
MĚSTO CHEB 

                                        
 

2/2022 

DODATEK č. 3 KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ 

Město Cheb se sídlem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, zastoupené starostou města 

Mgr. Antonínem Jalovcem a tajemníkem Městského úřadu Cheb Mgr. Václavem Sýkorou, MBA, 

na základě pověření uděleného Radou města Chebu usnesením č. 676/20/2017 ze dne 21.12.2017 

a 

Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Městský úřad Cheb, se sídlem nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad 14-15, zastoupená předsedou základní organizace Ing. Davidem Hybnerem 

uzavírají  

dodatek č. 3 

ke kolektivní smlouvě uzavřené dne 01.02.2018,  

ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.11.2020 a dodatku č. 2 ze dne 28.06.2021, 

jímž se ujednání kolektivní smlouvy mění takto: 

I. 

V článku II Pracovněprávní nároky a podmínky odstavec 20 nově zní: 

 „20) Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v příslušném kalendářním roce 3 dny pracovního volna 

s náhradou platu ve výši průměrného výdělku z důvodu překážky v práci na straně zaměstnance 

s ohledem na jeho zdravotní indispozici, tzv. indispoziční volno, a to bez povinnosti předložit doklad o 

pracovní neschopnosti. Je-li mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednána zkušební doba, může 

zaměstnanec čerpat toto pracovní volno s náhradou platu podle předchozí věty nejdříve po skončení 

zkušební doby. Zaměstnanec ve výpovědní době toto volno čerpat nemůže. Pokud byla se 

zaměstnancem uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru, nemůže toto volno čerpat v době dvou 

měsíců před datem skončení pracovního poměru. Pro stanovení nároku na dovolenou se za výkon práce 

považuje také toto poskytnuté pracovní volno s náhradou platu (§ 216 ZP).“  

 

 

II. 

Ostatní ujednání kolektivní smlouvy zůstávají nezměněna. 



III. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 15. února 2022, ne však dříve než dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Cheb se zavazuje realizovat 

zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

V Chebu dne 2. února 2022 

 

Za zaměstnavatele: 

 

 

……………………………………..    ……………………………… 

Mgr. Antonín Jalovec           Mgr. Václav Sýkora, MBA  

starosta města       tajemník městského úřadu 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Jiří Černý   

místostarosta pověřený řízením MP Cheb 

 

 

V Chebu dne: 2. února 2022 

Za základní organizaci OSSOaO: 

 

 

………………………………………. 

Ing. David Hybner   

předseda základní organizace 

 


