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19. srpna 2020

Pokyny ředitele odboru personálního k personálně-mzdové problematice č. 8/2020

K zajištění všech úkolů souvisejících s uzavřenou 3. změnou Podnikové kolektivní smlouvy
Správy železnic, státní organizace, na rok 2020 sděluji ředitelům organizačních jednotek (OJ),
ředitelům odborů Generálního ředitelství a dále zejména uživatelům docházkové úlohy,
personálně-mzdovým specialistům CSS, zaměstnancům oddělení sociální a PaM oblastních
ředitelství (OŘ) a styčným zaměstnancům pro CSS ostatních organizačních jednotek následující
informace:
1. Znění 3. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace,
na rok 2020:
„Bod 2.1.2.5 základního textu Kondiční pobyty se doplňuje na konec o následující odstavec:
V případě, že se zaměstnanec z důvodu obavy z nákazy COVID-19 odmítne KOP zúčastnit,
bude zaměstnanci poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku
dle bodu 2.1.2.5 písmeno a) nebo b), bez absolvování dvanáctidenního pobytu (tzv. domácí
KOP) v termínu dle provozních možností zaměstnavatele s přihlédnutím k zájmům
zaměstnance. Pokyny k realizaci tohoto bodu PKS vydá ředitel odboru personálního.“
2. Možnost „domácí KOP“:
Seznamy účastníků KOP jsou do lázeňských zařízení zasílány 1 měsíc před termínem
kondičních pobytů, proto zaměstnanec je povinen písemně odřeknout přidělený
poukaz a projevit zájem o tzv. domácí KOP nejpozději 1 měsíc před datem nástupu
na KOP.
Zaměstnanci SŽ, kteří se rozhodli odřeknout v roce 2020 přidělený poukaz KOP, mají
možnost projevit svůj zájem o tzv. domácí KOP dle nového znění PKS SŽ na rok 2020 (tj.
týká se i zaměstnanců, kteří odřekli KOP v předchozích měsících a tzv. domácí KOP ještě
nečerpali, ale netýká se zaměstnanců, kteří neprojevili zájem o KOP 2020 v průzkumu zájmu
v prosinci 2019 a proto neměli přidělený poukaz KOP).
Termín poskytnutí „domácí KOP“ určí zaměstnavatel, dle znění PKS dle provozních možností
zaměstnavatele a s přihlédnutím k zájmům zaměstnance, tudíž nemusí se jednat o stejné
období, na které je přidělen původní poukaz KOP.
U zaměstnanců, kterým je poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy ve výši
průměrného výdělku dle písm. b) bodu 2.1.2.5, se i v případě „domácí KOP“ poskytuje toto
pracovní volno ve druhém týdnu čerpání „domácí KOP“ po vyčerpání 1 týdne dovolené
v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.
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