sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví
ve smyslu § 9a zák. 83/1990 Sb.
Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ 45249334
www.sbap.cz

Zápis z jednání představenstva Svazu bank a pojišťoven (SBP)
s OS PPP ze dne 18.12.2014 v KB
Přítomni:
SBP: Z. Šimek, A. Staňková, J. Března, P. Jirák, L. Stodola, D. Brzobohatý, J. Volemanová, K. Schneider,
OS PPP: R. Kubásek, D. Sládková, P. Hájková, K. Přibil,
Omluveni:
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola bodů z minulého jednání
Projednání dodatku č.3 ke KSVS – minimální mzda
Projednání možnosti změny článku 3.7 KSVS Pravidla čerpání dovolené
Různé

Jednání zahájil a účastníky přivítal tajemník SBP K. Schneider
Mgr. Kubásek předseda OS PPP zahájil jednání kontrolou plnění bodů z listopadového jednání:
1. Obdržel kontaktní osoby v členských organizacích pro hlášení kontrol BOZP svazovými inspektory.
2. Projednán a schválen Dodatek č. 3 ke KSVS o minimální mzdě, (po zapracování změny čísla dodatku a
zapracování změny textace Článku 1 (doplněno o text „a Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2014“)
V souvislosti s tím upraven Katalog pozic s tím, že slouží jako orientační pro organizace, které by
Katalog neměly interně zaveden. Dodatek bude oběma stranami podepsán v prvním lednovém týdnu
a následně zaslán na MPSV oddělení kolektivního vyjednávání ke zveřejnění a také vyvěšen na
stránkách SBP a OS PPP
3. Předseda SBP zaslal návrh textace možnosti změny článku 3.7 KSVS o Pravidlech čerpání dovolené.
V diskusi k tomuto bodu se vyjádřili zástupci zaměstnavatele a odborů s tím, že ze strany
zaměstnavatelů nebyly zásadní připomínky i když v některých společnostech zachovají stávající stav
(KB, ČS, ČSOB), Kooperativa chce zavést day off (i ve zvýšeném počtu oproti stávajícímu stavu), ze
strany odborů byl vznesen požadavek na projednání tohoto bodu samostatně jak Dodatek č. 4 a po
diskusi a připomínkách zúčastněných p. Kubásek požádal p. Šimka o doplnění materiálu o přesná
pravidla tohoto čerpání (jaká mzda by byla vyplácena, podmínky čerpání atd.) bylo dohodnuto, že
předseda (Termín zaslání p. Kubáskovi do 6. 1. 2015).
Termín pro připomínky k návrhu změny článku 3.7 KSVS Pravidla čerpání dovolené do 22. 1. 2014.
Termín dalšího jednání 15. 1. 2015 od 16:00 v ČSOB Radlická.
4. Různé – projednána informace o volbách do správní a dozorčí rady OZP na 19. 2. 2015

Zapsal: Schneider
Ověřil: Kubásek

