Otevřený dopis vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciové společnosti, svým zaměstnancům

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vážíme si Vašeho přístupu k plnění pracovních povinností v této náročné době a ještě
jednou všem děkujeme za odváděnou práci. Ujišťujeme Vás, že děláme maximum pro to,
abychom Vám všem práci ulehčili a především ochránili Vaše zdraví, což je v tuto chvíli
nejpodstatnější.
Vedení společnosti každý den vyhodnocuje a přijímá opatření tak, aby docházelo
k maximální eliminaci rizik spojených s šířením koronaviru. Naše společnost velmi aktivně a
na denní bázi spolupracuje s Krizovým štábem hl. m. Prahy.
Naším cílem je, aby zaměstnanci naší společnosti byli pravidelně informováni
prostřednictvím komunikačních prostředků využívaných v DPP. Z tohoto důvodu byla např.
na intranet DPP přidána záložka: „Koronavir Covid-19“, kde jsou tyto informace
soustředěny a průběžně aktualizovány. Zároveň dochází k informování zaměstnanců
prostřednictvím ostatních běžných komunikačních kanálů DPP.
Vzhledem k tomu, že v současné době jsou v rámci DPP šířeny dopisy, které jsou patrně
vydávány některými odborovými organizacemi, považuje vedení společnosti za nutné uvést
informace obsažené v těchto dopisech na pravou míru.
1. vedení DPP se schází každý den ráno a přijímá maximálně možná opatření
související s eliminací šíření koronaviru Covid-19 vždy samostatně a v souladu
s usneseními vlády ČR a Krizového štábu hl. m. Prahy,
2. vedení DPP důrazně odmítá, že by v DPP existovala instituce Krizový štáb v DP
Covid-19, a pokud taková iniciativa některých odborových organizací existuje, nemá
žádnou oporu ve vnitřních předpisech, nemá žádné pravomoci a nepřijímá žádná
opatření.
3. vedení DPP v tuto chvíli zajišťuje ochranné prostředky pro zaměstnance DPP od
dodavatelů garantující zdravotní nezávadnost těchto prostředků,
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4. vedení DPP pravidelně informuje o přijatých opatřeních všechny zaměstnance a
odborové organizace působící v rámci DPP,
5. vedení DPP má zájem na konstruktivní spolupráci se všemi odborovými
organizacemi působícími v DPP a tyto zástupce pravidelně informuje.

Ještě jednou nám dovolte poděkovat za Váš přístup a vykonávanou práci.
S úctou vedení společnosti:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
PhDr. Jiří Špička
člen představenstva
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Mgr. Matej Augustín
člen představenstva
Ing. Marek Kopřiva
technický ředitel - Metro
Mgr. Bohdan Frajt
bezpečnostní ředitel
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