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Zápis z jednání představenstva Svazu bank a pojišťoven (SBP)
s OS PPP konaného dne 19. 9. 2014 ve VZP
Přítomni:
SBP: Z. Šimek, J.Volemanová (ČSOB), E.Oppolzerová (AXA), A. Staňková, J. Schmiedová, K. Schneider,
OS PPP: R. Kubásek, D. Sládková,
Omluveni:, L. Stodola, J. Března, P. Jirák
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení termínů jednání představenstva SBP a plánu práce
Předseda OS PPP – informace o aktivitách OS PPP
Zrušení členství KBC Group NV Czech Branch – org.složka
Informace z jednotlivých členských organizací
Seminář SBP pro členské organizace 26.11.2014 v ČS na téma Novela OZ po roce
Kontrola usnesení z VH a úhrady členských příspěvků
Různé

Jednání zahájil a účastníky přivítal místopředseda SBP ing. Šimek.
Ad.1)
Projednány termíny a místa jednání představenstva SBP a VH SBP, začleněno do plánu práce SBP 2014-2015
(viz.příloha)
Ad 2)
1) Předseda Kubásek že dle nového OZ jsou partnery pro kolektivní vyjednávání jednotlivé ZO
v podnicích, zmínil umožnění převedení této kompetence na příslušné podnikové výbory. Informoval
dále o nových stanovách OS PPP od 20.6.2014
2) Předseda Kubásek informoval o situaci v odborové organizaci v ČSOB, kde vznikla možnost plurality
odborů a tedy kol. vyjednávání se zástupci dvou organizací. Proběhlo jednání právníka OS PPP
s právní kanceláří zastupující ČSOB, kde došlo ke shodě ve výkladu zákona a vznikl podnět ke svolání
společného jednání obou odborových organizací a zástupci vedení ČSOB, které by mělo situaci vyřešit
a dovést k vyjednání smíru. Mělo by se tedy domluvit vedení ČSOB se zástupci největších odborových
organizací.
3) Dále p. Kubásek informoval o přijetí návrhu MF na snížení odvodu do sociálního fondu u zdravotních
pojišťoven ze 2% na 1% s tím, že připomínky odborů nebyly akceptovány. V souvislosti s tím
připravuje OS PPP dopis předsedovi vlády a ministrovi financí.
4) V návaznosti na připravovanou změnu minimální mzdy (schváleno Tripartitou) zmínil p.Kubásek
potřebu projednání a schválení Dodatku č. 3 ke KSVS v návaznosti na Vyhlášku MPSV, předběžný
termín jednání byl dohodnut na 18.12. v 15.00 v KB na Ovocném trhu.
Ad 3)
Byla projednána a schválena žádost vedení KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, o ukončení
členství ve SBP

Ad 4)
V ČSOB končí ke konci roku 2014 své působení na pozici ředitelky HR Marie Martinková, zastupovat ji bude
Kateřina Tučková.
V ČS proběhla změna na pozici předsedy odborů, novým předsedou je p. Aleš Veverka , proběhla schůzka
zástupců oborů S ředitelkou úseku LZ.
O aktivitách HR v AXA ČR informovala E.Oppolzerová.
Ad 5)
Seminář na téma novela Obchodního zákoníku v praxi a souvislost s pracovním právem proběhne dne
26.11.2014 od 13.00 v ČS a.s., pozvánky připraví a organizačně zajistí tajemník SBP
Ad 6)
Veškeré body usnesení byly splněny, pouze dosud nebyl uhrazen členský příspěvek ČSOB a KBC, s oběma
organizacemi projedná paní Volemanová.
Ad 7) Různé
Jednání Komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven v Bruselu 6.10.2014 se zúčastní Zdeněk
Šimek.
Jednání se Komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace se zúčastní zástupce představenstzva dle
termínu jednání a pracovního vytížení jednotlivých členů představenstva.
Příští jednání představenstva SBP proběhne 20.11.2014 v 16.00 v AXA ČR, Lazarská 7, Praha 1.
Zapsal: Schneider

