KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
vyššího stupně uzavřená na léta 2005 – 2006
mezi
Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního
průmyslu a porcelánu, W. Churchilla 2, Praha 3, IČ 48551813, zastoupeným
předsedou JUDr. Vladimírem Kubincem /dále jen „OS“/
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, Sámova 1, Praha 10, IČ
14864193. zastoupenou prezidentem Ing. Janem Lorencem CSc. /dále jen
„Asociace“/.

Dodatek č. 1
Bod 4. Odvětví osvětlovacího, užitkového skla a ostatní Přílohy se mění takto:
Tarifní stupeň
9.

hodinový tarif v Kč
80,00

měsíční tarif v Kč
12.650

II.
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
2. Tento dodatek bude odevzdán Asociací k registraci na Ministerstvo práce a
sociálních věcí, a to nejpozději do 14 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne 7.2.2005
Za OS:

V Praze dne
Za Asociaci:

...............................................

.............................................

JUDr. Vladimír K u b i n e c

Ing. Jan L o r e n c CSc.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
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mezi
Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního
průmyslu a porcelánu, W. Churchilla 2, Praha 3, IČ 48551813, zastoupeným
předsedou JUDr. Vladimírem Kubincem /dále jen „OS“/
a
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Dodatek č. 2
I.
Z ustanovení této kolektivní smlouvy platí výjimky, a to:
1. Z bodu II./2.4.1. pro
a) Český porcelán a.s.,
b) Sklárny Bohemia a.s.,
tj. pro tyto zaměstnavatele neplatí závazek poskytnout odborové organizaci dar
ve výši 850 Kč na jednoho zaměstnance člena odborů.
2. Z bodu III./1.1. pro
LAUFEN CZ s.r.o. pouze na rok 2005,
tj. v roce 2005 nebude zaměstnancům tohoto zaměstnavatele zkrácena pracovní
doba oproti zákonné úpravě.
3. Z bodu III./1.2. pro
Sklopísek Střeleč a.s.,
tj. pro zaměstnance tohoto zaměstnavatele nebude platit omezení
nerovnoměrného rozvržení pracovní doby na období šesti kalendářních měsíců.
4. Z bodu III./2. pro
IKATES s.r.o.,
tj. v letech 2005 a 2006 nebude zaměstnancům tohoto zaměstnavatele
prodloužena základní výměra dovolené o jeden týden.
5. Z bodu IV./1.3. pro
a) SKLÁRNY MORAVIA a.s.,

b) Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia a.s.,
c) Sklárny Bohemia a.s.,
tj. zaměstnancům těchto zaměstnavatelů bude tarifní mzda poskytována ve výši
nižší než jsou minimální mzdové tarify stanovené v příloze této kolektivní
smlouvy pro rok 2005.

II.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
4. Tento dodatek bude odevzdán Asociací k registraci na Ministerstvo práce a
sociálních věcí, a to nejpozději do 14 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne 7.2.2005
Za OS:

V Praze dne
Za Asociaci:

...............................................

.............................................

JUDr. Vladimír K u b i n e c

Ing. Jan L o r e n c CSc.

