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Tisková chyba v 1. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, na období 2016 -2017

V rámci technického čtení po schválení 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy Železniční dopravní
cesty, státní organizace, na období 2016 -2017, došlo k tiskové chybě v příloze Č. 4 -správně jsou podbarvená data:

Článek 2 - Poskytování KOP
1.

KOP poskytované zaměstnavatelem jsou určeny

a)

zaměstnancům sžDC, kteří vykonávají těžkou ĎÍzickou práci s jednostranným zatížením a neĎÍziologickým průběhem zatížení během směny nebo vykonávají práci charakterizovanou vysokou neuropsychickou zátěží a k 31. prosinci 2016 splňují podmínku odpracování nepřetržitě nejméně 20
1et u SŽDC (ČD, ČD-C) a z toho nejméně 10 let ve vybraných zaměstnáních dle tabulky č.1 nebo

č. 2 a v době nároku na KOP některé z těchto zaměstnáni' po stanovenou týdenní pracovní dobu dle
PKS vykonávaji',

b)

zaměstnancům HZs s funkčním označením (zaměstnanci určení k výjezdové činnosti), kteří:
• v době nároku na KOP vykonávají po stanovenou týdenní pracovní dobu dle Přílohy č. 1, článku 2 některé ze zaměstnání HZS dle tabulky č. 1 této přílohy a zároveň odpracovali k 31. pro-

Sinci 2016 v těchto zaměstnáních nejméně 10 let u SŽDC (ČD) nebo
•

nepřetržitě odpracovali 20 let u SŽDC (ČD) podle předchozí podmínky tohoto bodu, přičemž

byli ze zdravotních důvodů přeřazeni do jiných zaměstnání, která nejsou vyjmenovaná v tabulce
č. 1 této přílohy,

c)

zaměstnancům sžDC, kteří vykonávají těžkou ĎÍzickou práci sjednostranným zatížením a neůziologickým zati'ženi'm během směny nebo vykonávají práci charakterizovanou vysokou neuropsy-

chickou zátěží a splňují k 31. prosinci 2016 podmínku odpracování nepřetržitě nejméně 26 let u

SŽDC (ČD, ČD-C) a z toho nejméně 10 let ve vybraných zaměstnáních dle tabulky č. 3 a v době

nároku na KOP některé z těchto zaměstnání pro stanovenou týdenní pracovní dobu dle PKS vykonávají.
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