladu do formuláře 
První přidělení stejnokroje nebo Objednávkový list stejnokrojových součástí, případně potvrdí přidělení 
stejnokrojové součásti do formuláře Mimořádný objednávkový list stejnokrojové součásti. Zaměstnanci 
mohou být vydány stejnokrojové součásti pouze pro jeho profesi nebo funkci a v jeho velikosti. 

8.3 Pokud v oděvním skladu nedojde k plnému vybavení zaměstnance, vyznačí pracovník 
oděvního skladu počet nevydaných stejnokrojových součástí do formuláře První přidělení stejnokroje 
nebo Objednávkový list stejnokrojových součástí, případně vyznačí do formuláře Mimořádný 
objednávkový list. Oděvní sklad po dohodě se zaměstnancem zajistí pozdější předání nevydaných 
stejnokrojových součástí přímo ve skladu nebo prostřednictvím reklamačního místa požadovaném 
zaměstnancem. 

8.4 Pokud odmítne zaměstnanec bezdůvodně stejnokrojové součásti převzít, vyznačí pracovník 
oděvního skladu počet odmítnutých stejnokrojových součástí do formuláře První přidělení stejnokroje 
nebo Objednávkový list stejnokrojových součástí, případně potvrdí odmítnutí stejnokrojové součásti 
ve formuláři Mimořádný objednávkový list stejnokrojové součásti. Oděvní body za odmítnuté 
stejnokrojové součásti propadají, pokud zaměstnanec neprokáže objektivní důvod odmítnutí. 

8.5 Zaměstnanec obdrží po přidělení stejnokrojových součástí v oděvním skladu potvrzenou kopii 
formuláře První přidělení stejnokroje nebo Objednávkový list stejnokrojových součástí nebo 
Mimořádný objednávkový list stejnokrojové součásti. Vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec 
obdrží naskenovanou kopii potvrzeného formuláře v elektronické formě. 

9 Prodej stejnokrojových sou částí  

9.1 Zaměstnanec si může v oděvním skladu nad rámec přidělených stejnokrojových součástí další 
stejnokrojové součásti koupit. Při tomto nákupu se zaměstnanec prokazuje identifikační kartou. 

9.2 Zaměstnanec má nárok na nákup stejnokrojových součástí určených pouze pro jeho profesi 
nebo funkci a ve své velikosti. 

9.3 Nákup lze kombinovat s výběrovým výdejem. V případě nedostatku bodů na příslušnou 
stejnokrojovou součást lze počet chybějících bodů nahradit peněžním plněním, kdy 1 Kč nahrazuje 
1 bod. 

9.4 Cena stejnokrojové součásti je rovna počtu oděvních bodů uvedených v tabulce č. 11. 
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9.5 Oděvní součásti, které nejsou předmětem této normy, si může zaměstnanec v oděvním skladu 
koupit bez omezení. 

10 Základní pravidla používání stejnokroje  

10.1 Stejnokroj se používá řádně a v upraveném stavu podle zásad stanovených touto normou 
za současného respektování obecných společenských a etických zásad oblékání. 

10.2 Zaměstnanec musí používat stejnokroj po celou dobu výkonu práce, není-li dále uvedeno 
jinak, v minimálním složení košile nebo polokošile (příp. halenka), kalhoty nebo sukně a obuv. 

10.3 Zaměstnanec, kterému dosud nebyl stejnokroj přidělen, používá na svrchní části oděvu 
viditelně červenou rukávovou pásku s označením písmeny DP ve žluté barvě, kterou mu přidělí 
vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec. Toto ustanovení se nevztahuje na pracovníky 
přepravní kontroly. 

10.4 Dispečerskou čepici může zaměstnanec odkládat v uzavřených objektech, ve vozidlech, nebo 
se svolením příslušného vedoucího směny. 

10.5 Sako pánské lze používat s kalhotami jen dlouhými pánskými univerzálními a sako dámské 
lze používat s kalhotami jen dlouhými dámskými univerzálními nebo se sukní. Není dovoleno 
současné používání saka a bundy fleece nebo bundy pasové. Taktéž není dovoleno současné 
používání saka a obuvi „Adidas“. 

10.6 Košile bez vázanky smí být u krku rozepnuta nejvýše o 2 knoflíky. Košile bez vázanky i s 
vázankou musí být u mužů zasunuta do kalhot. 

10.7 Dámské punčochy jako vlastní doplněk jsou povoleny hladké bez vzoru v tělové nebo černé 
barvě. 

10.8 Ponožky jako vlastní doplněk jsou povoleny v černé, tmavě modré nebo tmavě šedé barvě 
bez výrazného vzoru nebo loga. 

10.9 Kalhoty nebo sukně mohou být doplněny opaskem černé barvy bez výrazných ozdob. 
Na opasek se může připevnit pouzdro na mobilní telefon nebo jiné pouzdro (např. ledvinka) v tmavě 
modré nebo černé barvě. 

10.10 Kalhoty krátké pánské a kalhoty krátké dámské (Capri) lze používat pouze v období duben až 
září. 

10.11 Pánská vázanka se používá ke košili a uvazuje se tak, aby konec vázanky končil přibližně 
v úrovni pasu. Zaměstnanec může použít také sponu na vázanku s motivem DP nebo dopravního 
prostředku v přiměřené velikosti. 

10.12 Ke stejnokroji se používá bezpečnostní doplněk (např. výstražná vesta nebo výstražná bunda) 
podle obecně závazného právního předpisu nebo organizační a řídící normy. 

10.13 Stejnokrojové součásti označené identifikačními znaky DP nesmí být při výkonu práce 
kombinovány s jinými svrchními oděvními součástmi než přidělenými. 

10.14 Identifikační znaky DP, bezpečnostní prvky, funkční a identifikační označení musí být 
na stejnokroji a bezpečnostním doplňku (např. výstražné vestě nebo výstražné bundě) viditelné. 

10.15 Při výkonu práce může zaměstnanec používat pouze ty stejnokrojové součásti, které jsou pro 
vykonávanou funkci nebo profesi určeny. 

11 Výjimka z používání stejnokroje  

11.1 Zaměstnanec vykonávající kontrolu nemusí používat stejnokroj, pokud to charakter jeho 
činnosti po dobu kontroly vyžaduje. 

11.2 Vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec může v odůvodněných případech na nezbytně 
nutnou dobu zaměstnanci povolit výjimku ze základních pravidel používání stejnokroje. 

11.3 Stejnokroj se nemusí používat při návštěvě lékaře pracovnělékařské služby, oděvního skladu 
nebo při prohlubování kvalifikace (účasti na školení a přezkoušení apod.). 

11.4 Zaměstnanci, kterým časový rozsah povinnosti používat stejnokroj stanovuje vedoucí 
zaměstnanec nebo jím určený zaměstnanec, používají stejnokroj jen po stanovenou dobu. 
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12 Stejnokroje s funk čním a identifika čním ozna čením 

12.1 Zaměstnanci s povinností používat stejnokroj s funkčním označením musí mít funkční 
označení připevněné na náramenících bílé košile nebo na pravé straně hrudi u ostatních 
stejnokrojových součástí, popř. výstražné vesty. Funkční označení přidělí zaměstnanci vedoucí útvaru 
nebo jím určený zaměstnanec. 

12.2 Dozorčí VII a dozorčí VIII z útvaru 110110, dispečeři JPT, JPA a dispečeři útvaru 100420 musí 
mít na stejnokroji, popř. výstražné vestě připevněné identifikační označení na levé straně hrudi. 
Identifikační označení přidělí zaměstnanci vedoucí útvaru nebo jím určený zaměstnanec. 

12.3 Výpravčí, mistři odborného vzdělávání v pracovním poměru a vedoucí oddělení odborného 
vzdělávání musí mít na stejnokroji, popř. výstražné vestě pouze identifikační označení na levé straně 
hrudi. Tito zaměstnanci funkční označení nemají. 

13 Reklamace stejnokrojových sou částí  

13.1 Pokud stejnokrojová součást při odebírání v oděvním skladu vykazuje vadu, má zaměstnanec 
právo ji nepřevzít a požadovat přímo na místě náhradu za jinou. 

13.2 Vady stejnokrojových součástí, které jsou zjištěny později nebo se vyskytnou při používání, 
má zaměstnanec právo reklamovat, nejdéle však ve lhůtě do 24 měsíců od přidělení. 

13.3 Vada, kterou lze opravit, bude odstraněna v oděvním skladu bez zbytečného odkladu. 

13.4 Vada, kterou nelze odstranit a brání řádnému používání, nebo která se vyskytuje opakovaně, 
zakládá právo na výměnu stejnokrojové součásti. 

13.5 Reklamaci nelze uplatnit v případě opotřebení stejnokrojové součásti odpovídající míře 
používání nebo v případě, kdy stejnokrojová součást byla poškozena nesprávným používáním, 
případně mechanickým poškozením zaviněným zaměstnancem, další osobou nebo vnějším vlivem. 

13.6 Zaměstnanec je povinen při čištění stejnokrojových součástí dodržovat technologický postup 
stanovený v manuálu „Návod na údržbu oděvů“. Nerespektováním těchto pokynů a návodu ztrácí 
zaměstnanec právo na reklamaci. Manuál ve formě brožury je k dispozici v oděvním skladu nebo na 
Intranetu DP. 

13.7 Reklamaci lze uplatnit přímo v oděvním skladu nebo prostřednictvím určeného zaměstnance 
reklamačního místa. 

13.8 Je-li reklamace uplatněna v oděvním skladu, musí být vyřízena neprodleně, ve sporných 
případech nebo v případě opravy do 30 dnů od předání stejnokrojové součásti k reklamaci. 

13.9 Je-li reklamace uplatněna na reklamačním místě, musí být vyřízena neprodleně po doručení 
stejnokrojové součásti do oděvního skladu, ve sporných případech nebo v případě opravy do 30 dnů 
od doručení do oděvního skladu. Předávání stejnokrojových součástí mezi reklamačním místem 
a oděvním skladem a opačně nesmí přesáhnout 5 pracovních dní. 

13.10 Stejnokrojové součásti předávané k reklamaci musí být čisté a suché. 

13.11 Při reklamaci pracovník oděvního skladu nebo určený zaměstnanec reklamačního místa 
vyplní formulář Reklamační protokol, kopii obdrží zaměstnanec. 

13.12 Způsob vyřízení reklamace musí být uveden v Reklamačním protokolu. 

13.13 Nebude-li reklamace vyřízena ve stanovených lhůtách, má zaměstnanec právo požadovat 
novou stejnokrojovou součást přímo ve skladu nebo prostřednictvím určeného zaměstnance 
reklamačního místa. 

13.14 Reklamační místa mimo oděvní sklad jsou stanovena v tabulce č. 10. 

13.15 Přepravu mezi reklamačním místem a oděvním skladem zajišťuje útvar 231800. Tuto 
přepravu objednává určený zaměstnanec reklamačního místa nebo pracovník oděvního skladu 
u útvarů 231820 nebo 231830. 

13.16 Zaměstnanec musí stejnokrojovou součást přinést na reklamační místo v  obalu (např.: 
krabice, plastový box, igelitový sáček apod.) a v čistém stavu. 

13.17 Průvodním dokumentem reklamované stejnokrojové součásti je Reklamační protokol. 
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13.18 Je-li zaměstnanec nespokojený s vyřízením reklamace, obrátí se na svého vedoucího útvaru 
nebo jím určeného zaměstnance a ten rozhodne o dalším postupu. 

14 Bodové ohodnocení stejnokrojových sou částí  

14.1 Každá stejnokrojová součást je ohodnocena počtem oděvních bodů. 

14.2 Ohodnocení počtem oděvních bodů stanovuje tabulka č. 11. 

15 Tabulky  

Tabulka č. 1 
Zaměstnanci řídící vozidla MHD a zajiš ťující ochranu 

majetku a osob – bez funk čního ozna čení 
SKUPINA I 

číslo útvaru název profese nebo funkce 

112X00 strojvedoucí metra 

112X00 strojvedoucí metra (instruktor) 

126X00 řidič tramvaje 

131X00 řidič autobusu 

140020 řidič tramvaje 

6001xx 
pracovník ochrany majetku a osob I, II a 
III 
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Tabulka č. 2 
Zaměstnanci s povinností používat  
stejnokroj bez funk čního ozna čení 

SKUPINA II 

číslo útvaru název profese nebo funkce 

100310 přepravní kontrolor II (#) 

100310 přepravní kontrolor III (#) 

100450 vedoucí oddělení (#) 

100450 informátor v dopravě III (#) 

100450 informátor v dopravě IV (#) 

100740 informátor v dopravě III 

100740 informátor v dopravě V (#) 

100740 informátor v dopravě VI (#) 

110020 dozorčí VII (OZP) 

110430 dozorčí VI (RBD) 

111X00 dělník v dopravě – přepravní manipulant 

111X00 dozorčí I (DS) 

111X00 dozorčí II (DS II) 

111X00 dozorčí III (SPT) 

111X00 dozorčí IV (SPT II) 

111X00 dozorčí V (DST) 

111X00 dozorčí IV (výpravčí I) 

111X00 dozorčí V (výpravčí II) 

112X00 dozorčí V (DD) 

129000 lanovkář (#)(#) 

129010 vedoucí střediska II 

129010 dělník v dopravě (#)(#) 

1290X0 provozní zámečník (obsluha LD) 

140000 zástupce vedoucího JHV 

140030 dělník v dopravě (dozor v Muzeu MHD) 

140030 průvodce  

140030 pracovník obchodního provozu 

240410 dispečer IV 

240410 dispečer V 

240410 dispečer VI 

240410 vedoucí oddělení 

240420 dispečer IV 

240420 dispečer V 

240420 dispečer VI 

240420 vedoucí střediska VI 

241800 dispečer V 

241800 dispečer VI 

242700 dispečer V 

242700 dispečer VI 
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Vysvětlivky k tabulce č. 2: 

(#) časový rozsah povinnosti používat stejnokroj stanovuje vedoucí nebo jím pověřený 
zaměstnanec 

(#)(#) o rozsahu používaných stejnokrojových součástí rozhoduje vedoucí nebo jím pověřený 
zaměstnanec 

 

Tabulka č. 3 
Zaměstnanci s povinností používat  

stejnokroj s funk čním, pop ř. identifika čním ozna čením 
SKUPINA III  

číslo útvaru název profese nebo funkce 

100400 technický pracovník IX – 
specialista odboru 100400 

(#) 

100400 vedoucí odboru (#) 

100410 vedoucí oddělení (#) 

100410 inspektor dopravního dozoru 

100420 vedoucí oddělení (#) 

100420 dispečer VIII 

110030 vedoucí oddělení (#) 

110030 mistr odborného vzdělávání III (#)(#) 

110100 vedoucí odboru (#) 

110110 dozorčí VII 

110110 dozorčí VIII 

120030 vedoucí oddělení (#) 

120030 mistr odborného vzdělávání III 

120300 vedoucí odboru (#) 

120320 vedoucí oddělení (#) 

120320 dispečer III 

120320 dispečer IV 

120320 dispečer V 

120320 dispečer VI 

120320 technický pracovník IV (#) 

120320 technický pracovník VI (#) 

120330 vedoucí oddělení (#) 

120330 dispečer V 

120350 technický pracovník V (#) 

126020 výpravčí II 

130030 vedoucí oddělení (#) 

130030 mistr odborného vzdělávání III 

130100 vedoucí odboru (#) 

130110 vedoucí oddělení (#) 

130110 dispečer II 

130110 dispečer III 

130110 dispečer IV 

130110 dispečer V 

130110 dispečer VI 

130110 dispečer VII 
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130120 vedoucí oddělení (#) 

131X00 výpravčí II 

131X00 výpravčí IV 

131X00 výpravčí V 

241800 dispečer VII 

Vysvětlivky k tabulce č. 3: 

(#) časový rozsah povinnosti používat stejnokroj stanovuje příslušný vedoucí zaměstnanec nebo 
jím pověřený zaměstnanec 

(#)(#) jen zaměstnanci v pracovním poměru 

 

Tabulka č. 4 
Počty stejnokrojových sou částí pro první p řidělení  

 

Skupina I 
Řízení vozidel MHD a 

ostraha – bez funkčního 
označení 

název stejnokrojové sou části muž žena 

Kalhoty dlouhé dámské univerzální  

Kalhoty zimní dámské  
2 

Kalhoty dlouhé pánské univerzální  

Kalhoty zimní pánské 
2 

 

Kalhoty krátké pánské 1(1)  

Kalhoty krátké dámské  

Sukně  
1(2) 

Košile dámská modrá dlouhý rukáv  

Košile dámská modrá krátký rukáv  
Košile dámská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

 

Košile dámská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

 

Polokošile dámská modrá krátký rukáv  

8(3) 

Košile pánská modrá dlouhý rukáv  

Košile pánská modrá krátký rukáv  
Košile pánská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

 

Košile pánská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

 

Polokošile pánská modrá krátký rukáv 

8(3) 

 

Vesta 

Svetr V 
1 1 

Bunda svrchní dámská  1 

Bunda svrchní pánská 1  

Sako dámské  

Bunda pasová 
1 

Sako pánské 
1 

 

Vázanka pro ženy  

Vázanka pro muže 1 
1 

Spona k vázance 1 1 
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Polobotka dámská  

Obuv „Adidas“ 
1 

Polobotka pánská 
1 

 

Zimní obuv dámská  1 

Zimní obuv pánská 1  

Ponožky tenké 

Ponožky silné 
15 15 

Čepice letní 1 1 

Čepice zimní 1 1 

Rukavice zimní 1 1 

Šála 1 1 

Ledvinka 1(4) 1(4) 

Peněženka 1(4) 1(4) 

Vysvětlivky k tabulce č. 4 

(1) místo krátkých kalhot lze odebrat jedny dlouhé kalhoty 

(2) lze odebrat sukni nebo krátké kalhoty, popř. další dlouhé kalhoty 

(3) lze odebrat libovolnou kombinaci, musí však být odebrány alespoň dvě košile modré barvy, jedna 
s dlouhým rukávem a druhá s krátkým rukávem 

(4) jen řidiči autobusů 
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Tabulka č. 5 

Počty stejnokrojových sou částí po 1. roce a dále každý rok 
s výjimkou roku velkého obnovení – malé obnovení  

 

Skupina I 
Řízení vozidel MHD a 

ostraha – bez funkčního 
označení 

název stejnokrojové sou části muž žena 

Řízený výdej   

Kalhoty dlouhé dámské univerzální  

Kalhoty zimní dámské  

Sukně  

1 

Kalhoty dlouhé pánské univerzální  

Kalhoty zimní pánské 
1 

 

Košile dámská modrá dlouhý rukáv  

Košile dámská modrá krátký rukáv  
Košile dámská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky  

Košile dámská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

 

Polokošile dámská modrá krátký rukáv  

4(1) 

Košile pánská modrá dlouhý rukáv  

Košile pánská modrá krátký rukáv  
Košile pánská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

 

Košile pánská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

 

Polokošile pánská modrá krátký rukáv 

4 (1) 

 

Bunda svrchní dámská  1(2) 

Bunda svrchní pánská 1(2)  

Zimní obuv dámská  

Polobotka dámská  

Obuv „Adidas“ 

1 

Polobotka pánská  

Zimní obuv pánská 

1 

 
Výběrový výdej v hodnot ě  

1 000 bodů   

Jakákoliv součást z řízeného výdeje  X(3) X(3) 

Ponožky tenké 

Ponožky silné 
25 25 

Vázanka pro ženy  

Vázanka pro muže 1 
1 

Spona k vázance 1 1 

Ledvinka 1(4) 1(4) 

Peněženka 1(4) 1(4) 

Opasek 1 1 

Vysvětlivky k tabulce č. 5 

(1) lze odebrat libovolnou kombinaci, zaměstnanec však musí mít k dispozici alespoň dvě košile 
modré barvy, jednu s dlouhým rukávem a druhou s krátkým rukávem 

(2) bunda svrchní se odebírá 1x za 4 roky, v souladu s bodem 16.4 
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(3) lze odebrat libovolný počet kusů od každého druhu z řízeného výdeje z tabulek 5 a 6 

(4) jen řidiči autobusů 

 
Tabulka č. 6 
Počty stejnokrojových sou částí po 3. roce a dále v period ě tří let 

– velké obnovení 

 

Skupina I 
Řízení vozidel MHD a 

ostraha – bez funkčního 
označení 

název stejnokrojové sou části muž žena 

Řízený výdej   

Kalhoty dlouhé dámské univerzální  

Kalhoty zimní dámské  

Kalhoty krátké dámské  

Sukně  

3(1) 

Kalhoty krátké pánské  

Kalhoty dlouhé pánské univerzální  

Kalhoty zimní pánské 

3(1) 

 

Košile dámská modrá dlouhý rukáv  

Košile dámská modrá krátký rukáv  
Košile dámská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

 

Košile dámská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

 

Polokošile dámská modrá krátký rukáv  

4(2) 

Košile pánská modrá dlouhý rukáv  

Košile pánská modrá krátký rukáv  
Košile pánská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

 

Košile pánská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

 

Polokošile pánská modrá krátký rukáv 

4(2) 

 

Vesta 

Svetr V 
1 1 

Bunda svrchní dámská  1(3) 

Bunda svrchní pánská 1(3)  

Sako dámské  

Bunda pasová 
1 

Sako pánské 
1 

 

Zimní obuv dámská  

Polobotka dámská  

Obuv „Adidas“ 

1 

Polobotka pánská  

Zimní obuv pánská 

1 

 
Výběrový výdej v hodnot ě  

1 000 bodů   

Jakákoliv součást z řízeného výdeje X(4) X(4) 

Ponožky tenké 

Ponožky silné 
25 25 
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Vázanka pro ženy  

Vázanka pro muže 1 
1 

Spona k vázance 1 1 

Ledvinka 1(5) 1(5) 

Peněženka 1(5) 1(5) 

Opasek 1 1 

Čepice letní 1 1 

Čepice zimní 1 1 

Rukavice zimní 1 1 

Šála 1 1 

Vysvětlivky k tabulce č. 6 

(1) lze odebrat libovolnou kombinaci, musí však být odebrány alespoň jedny dlouhé kalhoty, u žen 
alespoň jedna sukně nebo jedny dlouhé kalhoty 

(2) lze odebrat libovolnou kombinaci, zaměstnanec však musí mít k dispozici alespoň dvě košile 
modré barvy, jednu s dlouhým rukávem a druhou s krátkým rukávem 

(3) bunda svrchní se odebírá 1x za 4 roky, v souladu s bodem 16.4 

(4) lze odebrat libovolný počet kusů od každého druhu z řízeného výdeje z tabulek 5 a 6 

(5) jen řidiči autobusů 
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Tabulka č. 7 
Počty stejnokrojových sou částí pro první p řidělení 

 
Skupina II 

Bez funkčního označení 

Skupina III 
S funkčním, případně 

identifikačním 
označením 

název stejnokrojové sou části muž Žena muž žena 

Kalhoty dlouhé dámské univerzální   

Kalhoty zimní dámské  
2 

 
2 

Kalhoty dlouhé pánské univerzální   

Kalhoty zimní pánské 
3 

 
3 

 

Sukně  1(1)  1(1) 

Sako dámské  1   

Sako pánské 1    
Košile dámská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

  

Košile dámská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

 
8(2) (3) 

 
8(3) 

Košile pánská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

  

Košile pánská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

8(2) (3) 
 

8(3) 
 

Košile dámská modrá dlouhý rukáv    

Košile dámská modrá krátký rukáv    

Polokošile dámská modrá krátký rukáv  

8(4) (5) 

  

Košile pánská modrá dlouhý rukáv    

Košile pánská modrá krátký rukáv    

Polokošile pánská modrá krátký rukáv 

8(4) (5) 

   

Vesta / skupina III s nárameníky 

Svetr V / skupina III s nárameníky 
1 1 1 1 

Bunda svrchní dámská / skupina III 
s nárameníky 

 1  1 

Bunda svrchní pánská / skupina III 
s nárameníky 

1  1  

Bunda pasová / skupina III 
s nárameníky 

1 1 1 1 

Vázanka pro ženy   

Vázanka pro muže 1 
1 

1 
1 

Spona k vázance 1 1 1 1 

Opasek 1(6) 1(6)   

Polobotka dámská   1 

Obuv „Adidas“ 
1(7) 

  

Polobotka pánská 
1(7) 

 1  

Zimní obuv dámská  1  1 

Zimní obuv pánská 1  1  

Ponožky tenké 

Ponožky silné 
15 15 15 15 

Čepice dispečerská modrá   1(8) 1(8) 

Čepice dispečerská červená 1(9) 1(9)   

Čepice letní 1(10) 1(10)   
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Čepice zimní 1 1 1 1 

Rukavice zimní 1 1 1 1 

Šála 1 1 1 1 

Ledvinka 1(6) 1(6)   

Peněženka 1(6) 1(6)   

Vysvětlivky k tabulce č. 7 

(1) místo sukně lze odebrat dlouhé kalhoty 

(2) pouze pracovníci informačních center a telefonických informací; dozorčí stanice dle vysvětlivky 5 

(3) lze odebrat libovolnou kombinaci, od každého druhu však musí být odebrán alespoň jeden kus; 
dozorčí stanice dle vysvětlivky 5 

(4) pracovníci informačních center a telefonických informací modré košile neodebírají 

(5) lze odebrat libovolnou kombinaci, musí však být odebrány alespoň jedna košile s dlouhým 
rukávem a jedna košile s krátkým rukávem; polokošili mohou odebírat jen pracovníci přepravní 
kontroly a útvaru 129010 za dodržení předchozí podmínky; dozorčí stanice mohou místo 
modrých košil odebírat bílé košile s tím, že musí odebrat alespoň dvě košile modré barvy, jednu 
s dlouhým rukávem a druhou s krátkým rukávem 

(6) jen pracovníci přepravní kontroly 

(7) Obuv „Adidas“ mohou odebírat jen pracovníci přepravní kontroly a útvaru 129010 

(8) jen určení pracovníci dispečerských útvarů 

(9) jen dozorčí podle předpisové soustavy metra 

(10) kromě určených zaměstnanců dispečerských útvarů, kteří dostávají dispečerskou čepici 
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Tabulka č. 8 
Počty stejnokrojových sou částí po 1. roce a dále každý rok s výjimkou roku ve lkého 

obnovení – malé obnovení  

 
Skupina II 

Bez funkčního označení 

Skupina III 
S funkčním, případně 

identifikačním označením 

název stejnokrojové sou části muž žena muž Žena 

Řízený výdej      

Kalhoty dlouhé dámské univerzální   

Kalhoty zimní dámské   

Sukně  

1 

 

1 

Kalhoty dlouhé pánské univerzální   

Kalhoty zimní pánské 
1 

 
1 

 
Košile dámská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky   

Košile dámská bílá krátký rukáv 
s nárameníky  

4 (1) (2) 
 

4 (2) 

Košile pánská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

  

Košile pánská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

4 (1) (2) 
 

4 (2) 
 

Košile dámská modrá dlouhý rukáv    

Košile dámská modrá krátký rukáv    

Polokošile dámská modrá krátký rukáv  

4 (3) (4) 

  

Košile pánská modrá dlouhý rukáv    

Košile pánská modrá krátký rukáv    

Polokošile pánská modrá krátký rukáv 

4 (3) (4) 

   
Bunda svrchní dámská / skupina III 
s nárameníky 

 1(5)  1(5) 

Bunda svrchní pánská / skupina III 
s nárameníky 1(5)  1(5)  

Zimní obuv dámská   

Polobotka dámská   
1 

Obuv „Adidas“ 

1(6) 

  

Polobotka pánská   

Zimní obuv pánská 

1(6) 

 
1 

 

Čepice dispečerská bílá   1(7) 1(7) 
Výběrový výdej v hodnot ě  

1 000 bodů     

Jakákoliv součást z řízeného výdeje X(8) X(8) X(8) X(8) 

Ponožky tenké 

Ponožky silné 
25 25 25 25 

Rukavice zimní 1 1 1 1 

Vázanka pro ženy   

Vázanka pro muže 1 
1 

1 
1 

Spona k vázance 1 1 1 1 

Ledvinka 1(9) 1(9)   

Peněženka 1(9) 1(9)   

Opasek 1 1 1 1 
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Vysvětlivky k tabulce č. 8 

(1) pouze pracovníci informačních center a telefonických informací; dozorčí stanice dle vysvětlivky 4 

(2) lze odebrat libovolnou kombinaci, od každého druhu však musí mít zaměstnanec k dispozici 
alespoň jeden kus; dozorčí stanice dle vysvětlivky 4 

(3) pracovníci informačních center a telefonických informací modré košile neodebírají 

(4) lze odebrat libovolnou kombinaci, zaměstnanec však musí mít k dispozici alespoň jednu košili 
s dlouhým rukávem a jednu košili s krátkým rukávem; polokošili mohou odebírat jen pracovníci 
přepravní kontroly a útvaru 129010 za dodržení předchozí podmínky; dozorčí stanice mohou 
místo modrých košil odebírat bílé košile s tím, že musí mít k dispozici alespoň dvě košile modré 
barvy, jednu s dlouhým rukávem a druhou s krátkým rukávem 

(5) bunda svrchní se odebírá 1x za 4 roky, v souladu s bodem 16.4 

(6) Obuv „Adidas“ mohou odebírat jen pracovníci přepravní kontroly a útvaru 129010 

(7) o přidělení této součástí rozhoduje vedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec 

(8) lze odebrat libovolný počet kusů od každého druhu z řízeného výdeje z tabulek 8 a 9 

(9) jen pracovníci přepravní kontroly 

 

Tabulka č. 9 
Počty stejnokrojových sou částí po 3. roce a dále v period ě tří let – velké obnovení 

 
Skupina II 

Bez funkčního označení 

Skupina III 
S funkčním, případně 

identifikačním označením 

název stejnokrojové sou části muž žena muž Žena 

Řízený výdej      

Kalhoty dlouhé pánské univerzální   

Kalhoty zimní pánské 
3 

 
3 

 

Kalhoty zimní dámské   

Kalhoty dlouhé dámské univerzální   

Sukně  

3 

 

3 

Košile dámská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

  

Košile dámská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

 
4(1) (2) 

 
4(2) 

Košile pánská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

  

Košile pánská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

4(1) (2) 
 

4(2) 
 

Košile dámská modrá dlouhý rukáv    

Košile dámská modrá krátký rukáv    

Polokošile dámská modrá krátký rukáv  

4(3) (4) 

  

Košile pánská modrá dlouhý rukáv    

Košile pánská modrá krátký rukáv    

Polokošile pánská modrá krátký rukáv 

4(3) (4) 
   

Sako dámské  1   

Sako pánské 1    

Vesta 

Svetr V 
1 1 1 1 

Bunda svrchní dámská / skupina III 
s nárameníky  1(5)  1(5) 

Bunda svrchní pánská / skupina III 
s nárameníky 

1(5)  1(5)  

Bunda pasová 1 1 1 1 
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Zimní obuv dámská   

Polobotka dámská   
1 

Obuv „Adidas“ 

1(6) 

  

Polobotka pánská   

Zimní obuv pánská 

1(6) 

 
1 

 
Výběrový výdej v hodnot ě  

1 000 bodů     

Jakákoliv součást z řízeného výdeje X(7) X(7) X(7) X(7) 

Ponožky tenké 

Ponožky silné 
25 25 25 25 

Vázanka pro ženy   

Vázanka pro muže 1 
1 

1 
1 

Spona k vázance 1 1 1 1 

Ledvinka 1(8) 1(8)   

Peněženka 1(8) 1(8)   

Opasek 1 1 1 1 

Čepice dispečerská modrá   1(9) 1(9) 

Čepice dispečerská červená 1(10) 1(10)   

Čepice dispečerská bílá   1(11) 1(11) 

Čepice letní 1(12) 1(12)   

Čepice zimní 1 1 1 1 

Rukavice zimní 1 1 1 1 

Šála 1 1 1 1 

Vysvětlivky k tabulce č. 9 

(1) pouze pracovníci informačních center a telefonických informací; dozorčí stanice dle vysvětlivky 4 

(2) lze odebrat libovolnou kombinaci, od každého druhu však musí mít zaměstnanec k dispozici 
alespoň jeden kus; dozorčí stanice dle vysvětlivky 4 

(3) pracovníci informačních center a telefonických informací modré košile neodebírají 

(4) lze odebrat libovolnou kombinaci, zaměstnanec však musí mít k dispozici alespoň jednu košili 
s dlouhým rukávem a jednu košili s krátkým rukávem; polokošili mohou odebírat jen pracovníci 
přepravní kontroly a útvaru 129010 za dodržení předchozí podmínky; dozorčí stanice mohou 
místo modrých košil odebírat bílé košile s tím, že musí mít k dispozici alespoň dvě košile modré 
barvy, jednu s dlouhým rukávem a druhou s krátkým rukávem 

(5) bunda svrchní se odebírá 1x za 4 roky, v souladu s bodem 16.4 

(6) Obuv „Adidas“ mohou odebírat jen pracovníci přepravní kontroly a útvaru 129010 

(7) lze odebrat libovolný počet kusů od každého druhu z řízeného výdeje z tabulek 8 a 9 

(8) jen pracovníci přepravní kontroly 

(9) jen určení pracovníci dispečerských útvarů 

(10) jen dozorčí podle předpisové soustavy metra 

(11) o přidělení této součástí rozhoduje vedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec 

(12) kromě určených zaměstnanců dispečerských útvarů, kteří dostávají dispečerskou čepici 
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Tabulka č. 10 
Seznam reklama čních míst mimo od ěvní sklad 

místnost referentky vedoucího provozu – depo Kačerov 

místnost referentky vedoucího provozu – depo Zličín 

místnost referentky vedoucího provozu – depo Hostivař 

stanice metra Nádraží Holešovice – jih 

výpravna – vozovna Hloubětín výpravna – vozovna Žižkov 

výpravna – vozovna Kobylisy výpravna – garáž Klíčov 

výpravna – vozovna Motol výpravna – garáž Vršovice 

výpravna – vozovna Pankrác výpravna – garáž Kačerov 

výpravna – vozovna Strašnice výpravna – garáž Hostivař 

výpravna – vozovna Vokovice výpravna – garáž Řepy 
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Tabulka č. 11 
Bodové ohodnocení stejnokrojových sou částí 

název stejnokrojové sou části počet od ěvních 
bodů 

Kalhoty dlouhé dámské univerzální 880 

Kalhoty dlouhé pánské univerzální 790 

Kalhoty zimní dámské 790 

Kalhoty zimní pánské 790 

Kalhoty krátké pánské 610 

Kalhoty krátké dámské 770 

Sukně 680 

Košile dámská modrá dlouhý rukáv 330 

Košile dámská modrá krátký rukáv 316 
Košile dámská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

325 

Košile dámská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

315 

Košile pánská modrá dlouhý rukáv 310 

Košile pánská modrá krátký rukáv 290 
Košile pánská bílá dlouhý rukáv 
s nárameníky 

325 

Košile pánská bílá krátký rukáv 
s nárameníky 

315 

Polokošile dámská modrá krátký rukáv 325 

Polokošile pánská modrá krátký rukáv 325 

Vesta 540 

Svetr V 625 

Bunda svrchní dámská 1980 

Bunda svrchní pánská 1980 

Sako dámské 1950 

Bunda pasová 1880 

Sako pánské 1790 

Vázanka pro ženy 250 

Vázanka pro muže 250 

Spona k vázance 150 

Opasek 240 

Polobotka dámská 1600 

Obuv „Adidas“ 1250 

Polobotka pánská 870 

Zimní obuv dámská 810 

Zimní obuv pánská 950 

Ponožky tenké 54 

Ponožky silné 98 

Čepice dispečerská modrá 425 

Čepice dispečerská červená 425 

Čepice dispečerská bílá 580 

Čepice letní 130 

Čepice zimní 110 
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Rukavice zimní 320 

Šála 180 

Ledvinka 255 

Peněženka 345 

16 Přechodná ustanovení  

16.1 Noví zaměstnanci s nástupem v roce 2014, začínají s odběrem dle této směrnice v roce 2014  
v níže uvedeném systému. V letech následujících bude systém adekvátně posunut ve čtyřletém cyklu. 

2014 První p řidělení 

2015 Malé obnovení 

2016 Malé obnovení 

2017 Velké obnovení 

16.2 Stávající zaměstnanci, u kterých první přidělení stejnokroje dle SM 51-2010-03 prob ěhlo 
v roce 2013 , začínají s odběrem dle této směrnice v roce 2015  v systému velkého obnovení  
(tabulky 6 a 9). 

2014 -- 

2015 Velké obnovení 

2016 Malé obnovení 

2017 Malé obnovení 

16.3 Stávající zaměstnanci, u kterých první přidělení stejnokroje dle SM 51-2010-03 prob ěhlo 
v roce 2012 a d říve, začínají s odběrem dle této směrnice v roce 2015  v systému prvního malého 
obnovení  (tabulky 5 a 8). V roce 2014  se pro odběr použije přechodný systém , který je kombinací 
výběrového výdeje dle SM 51-2010-03 a nového systému odběru dle této směrnice. Vypočte se počet 
bodů dle SM 51-2010-03 ve smyslu ustanovení bodů 5.3, příp. 5.9 a 5.10. Zaměstnanec je povinen 
odebrat součásti v rozsahu malého obnovení - části řízený výdej. Bodová hodnota odebraných 
součástí v rozsahu malého obnovení - části řízený výdej se odečte od bodů vypočtených dle SM 51-
2010-03. Zbylé body může zaměstnanec použít k obnovení stejnokrojových součástí určených pro 
jeho profesi nebo funkci a pouze ve své velikosti. Nevyčerpané body z roku 2014 se nepřevádějí do 
systému obnovování součástí v dalších letech dle této směrnice. Pokud je výsledkem odečtu nulová 
nebo záporná hodnota, zaměstnanec odebere součásti pouze v rozsahu malého obnovení, části 
řízený výdej. Posuzuje se každý pracovněprávní vztah samostatně. 

2014 Přechodný systém 

2015 Malé obnovení 

2016 Malé obnovení 

2017 Velké obnovení 

16.4 Čtyřletý cyklus odebírání svrchní bundy se zavádí podle posledního odběru této součásti 
zaměstnancem. 

Poslední odb ěr Nový odb ěr 

2010 a dříve 2014 

2011 2015 

2012 2016 

2013 2017 

16.5 Jako stejnokrojová součást může být i nadále používána bunda fleece. 

16.6 Skupiny I a II mohou i nadále používat jako stejnokrojovou součást bílou košili bez 
nárameníků nebo bílou polokošili. 
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17 Závěrečná ustanovení  

Za správnost manuálu „Návod na údržbu oděvů“ a kontaktu pro komunikaci s oděvním skladem 
odpovídá útvar 400420. 

17.1 Související dokumenty 

• SM 9-2010-01 Daň z přidané hodnoty 

Na intranetu jednotky Zásobování - Katalog oděvních součástí jsou zveřejněny: 

• Kontakty na oděvní sklad 

• Návod na údržbu oděvů 

• Katalog oděvních součástí 

• Velikostní tabulky stejnokrojových součástí 

17.2 Formulá ře 

• Mimořádný objednávkový list stejnokrojové součásti 

• Objednávkový list stejnokrojových součástí pro muže – malé obnovení 

• Objednávkový list stejnokrojových součástí pro muže – velké obnovení 

• Objednávkový list stejnokrojových součástí pro ženu – malé obnovení 

• Objednávkový list stejnokrojových součástí pro ženu – velké obnovení 

• První přidělení stejnokroje pro muže 

• První přidělení stejnokroje pro ženu 

• Reklamační protokol 

jsou zpracovány pro uživatele produktu MS Office formou šablon a jsou zveřejněny v Evidenci šablon 
dokumentů na Intranetu DP–Dokumenty–Šablony dokumentů. 

17.3 Součástí této normy je p říloha: 

• Funkční a identifikační označení 

Pozn.: Žlutým podbarvením jsou zvýrazněny změny proti SM 6-2013-00. 

Datum schválení: 28. 1. 2014 

Ing. Jaroslav Ďuriš v. r. 
generální ředitel 
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Příloha 

Funkční označení 

pracovníci útvaru 100400 – odbor Řízení a kontrola provozu 

 
Dispečer 
inspektor dopravního dozoru 
 

  
 
vedoucí oddělení 
 
 

  
 
vedoucí odboru 
technický pracovník IX – specialista odboru 100400 
 

  

pracovníci útvar ů 110110, 120300 a 130100 

 
zatím neobsazeno 
 
 

  
 
traťový dispečer 
 
 

  
 
oblastní dispečer 
 
 

  
 
provozní dispečer 
dozorčí VII 
technický pracovník IV 

  
 
zástupce vedoucího směny 
technický pracovník V 
technický pracovník VI 

  
 
vedoucí směny 
vedoucí oddělení 
dozorčí VIII 

  
 
vedoucí odboru 
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Identifika ční označení 
dozor čí VII a VIII JPM, dispe čeři JPT, JPA a dispe čeři útvaru 100420 

dozorčí VII a VIII metro dispečer tramvaje dispečer autobusy dispečer útvaru 100420 

 
 

výprav čí, mist ři odborného vzd ělávání v pracovním pom ěru a vedoucí odd ělení odborného 
vzdělávání 

 

 


