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ROZSAH ZNALOSTI
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo
činnost, přičemž:
•

•

•

informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí
o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen
se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto
dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle
takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je
v pří-slušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do
příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo
zařazení (funkce)

Znalost ustanovení

Všichni zaměstnanci PO Ostrava

Úplná znalost
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ZKRATKY A ZNAČKY
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích,
příkladech nebo tabulkách.
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DNO

Deska nouzových obsluh

DN PPO

Dopravní náměstek přednosty provozního obvodu

DOZ

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

IS

Informační systém

KOP

Kondiční ozdravný pobyt

PO

Provozní obvod

PPO

Přednosta provozního obvodu

TN PPO

Technický náměstek přednosty provozního obvodu

ZDD

Základní dopravní dokumentace

ŽDC

Železniční dopravní cesta

ŽST

Železniční stanice
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1. Upozornění na případy chování v rozporu s Etickým kodexem Správy železnic.
Množí se případy, kdy zaměstnanci Správy železnic diskutují na různých webech, diskuzních
fórech, sociálních sítích a jejich vyjadřování není zcela loajální vůči svému zaměstnavateli.
V této souvislosti upozorňuji, že všichni zaměstnanci Správy železnic mají za povinnost řídit se
vydaným Etickým kodexem.
Etický kodex, bod č. 9
Každý zaměstnanec Správy železnic vystupujte i mimo své pracoviště způsobem, který
nevede k poškození pověsti a dobrého jména Správy železnic nebo k vyvolání
pochybností o našich morálních a etických hodnotách.
Zpracoval: Ing. Lipowski Libor, NŘP OŘ Ostrava
 972 765 001

2. Dotazník "Hodnocení Benefitu KOP".

V těchto dnech je dodáván do stanic dotazník "Hodnocení Benefitu KOP". Dotazník vyplní všichni
zaměstnanci s nárokem pro rok 2020, kteří měli v roce 2020 nárok na KOP a neprojevili zájem,
zároveň i zaměstnanci, kteří již na KOP v roce 2020 odjeli nebo absolvovali KOP jiným způsobem,
včetně jeho odmítnutí z důvodu ohrožení nemocí Covid-19. Vyjádří se všichni zaměstnanci s
nárokem na KOP v roce 2020.

Zpracovala: Bc. Renáta Backová
972 765 543
oddělení sociální a PaM
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