Dodatek č. 4
KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

Zaměstnavatel:
Adresa:
IČO:
zastoupený:

Odborový orgán:
Adresa:
IČO:
zastoupený:

statutární město Plzeň,
Úřad městského obvodu Plzeň 3
Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83
00075370
panem Mgr. Petrem Balounem, tajemníkem Úřadu městského obvodu
Plzeň 3, podle § 110 odst. 4 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací
při Úřadu městského obvodu Plzeň 3
Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83
71243593
panem Josefem Fialou, předsedou ZO OS

Tímto dodatkem se s účinností od 1. 1. 2018 mění:

II.
Pracovněprávní nároky a podmínky
Část II., bod 12)
Zaměstnavatel poskytne na žádost zaměstnance vedle řádné dovolené 4 dny indispozičního volna
v kalendářním roce, zejména z důvodu krátkodobé nemoci bez nutnosti doložení potvrzení o trvání
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, s náhradou platu, které se mohou čerpat za sebou.
Nevyčerpané dny se nepřevádí ani neproplácí. Čerpání indispozičního volna zaměstnanec oznámí
vedoucímu odboru bezprostředně před jeho nástupem. Indispoziční volno lze čerpat až po uplynutí
zkušební doby.
Zaměstnavatel poskytne na žádost zaměstnance dále 6 dnů neplaceného volna v kalendářním roce,
rozloženého maximálně na 3 dny vcelku v jednom měsíci, všem zaměstnancům. Poskytnutím
neplaceného volna nesmí být narušeno plnění úkolů odboru. Schvaluje vedoucí odboru a dává
na vědomí tajemníkovi.

VI.
Sociální podmínky zaměstnanců – Užití sociálního fondu zaměstnanců ÚMO Plzeň 3
Část VI., bod 1)
1.1.

V oblasti kulturní a sportovní činnosti budou poskytnuty zaměstnancům FLEXI PASSY
v hodnotě Kč 500,- / zaměstnanec / rok, a to za podmínky trvání pracovního poměru minimálně
půl roku, tj. souvisle 6 měsíců před poskytnutím FLEXI PASSŮ, a to k datu 31. května daného
roku. Má-li zaměstnanec poloviční pracovní úvazek (0,5) nebo nižší, FLEXI PASSY se mu
poskytnou v poloviční výši, tj. do Kč 250,- . Obdobně se postupuje v případě uvolněných
zastupitelů MO Plzeň 3. Neposkytuje se při čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. FLEXI
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PASSY budou zaměstnancům i uvolněným zastupitelům MO Plzeň 3 vydány vždy k datu
10. června daného roku.
1.2.

Příspěvek na ubytování pro zaměstnance a uvolněné členy ZMO při akcích pořádaných
zaměstnavatelem nebo odborovou organizací bude umožněn na základě rozpočtu sociálního
fondu.

Část VI., bod 2) Příspěvek na stravování
Pro neexistenci vlastního stravovacího zařízení bude zaměstnavatel napomáhat řádnému stravování
zaměstnanců zajišťováním stravenek s finanční spoluúčastí zaměstnavatele a prostřednictvím SF.
Zaměstnavatel poskytne ze SF zaměstnanci a uvolněnému členu ZMO jednotný finanční příspěvek na
jednu stravenku za každý odpracovaný den v rozsahu nejméně 4 hodin.
Finanční úhrada stravenky v Kč:
Hodnota stravenky
90,00 Kč

Příspěvek ze SF
31,00 Kč

Zaměstnavatel
37,00 Kč

Zaměstnanec
22,00 Kč

Stravenky se neposkytují v případech:
a) čerpání řádné dovolené
b) nemoci, ošetřování člena rodiny
c) pracovního volna nad rámec řádné dovolené
d) omluveného pracovního volna, při plnění úkolů v obecném zájmu
e) neomluvené nepřítomnosti v práci
f) v případě poskytnutí stravného zaměstnanci dle ZP na jedné pracovní cestě
g) pracovního volna bez náhrady mzdy, tj. neplaceného volna.
Část VI., bod 4) Příspěvek na dovolenou
Příspěvek bude zaměstnancům zařazených do ÚMO Plzeň 3 poskytován v částce minimálně ve výši
Kč 3.100,- v termínu výplaty za předem stanovených následujících podmínek:

a) V rozhodné době odpracuje zaměstnanec u ÚMO Plzeň 3 nejméně 60 dní. Nedosáhne-li
zaměstnanec, jehož pracovní poměr trvá alespoň 1 rok na ÚMO Plzeň 3 nebo u jiné
organizační složky města Plzně na příspěvek na dovolenou v době, kdy se připravuje seznam
pracovníků pro výplatu, bude mu příspěvek vyplacen formou FLEXI PASSŮ po splnění
podmínek. Do této doby se zahrnuje i čerpání dovolené, povoleného neplaceného či placeného
pracovního volna.

b) nárok na příspěvek na dovolenou zaniká v případě neomluvené absence v zaměstnání (týká se
sledovaného období).
Část VI., bod 5) Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek ve výši Kč 500,- měsíčně za podmínky,
že zaměstnanec předá Kanceláři tajemníka – mzdové účtárně ÚMO Plzeň 3 kopii smlouvy s penzijním
fondem nebo pojišťovnou, v níž bude uvedeno bankovní spojení, na které bude příspěvek převáděn.
Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění bude poskytován za těchto podmínek:
a) po uplynutí zkušební doby
b) při odpracování celého měsíce
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c) neposkytuje se při dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance (pracovní neschopnost
v celém kalendářním měsíci a delší než 1 kalendářní měsíc)
d) neposkytuje se při čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.
Část VI., bod 7) Peněžité dary
Dary při životních a pracovních výročích se poskytnou jen v roce, na který výročí připadá.
Poskytování peněžitých darů při pracovním nebo životním výročí zaměstnanců zajišťuje odbor
ekonomický ve spolupráci s personalistou ÚMO Plzeň 3 takto:
a) životní výročí
50 let věku

do výše Kč 5.000,-

55 let věku

do výše Kč

3.500,-

60 let věku

do výše Kč

5.000,-

65 let věku

do výše Kč

3.500,-

b) první odchod do důchodu starobního nebo úplného invalidního do výše Kč 6.000,c) pracovní výročí
20 let

do výše Kč 3.500,-

25 let a další po pěti letech do 40 let

do výše Kč 5.000,-

Zaměstnanec obdrží peněžitý dar při pracovním výročí celkové doby zaměstnání na ÚMO Plzeň 3.
Peněžitý dar obdrží zaměstnanec, je-li zaměstnán na ÚMO Plzeň 3 nebo u jiné organizační složky
města Plzně minimálně 12 posledních měsíců vcelku. Peněžitý dar podléhá zdanění a bude zúčtován
společně s platem v měsíci nároku.
Odměna k životnímu výročí není zaměstnavatelem poskytována v případě, že zaměstnanec vykazuje
v roce poskytnutí daru neomluvenou absenci v zaměstnání.
Tento Dodatek č. 4 Kolektivní smlouvy Úřadu městského obvodu Plzeň 3, který byl schválen ZMO
Plzeň 3 usnesením č. ..,, nabývá platnosti dne 27.11.2017 a účinnosti dne 1.1.2018.

V Plzni dne ..........................

V Plzni dne ..........................

Mgr. Petr Baloun
tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Josef Fiala
předseda ZO OS ÚMO Plzeň 3
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