
  
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze schůze OSPEA 7. 5. 2019 
 
1. informace z jednání JPT – p. Růžička 
Pan Růžička požádal o odložení bodu, jednání na JPT je 14. 5. 2019. 
Dále pan Feigel informoval o problematice s dopravním opatřením DOO-042-2019. 
Problém vznikl tím, že pracovníci JPT záměrně nevložili větu do vlepek JŘ, že umístění kamery GoPro , je pouze po dohodě 
s příslušným řidičem. 
Pan Růžička prostřednictvím FB OSPEA, bude informovat členy o plném znění DOO-042-2019. 
 
2. příspěvek na kulturní akci ÚD-DP – p. Dian 
Příspěvek byl schválen usnesením číslo 01-05-19. 
 
3. pravidla pro čerpání právníků na soukromé spory – p. Parma 
Vzhledem k tomu, že dochází k zneužívání právních služeb na soukromé spory, došlo k upřesnění pravidel pro čerpání 
tohoto benefitu. 
Právní služby na soukromé spory se poskytují 1x ročně. 
Výjimku tvoří rozvod a SJM a dále oddlužení, kdy je nutné konzultovat vzniklé situace i několikrát ročně. 
Pracovněprávní spory jsou beze změn. 
V případě soukromých sporů je nutné vyplnit formulář dvojmo, vloženo na stránkách OSPEA. 
Schváleno usnesením 02-05-19. 
 
4. informace z KV DP – p. Feigel 
KV se uskutečnilo 18. 4. 2019, body které předložily OO, ohledně navýšení příplatku a jiných benefitů, zůstaly i nadále 
v rozporu. 
Zaměstnavatel informoval o omezeném množství finančních prostředků a navrhl formu rozpuštění financí do jednotlivých 
oblastí. 
OO toto považují za nedostatečné. Další jednání o KV DP proběhne 24. 5. 2019. 
Pro OO je jeden z důležitých bodů, prosazení většího nárůstu za praxi – bod 4.10 
 
5. informace SLL Janské Lázně – p. Roubal 
Pan Roubal informoval o účasti zaměstnanců při volbách do DR. 
DR není funkční a usnášení schopná, z důvodu neúplného obsazení třetím členem ze strany MZ. 
Doplnil informaci o prádelně, kdy dva zaměstnanci nenajdou uplatnění v SLL a odejdou. 
Je nutné řešit problémy s přijímací kanceláří a vstoupit do jednání s ředitelem SLL o zlepšení situace. 
Zaměstnavatel chce zdražit obědy z 25 Kč na 34 Kč, zaměstnanci si stěžují, že kvalita jídla neodpovídá zdražení. 
11. 5. 2019 bude na Liščí farmě ve Vrchlabí kulturní akce SLL, sraz pro zaměstnance s programem. 
1. 6. 2019 zahájení lázeňské sezóny s kulturním programem v Jánských Lázních. 
 
6. informace DP Olomouc – p. Satora, p. Bičan 
Sdělení o šetření Inspekce práce v DP Olomouc, ještě není výsledek. 
Na nástěnce OO DOSIA byl vyvěšen otevřený dopis pana Duba, určený pro členy OSPEA.  
Výsledky šetření podnětů z dopisu jsou v zápise z minulé schůze, který je na stránkách OSPEA v sekci ke stažení. 
 
7. vyjádření k podnětu pana Parmy ze schůze 6. 4. 2019 – p. Feigel 
Byly uvedeny důvody, proč zástupce OO nemůže být přítomen výběrovým řízením. 
Pan Parma upřesnil svůj dotaz, že se jedná o náborová řízení. Pan Feigel prověří na PÚ. 
 
8. informace o změně stanov OSPEA – p. Feigel 
Pan Feigel detailně popsal uvedené změny ve stanovách, pracovní verze stanov bude odeslána předsedům současně 
s návrhem zápisu schůze. Předsedové mohou poslat připomínky.  Nové znění stanov bude schváleno na červnové schůzi. 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
9. informace o benefitu od MND – p. Feigel 
Probíhá anketa na FB ohledně zájmu o tento benefit. Bude uzavřena zkušební smlouva do září 2019. 
 
10. informace z KV ČP – p. Voženílek 
KV na České poště  - do dnešního dne nedošlo ke shodě. Pan Voženílek podal komplexní informaci o stavu kolektivního 
vyjednávání. FKSP lze v současné době čerpat na základě rozhodnutí zaměstnavatele. 
Proti tomuto rozhodnutí dalo předběžné opatření 5 OO včetně OSPEA. Zaměstnavatel na základě předběžného opatření 
při snaze dosažení sociálního smíru, upravil čerpání prostředků na 80% cafeterie a 20% dle starých podmínek čerpání 
FKSP.  
Proběhla diskuze, zda na základě vstřícného jednání zaměstnavatele, odstoupí OSPEA od předběžného opatření. 
Další jednání KV 22. 5. 2019, za OSPEA bude přítomen pan Voženílek. 
 
11. Různé  
Byl vznesen požadavek v rámci bezpečnosti o sjednocení bezpečnostní polohy odstavených tramvají všech typů. 
Tento problém bude diskutován s panem Kaprálkem. 
 
 
Příští schůze ve středu 5. 6. 2019 ve vozovně Strašnice 
 
 
 
Zapsala Sládková 
 


