Z návrhu obou odborových organizací, předloženého zaměstnavateli
při zahájení kolektivního vyjednávání dne 27.03.2019:

-

-

-

-

-

Navýšení všech tarifních mezd v roce 2020 o 15 Kč,
Objem základních mzdových prostředků v roce 2021 navýšit k 1. 1. 2021 o 5 % nad
průměrnou roční inflaci stanovenou ČSÚ v předchozím roce 2020. Tyto mzdové prostředky
rovnoměrně rozdělit do jednotlivých mzdových tarifů všem zaměstnancům,
Minimální délka směny je 6 hodin,
Navýšení benefitních poukázek z 1.400 Kč na 5.000 Kč
Zvýšení příspěvku na penzijní připojištění ze současných 3 % z vyměřovacího základu za každý
kalendářní měsíc na 5 %, minimálně však 1 000,- Kč měsíčně
změnit výši OH
 OH 1 2 Kč,
 OH 2 4 Kč, přiznat nejdéle po 3 letech
 OH 3 6 Kč, přiznat nejdéle po 6 letech
Navýšit příplatek za práci přesčas ze současných 25 % na 35 %, nad 150 hodin za rok 45%
průměrného výdělku,
Zvýšit příplatek za práci v odpolední směně ze současných 3,20 Kč na 6,40 Kč,
Navýšit příplatek za práci v dělené směně na ze současných 100 Kč na 200 Kč,
Zvýšit příplatek za zácvik na 10 Kč/hod.; pokud je zácvik na noční směně na 20 Kč/hod.,
Příplatek za mimořádně teplé dny za práci v ranní a odpolední směně v době mimořádně
teplých dnů z původních 10 Kč zvýšit na 50 Kč za každou směnu trvající čtyři hodiny a více
přísluší v souladu s vnitropodnikovou normou:
a)
řidičům MHD, kteří během směny řídí vozidlo, které není vybaveno
plnohodnotnou klimatizací kabiny řidiče,
b)
zaměstnancům odboru Dopravní cesta plnícím pracovní úkoly na dopravní cestě,
c)
zaměstnancům přepravní kontroly.
Zvýšit příplatek za používaní respirátoru nebo filtrační masky z původních 3 Kč na 6 Kč,
Zavedení příplatku za odstavení vozidla mimo středisko ve výši 100 Kč za takovou směnu,
Zavedení příplatku za dosaženou praxi pro všechny zaměstnance ve výši 0 - 7 Kč/hod.,
Zavedení příplatku za směnu typu CD ve výši 100 Kč za takovou směnu,
Zavedení příplatku za operativní nastoupení směny mimo rozvrh tzv. „na zavolání“ ve výši
200 Kč za takovou směnu,
Zavedení zdravotního volna v maximální délce 3 pracovních dnů v roce,
Proplácení doby strávené vysláním pro objednání stejnokrojových součástí, nebo k provedení
jejich změření, anebo k jejich odběru, ve výši průměrné mzdy a to včetně přiměřené doby na
cestu z místa bydliště, anebo pracoviště zaměstnance a zpět,
Zvýšení odměn při významných pracovních výročích…

