30/2018
Nařízení
generálního ředitele Vězeňské služby České republiky,
kterým se vyhlašuje Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě
Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§1
a) vyhlašuji Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě, který je uveden v příloze tohoto nařízení,
b) ukládám ředitelům organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky1), náměstkům generálního ředitele, ředitelům odborů Generálního
ředitelství Vězeňské služby České republiky a všem ostatním vedoucím zaměstnancům a služebním funkcionářům zabezpečit plnění závazků
zaměstnavatele plynoucích z obsahu Kolektivní smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

§2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
V Praze dne 17. července 2018
Č. j.: VS-70811-16/ČJ-2018-800040-IAŘ
Přílohy: 1/2
Generální ředitel Vězeňské služby České republiky
vrchní státní rada
genmjr. PhDr. Petr Dohnal v. r.

Příloha

Dodatek č. 1
ke Kolektivní smlouvě
sjednaný
mezi smluvními stranami
Česká republika - organizační složka státu „Vězeňská služba České republiky“ se sídlem Soudní ul. č. 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ 00212423,
jejímž jménem činí právní úkony
vrchní státní rada
genmjr. PhDr. Petr DOHNAL
generální ředitel Vězeňské služby České republiky
na straně jedné
a

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
zastoupený místopředsedou pro Vězeňskou službu ČR Bc. Josefem MALÝM
a

Odborový svaz státních orgánů a organizací
zastoupený předsedou Koordinačního výboru základních organizací OS Státních orgánů a organizací Vězeňské služby ČR Martinem ŠTREJNEM
a

Unie bezpečnostních složek
zastoupená předsedou výkonného výboru UBS pro
Vězeňskou službu ČR Leošem STEJSKALEM
na straně druhé

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na této změně Kolektivní smlouvy uzavřené dne 19. prosince 2017 a vyhlášené nařízením generálního ředitele
Vězeňské služby České republiky č. 63/2017, kterým se vyhlašuje Kolektivní smlouva:
V Čl. 16 se za písmenem c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
Čl. II

(1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, přičemž každý z originálních výtisků náleží jedné smluvní straně.

(2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Č. j.: VS-70811-14/ČJ-2018-800040-IAŘ
V Praze dne 16. července 2018

Bc. Josef Malý v. r.
místopředseda NOS Policie ČR pro Vězeňskou službu ČR
Leoš Stejskal v. r.

předseda výkonného výboru UBS pro Vězeňskou službu ČR
Martin Štrejn v. r.

předseda Koordinačního výboru základních organizací OS Státních orgánů a organizací Vězeňské služby ČR
vrchní státní rada

genmjr. PhDr. Petr Dohnal v. r.
generální ředitel Vězeňské služby ČR
____________________
1) § 1 odst. 4 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

