2. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ke dni 4. 9.
2020
V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci
odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel
předložil dne 30. 6. 2020:
•

Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021

•

Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP

•

Dohody o kolektivním vyjednávání

•

Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a
životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.
Jednání se zúčastnil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přítomné účastníky
seznámil s rozpočtovým výhledem, s informacemi o stavební činnosti a odpověděl na velké
množství otázek přítomných zástupců odborových organizací.
V průběhu výjezdního kolektivního vyjednávání se dostavila i ředitelka cestovní kanceláře
ČD Travel, s.r.o., a zhodnotila letošní průběh v cestovním ruchu.
Výrazně došlo ke sblížení stanovisek v Rámcových zásadách fondu kulturních a sociálních
potřeb, kdy došlo k rozšíření možnosti využití tohoto fondu i neaktivními zaměstnanci
(zejm. zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené). V rozporu zůstává výše přídělu
do C-FKSP, minimální množství účastníků a zaměstnanců na akcích s příspěvkem z CFKSP, ve finančních limitech pro stravování u sportovních a kulturních akcí, výše příspěvku
na činnost odborových organizací, možnost použití prostředků FKSP na péči o zrak.
U Podnikové kolektivní smlouvy došlo ke shodě nad výší prostředků na odstraňování závad
v oblasti BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a to ve výši 70 mil. Kč.
Rozpory přetrvávají zejména u:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doby platnosti PKS
Kondiční program vs Kondiční pobyty
Možnosti více než dvou po sobě jdoucích nočních směn
Některá ustanovení u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Posouzení pracovišť, kde nelze přerušit práci, a proto na nich bude čerpána
přiměřená doba na oddech a jídlo
Výše tarifních mezd
Příplatek za zaškolování
Odměňování zaměstnanců HZS
Výkonová odměna
Zvláštní odměna
Příplatek za práci o sobotách a nedělích

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh charakteristik prací připravovaného Katalogu
zaměstnání u KZAM 31606 Výpravčí (TS 9-11), KZAM 81805 Pracovník infrastruktury

s licencí strojvedoucího (podmínky pro TS 10 u zaměstnanců s licencí strojvedoucího, kteří
nemají elektrokvalifikaci).
Mimo zmíněné dokumenty byly projednány materiály reagující na vývoj situace
s onemocněním COVID-19.
Smluvní strany budou dále jednat 15. září 2020 v sídle organizace.

