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nie se müete seznámit se závéry kolektivnIho vyjednávánI dojednanmi se
zástupci obou odborovch organizacI:

Platnost kolektivnI smlouvy 2020 byla prodIouena do 31.12.2021.

TarifnI tIdy se zvi od 1.1.2021 o 3,0 % a objem mzdovch prostedkü
na pohyblivou sIoku se zvI o 3,0 %.
Objem mzdovch prostvredkO do pohyblivé sIoky by mel bt rozdélen
plonë. PerozdélenI pohyblivé sIoky odliné od doporuëench 3 % je
moné v individuáln Ich a odOvodnén?ch pIpadech. VedoucI ma povinnost
odliné procento konkrétn Imu zaméstnanci vysvëtlit.

2. Prémie za naplnénI fondu pracovnI doby ye vi 1.250 K bude pesu-
nuta do tarifnI mzdy.

3. Pro individuálnI navenI mezd v rámci MaP (mzdy a profese) bude vy-
Ienëno 1,5 % personálnIch nákladü.

4. V listopadové mzdé bude vyplacenajednorázová prémie zaméstnancüm
RBCB takto:

¯ V kategoriIch DIR a INDIR ye vi 10.000 K.
¯ V kategorii ANG ye vi 5.000 K.

Tato prémie je podëkovánIm zaméstnancOm za sloité obdobI béhem dvou
yin pandemie.
Mimoádná prémie se nevztahuje na zaméstnance, ktei nastoupili p0

1.9.2020 a obdreIi nástupni bonus. Rovné budou z vypiacenI prémie vy-
ñati zamèstnanci, kteiI méli bëhem roku 2020 neomluvenou absenci. Prémii
obdrI pouze zaméstnanci, ktei budou v dobé v'piaty prémie v pracovnim
poméru s RBCB.

5. Objem prostedku Cafeterie, kter ma k dispozici kad zaméstnanec,
bude naven o 500 K ronë na ceIkovch 10.000 K.

6. Od ledna 2021 budou mit zaméstnanci RBCB opëtovné monost ádat
o bezcironé püjäky pro üeI bydlenI a pofizenI automobilu.
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OstatnI ujednáni kolektivnI smiouvy zOstávajI beze zmêny.
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