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Rozsah znalostí

 

Seznam použitých zna

Typ interní normy Základní
Označení ORz-48
Nahrazuje  
Změna č. 1 
Datum vydání 30.03.2020
Navrhovatel Zaměstnavatel 
Zpracovatel Odbor personální
Schválil jméno 

funkce 

datum 

Představenstvo 
30.03.2020
 

Součinnost při  
vytvoření IN 

Sociální partne

Omezení přístupu bez omezení
Počet stran 90 
Forma vydání elektronicky i tiskem

JOS Funkce

GŘ ČDC  Výkonný
řediteléodbor
vedoucízam

 Ostatní zam
JOS  Ředitelé PJ, SOKV, 

vedoucízam
ŘP, a OPT

 Ostatní zam

Zkratka Význam

ALE Samostatný spolek strojv
BOZP Bezpeč
C M Mezinárodní sdružení železni
ČD České dráhy, akciová spole
ČDC ČD Cargo, a.s.
ČR Česká republika
CSČR Cech strojv
ČSD Československé státní dráhy
ČSÚ Český statistický ú
DPH Daň z p
DUO Demokratická unie 
FISAIC Mezinárodní sdružení 
FSČR Federace strojv
FV Federace vozmistr
FVČ Federace vlakových 

Rozsah znalostí 

Seznam použitých značek a zkratek 

ákladní 
-A-2020 

Účinnost od 

3.2020 Platí do 

stnavatel ČD Cargo, a.s. 
Odbor personální 

edstavenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. XXX/2020
.2020 

Sociální partneři působící ve společnosti ČD Cargo, a.s. 

bez omezení 
Počet příloh 

elektronicky i tiskem 

Funkce Znalost1 

Výkonnýředitel, řediteléuseků, 
editeléodborů, 

vedoucízaměstnanci 

úplná 

Ostatní zaměstnanci     úplná 
editelé PJ, SOKV, ŘP a OPT, 

vedoucízaměstnanciPJ , SOKV,  
P, a OPT 

úplná 

Ostatní zaměstnanci úplná 

Význam 

Samostatný spolek strojvůdců   
čnost a ochrana zdraví při práci 

Mezinárodní sdružení železničářů a přátel železničářů 
dráhy, akciová společnost 

D Cargo, a.s. 
eská republika 

Cech strojvůdců České republiky 
eskoslovenské státní dráhy 
eský statistický úřad 

 z přidané hodnoty 
Demokratická unie odborářů 
Mezinárodní sdružení železničářů pro kulturu a volný čas
Federace strojvůdců České republiky 
Federace vozmistrů 
Federace vlakových čet 

01.04.2020 
31.08.2021 

XXX/2020 ze dne 

05 

as 
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GŘ Generální 
GVD Grafikon vlakové dopravy
GDPR General Data 

o ochran
a o volném pohybu t

IN Internínorma
JOS Jednotkaorganiza
KOP Kondič
KZAM Kód zam
LOP Léčebn
MF Ministerstvo financí
MPSV Ministerstvo práce a sociálních v
ND Nákladní doprava
NV Nařízení vlády 
O10 GŘ ČDC Odbor personální 
OC Odborové centrály
OOPP Osobní ochranné pracovní 
OSŽ Odborové sdružení železni
PKS Podniková kolektivní smlouva
PPS Pohrani
PLS Pracovn
Registr IN ČDC Elektronick

Cargo, a.s.
SF, CSF Sociální fond, centrální sociální fond
SZP Zákon č
SOSaD Svaz odborá
SŽDC Správa železni
TDM Tábor d
UIC Mezinárodní železni
USIC Mezinárodní sportovní sdružení železni
UŽZ Unie železni
ZP Zákon č
ZSSK Železni

enerální ředitelství (jednotka organizační struktury ČD Cargo, a.s)
rafikon vlakové dopravy 

General Data ProtectionRegulation (nařízení EP a Rady EU
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj
a o volném pohybu těchto údajů) 

Internínorma 
Jednotkaorganizačnístruktury 

ční pobyty 
ód zaměstnání 

ebně ozdravný pobyt 
inisterstvo financí 
inisterstvo práce a sociálních věcí 

Nákladní doprava 
ízení vlády ČR 

personální generální ředitelství ČD Cargo, a.s. 
Odborové centrály 

sobní ochranné pracovní prostředky 
Odborové sdružení železničářů 

odniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s 
ohraniční přechodová stanice 
racovně lékařské služby 
lektronický Registr interních norem ČD Cargo, a.s. na intranetu 

Cargo, a.s. 
ociální fond, centrální sociální fond 

č. 65/1965 Sb., v platném znění (starý zákoník práce)
Svaz odborářů služeb a dopravy 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., a Správa železnic, s.o.

ábor dětí a mládeže 
Mezinárodní železniční unie 
Mezinárodní sportovní sdružení železničářů 
Unie železničních zaměstnanců 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  
Železničnáspoločnosť Slovensko, a.s. 

D Cargo, a.s) 

ízení EP a Rady EU 2016-679, 
 fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

na intranetu ČD 

ní (starý zákoník práce) 

, a Správa železnic, s.o.  
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PREAMBULE 

ČD Cargo, a.s. (dále jen „zam
společnosti,na straně jedné a
republiky, Federace vlakových 
strojvůdců České republiky, Svaz odborá
straně druhé (společně dále i jako „OC“)
262/2006 Sb., zákoníku práce
kolektivním vyjednávání, v platném zn
jen „PKS“)na období od 1.4.2020 do 31.3. 2021

PKS se mění v následujícím rozsahu a ustanoveních.

Příloha 2 - SYSTÉM ODMĚŇ

4.17 Odměňování při převedení na jinou 

4.17.4 Částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP)

V období, kdy zaměstnavatel nem
omezení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách se uplat
nezaměstnanost podle § 209 ZP. 

 

4.17.4.1V případě, kdy zaměstnavatel nem
pracovní doby z důvodu dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách
v souladu s výše uvedenou platnou právní úpravou
zaměstnanci, který nemohl vykonávat prá
výdělku. 

 

4.17.4.2 Rozsah použití částeč
a u konkrétních zaměstnanců s
uvedena v Opatření č. 0005/2020 
ZP))a s maximální možnou úč

 

Příloha č. 4  POKYN K UPLAT

Příloha 2 – Systém odměňování zam
Částečná nezaměstnanost – č

Částečnou nezaměstnanost uplat
z důvodu dočasného omezení poptávky po j
v celém rozsahu týdenní pracovní doby.

ČDC vydají po dohodě s OC 
nezaměstnanosti (§209 ZP). 

 

zaměstnavatel“ nebo „ČDC“),jehož jménem jedná
a Odborové sdružení železničářů, Federace strojv

republiky, Federace vlakových čet, Unie železničních zaměstnanců, Federace vozmistr
Svaz odborářů služeb a dopravy a Demokratická unie 

 dále i jako „OC“) – uzavírají ve smyslu ustanovení § 22 zákona 
262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a ve smyslu zákona 

platném znění, tuto 1. změnu Podnikové kolektivní smlouv
1.4.2020 do 31.3. 2021. 

následujícím rozsahu a ustanoveních. 

ĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

evedení na jinou práci a při částečné nezam

stnanost (§ 209 ZP) 

stnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z
omezení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách se uplat

stnanost podle § 209 ZP.  

stnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v
asného omezení poptávky po jím poskytovaných službách

platnou právní úpravou překážka v práci na stran
stnanci, který nemohl vykonávat práci, přísluší náhrada mzdyve výši 

čné nezaměstnanosti bude uplatňován na konkrétních pracovištích 
 s ohledem na sociální a existenční dopady 

5/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezam
častí všech zaměstnanců na konkrétních pracovištích

UPLATŇOVÁNÍ STĚŽEJNÍCH BODŮ PKS

ování zaměstnanců společnosti 
článek 4.17.4 

uplatňuje zaměstnavatel v případě, kdy nem
asného omezení poptávky po jím poskytovaných službách p

rozsahu týdenní pracovní doby. 

 s OC Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC

jménem jednápředstavenstvo 
, Federace strojvůdců České 

, Federace vozmistrů, Cech 
a Demokratická unie odborářů, na 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 
ní a ve smyslu zákona č. 2/1991 Sb., o 

kolektivní smlouvy(dále 

NOSTI 

né nezaměstnanosti 

stnanci práci z důvodu dočasného 
omezení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách se uplatňuje částečná 

stnanci práci v rozsahu týdenní 
asného omezení poptávky po jím poskytovaných službách, vzniká 

ekážka v práci na straně zaměstnavatele a 
výši 70% průměrného 

ován na konkrétních pracovištích 
(bližší specifikace je 

né nezaměstnanosti (§209 
 na konkrétních pracovištích. 

 PKS 

, kdy nemůže zaměstnanci 
poskytovaných službách přidělovat práci 

DC k aplikaci částečné 
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PLATNOST PKS 

1. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1.4.2020 do 31.3. 2021
dobu od 1. dubna 2020 do31. srpna 

 
V Praze dne 30.března 2020 
 

Za ČD Cargo, a.s.: Ivan Bednárik, MBA, v.r.Ing. Zden

   předseda p

 

Za OSŽ:   Radek Nekola, p

Za FSČR:  Jaroslav 

Za FV:   Josef Hevera, viceprezident FV, v.r.

Za FVČ:  Robert Benda, prezident FV

Za CS ČR:  Jiří Stan

Za DUO:  Josef Fojtík, 

Za SOSaD:  Milan Mikeš, p

Za UŽZ:  Bc. Klára Kubeczková, DiS, UŽZ, v.r.
 
 
Odborová organizace …………… …………………….souhlasí s
správnost.    
V          dne            2020  

 

na Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1.4.2020 do 31.3. 2021
srpna 2020. 

Ivan Bednárik, MBA, v.r.Ing. Zdeněk Škvařil, v.r.  Bohumil Rampula, v.r.

edseda představenstva    členové představenstva

Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s, v.r.

Jaroslav Vondrovic, prezident FSČR, v.r. 

Josef Hevera, viceprezident FV, v.r. 

Robert Benda, prezident FVČ, v.r. 

í Staněk, první místopředseda CS ČR, v.r. 

Josef Fojtík, člen výboru firemní sekce DUO při ČD Cargo, a.s.

Milan Mikeš, předseda FV SOSaD při ČD Cargo, a.s., v.r.

Bc. Klára Kubeczková, DiS, UŽZ, v.r. 

Odborová organizace …………… …………………….souhlasí s tímto dokumentem a potvrzuje jeho 

                 jméno a funkce  

na Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1.4.2020 do 31.3. 2021 se uzavírá na 

ohumil Rampula, v.r. 

edstavenstva 

 

D Cargo, a.s., v.r. 

D Cargo, a.s., v.r. 

tímto dokumentem a potvrzuje jeho 
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