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Účinnost od: 28.7.2021  

Číslo jednací:1229/2021–O10 
 

Platí do: odvolání  

 

 

Metodický pokyn ředitelky O10 k Ok3 č. 1/2021 
 

Věc: Doplnění Ok3 ve vztahu k e-katalogu výstrojních součástí                                    

 
Změna č.:  

 

Zpracoval

Bc. Zuzana Vallová Vedoucí oddělení  26. 07. 2021 Vallová Zuzana v.r. 

Ověřil

Jan Slavík Vedoucí oddělení   26. 07. 2021 Slavík Jan v.r. 

Schválil 

Ing. Monika Horáková Ředitelka O10 26. 07. 2020 Horáková Monika v.r. 

 

Rozdělovník 

Zaměstnancům ČD dle Předpisu Ok3, CIS 

Na vědomí: Odborové organizace 

Zveřejněno v DkS 

 

V rámci zefektivnění procesu objednávání výstrojních součástí dochází k pilotnímu spuštění e-katalogu 

výstrojních součástí. 

 

E - katalog 

Nabízí zaměstnancům možnost objednávat výstrojní součásti dle Ok3 prostřednictví e-shopu v intranetu ČD. 

 

E - katalog.cd.cz je od 28.7.2021 přístupný v pilotním režimu ze ZamPortalu.  

 

Zaměstnanci jsou přiřazeny body dle Ok3 sloužící k nákupu a položky výstrojních součástí vyplývající 

z nároku ke KZAM dle Ok3. V případě více pracovních vztahů či kumulace funkcí lze v rámci e-katalogu 

přepnout z jednoho KZAM na druhý KZAM (pokud je tento KZAM nárokový). Objednávka zboží v košíku lze 

odeslat vždy za daný KZAM. V praxi to znamená, že pracuje-li zaměstnanec v kumulaci funkcí na 3 KZAM 

objednává 3 košíky. Bodové konto je přidělováno a čerpáno na osobu jednotně za všechny KZAM. 

Objednávka je následně elektronicky odeslána na CIS ke zpracování. 

 

V rámci e-katalogu jsou doplněny nové funkcionality: 

 výběr adresy doručení (doručovací adresu lze změnit v aplikaci Personalistika), v případě uplatnění 

změny doručovací adresy prostřednictvím Personalistiky je nutné v rámci e-katalogu provést 

odhlášení a přihlášení pro aktualizaci adresy (nedochází k výmazu košíku); 

 zaměstnanec je průběžně informován o stavu objednávky prostřednictvím emailu na zadanou el. 

adresu nebo v rámci přehledu vývoje objednávek uživatele přímo v e-katalogu; 
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Zaměstnanec má i nadále možnost objednat výstrojní součásti přes „Objednací list výstrojních součástí ČD“ 

(příloha č. 4, Předpisu Ok3). 

 
Objednávky na míru (měřenka) nejsou v pilotním režimu e-katalogu zahrnuty a lze je objednávat 
standardním způsobem. Jedná se o výstrojní součást nestandardní velikosti, kterou je povoleno objednat 
pouze v případě, že se míry konkrétního zaměstnance pohybují mimo velikostní rozsah konkrétního 
sortimentu. 

 

 
 


