
  
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ze schůze OSPEA 4. 9. 2019 
 
1. informace z jednání JPT – p. Růžička 
Probíhají výluky dle plánu- jednokolejka, linka 23 – zaměstnanec JPT si vyzvedne JŘ u vedoucího, o víkendech u zálohy. 
Za OSPEA se požaduje správný postup – v návrhu je nejbližší vozovna. Dále se jedná o délce směny, porušují se dopravní 
předpisy. 
Etikety – v lednu 2020 – návrh na vložení do lékárniček, lehká údržba při použití. 
Pan  Paseka  - dotaz jak kontrolovat počet jízdenek, v budoucnu bude karta komunikovat s APEXEM. GPS nestaví vlakovou 
cestu – bude řešeno 10. 9. 2019 na jednání JPT – p. Růžička, p. Parma. 
Dále se řeší příplatek za výjezd řidičům z Hloubětína, špatná skladba směny – delší čas na přemístění. 
V řešení jsou také dělené směny – týden před jednáním byla zaslána skladba za červen, požaduje se aktuálnější verze. 
Dechové zkoušky – bez přítomnosti cestujících, fáze čekání 15 minut, dále požadovat krevní zkoušku. Do 0,24 promile se 
nepíše SH, ale v kartě řidiče je uvedeno. 
 
2. problematika oděvního skladu – p. Flégl 
Plátěné kalhoty se již nefasují, jsou k dispozici pouze oblekové kalhoty. V případě že řidiči, chtějí vrátit do stejnokrojových 
součástek, je nutné napsat SH na kvalitu oblekových kalhot. Krátké kalhoty jsou nevyhovující ohledně materiálu a délky. 
Oděvní součástky nebyly testované. OOPP – kvalita bot, je snahou je zařadit do OOPP, reklamace nefungují, 
zaměstnavatel bude muset umožnit výměnu v rámci směny.  
P. Krotil – dotaz proč nelze fasovat jako výpravčí sportovní obuv. Ve směrnici nebylo připomínkováno zavedení této 
výstrojové součástky pro tuto pracovní skupinu. Pokud bude možno vstoupit do připomínkového řízení směrnice, bude 
řešeno. 
 
3. sociální výpomoc člence SLL Janské Lázně – p. Roubal 
Předloženo usnesení o sociální výpomoci při zdravotních problémech. 
Schváleno usnesením 01-09-19. 
 
4. porodné p. Bojko, pí Uvírová – p. Feigel 
Oba členové žádají příspěvek na porodné na jedno dítě. 
Bude vyplaceno pouze jednomu rodiči, stanoveno od počátku tohoto benefitu. Předsedové vozoven dají informaci, komu 
bude vyplaceno - p. Voženílek, p. Smejkal 
 
5. informace SLL Janské Lázně – p. Roubal 
Pan Roubal informoval o DR, je doplněna novými členkami z MZ. 12. 8. 2019 proběhla informativní schůzka. Byla 
přenesena koncepce DR, předložen kontrolní přehled hospodaření. 
 Kvalita jídla stále neodpovídá zdražení, výběr stravy byl omezen na jedno jídlo, nedostatek zaměstnanců v jídelně. 
Proběhl audit, výsledky budou sděleny. V úseku THP nadměrný počet zaměstnanců. 
Plánovaná schůzka s personální manažerkou. 
6. 9. 2019 vedení SLL pořádá akci pro zaměstnance s  kulturním programem v Jánských Lázních. Pan Roubal pochválil akci 
OSPEA Olomouc. 
 
6. informace DP Olomouc – p. Bičan 
Sdělení o šetření Inspekce práce v DP Olomouc, ještě není výsledek, stále probíhá. 
Dále informoval o své aktivitě v Prostějově, kde nabírá nové členy OSPEA. Uvedl, že má rozjednáno několik schůzek, kde 
poskytne informace o členství a dalších výhodách OSPEA.  
V rámci požadavků řidičů DP Olomouc při rekonstrukci křižovatky, dala OSPEA podnět ke změně řazení IAD  a MHD, tento 
podnět bude akceptován. 
 
7. informace o kulatém stolu pořádaném ASO - p. Parma 
BOZP nabídka školení, pořádané v říjnu a listopadu 2019. Konkrétní termíny budou zaslány, místo konání je kulturní sál 
Kobylisy. Očekává se aktivní účast. 
 
8. informace o kulturní akci 13. 9. 2019 v kulturním sále  OSPEA Kobylisy – p. Parma 
Pozvání na kulturní akci NIGDY NEVÍŠ, jsou vyvěšeny letáky, není třeba rezervace míst. Pozvání platí na akci pro členy i 
nečleny OSPEA.  



  
 
 
 
 
9. informace o benefitu od MND – p. Feigel 
Uzavřena smlouva platná do 30. 9. 2019, benefit v poskytování energií a jiných výhod. Předsedům sděleno heslo pro 
slevu. 
Následně bude benefit  vyhodnocen ze strany MND. 
 
10. organizační opatření k pořádání Mikulášské besídky – p. Parma 
Besídka bude pořádána v kulturním sále Kobylisy na 2x , vždy po 80 dětech. Dítě se může zúčastnit pouze jednou, termíny 
budou stanoveny v říjnu, vždy to bude sobota. 
 
11. probírání strategie o navýšení členské základny v rámci DP Praha – p. Parma  
Do podniku přichází hodně nových řidičů, kteří nejsou v žádné OO. Pan Parma vznesl podnět oslovovat nové řidiče, 
zohledňovat nabízené benefity OSPEA, hlavně právní podporu. Více prezentace, doplnit na nástěnky nabízené benefity. 
Na střídacích bodech I. P. Pavlova a Braník, je nutno doplnit nástěnky letáky s informacemi. 
 
12. Různé  
Požadavek na jednání na JPA – zrušit tištěné plachty se službami řidičů. Důvodem je náhled ostatních řidičů na služby 
kolegů. 
Zpřístupnit tiskárny pro tisk služeb.  
Paní Bürgerová  - předala stížnost na úklid. 
Pan Kroča -  stále se řeší umožnění přístupu do místnosti OO na Klíčově.  
 
 
Zápis byl vytvořen s ohledem na program schůze, i když body byly projednávány v jiném pořadí. 
 
 
Příští schůze ve středu 9. 10. 2019 ve vozovně Strašnice 
 
 
 
Zapsala Sládková 
 


