
 
  
 
 
 

Zápis schůze OSPEA dne 4. 2. 2020 
 

 
 

1. Prezentace produktů Komerční banky pro členy OSPEA – p. Kolářová 
 

- Prezentace byla přesunuta na březen z důvodu chřipkové epidemie a nutné 
přítomnosti paní Kolářové v bance. 

 
 
 
 

2. Informace kulturní akce Janské lázně – p. Roubal  
- Kulturní akce byla úspěšná, část nákladů byla hrazena z rozpočtu OSPEA. Akci 

zaměstnanci hodnotí velmi kladně, na akci byl přítomen i ředitel SLL a akce se 
mu velmi líbila. Zvažujeme opakování akce ve druhé polovině roku, 
uskutečnění se bude zvažovat na základě čerpání FKSP a úspor v tomto fondu.  

 
 
 
 
 

3. Informace z DP Olomouc – p. Bičan,  
 

 
- V DP všeobecná spokojenost s navýšením v rámci kolektivního vyjednávání. Pan 

Bičan informoval o zájmu vstoupit do OSPEA zaměstnanců ZORA Olomouc. Vše 
budeme řešit následně a bude spojeno s jednáním v Prostějově. 

 
 
 
  

4. Diskuze nad kulturními akcemi pro rok 2020 – schůze 
 
- Kulturní akce pro rok 2020: 
- Mácháč – víkend 22. 5. 2020- 24. 5. 2020 kýty, atd. 
- Letní Mácháč  1. 8. 2020 – 8.8.2020 příspěvek 1500,- na chatku 
- Velký Vír – není ještě termín ani potvrzeno konání 
- Innotrans 2020 – 23. 9. 2020, ještě neznáme cenu po slevě na vstupenku , bude cca 

v květnu. Začneme přijímat rezervace s tím, že cenu vstupenky dodáme později 
- V jednání je Maďarsko cca v červnu 
- V jednání je Dětský den ve spolupráci s obcí Sedlec, kdy budeme zajišťovat 

dopravu do místa a dojednávají se podmínky účasti i spolupráce 
- Mikulášská- zřejmě stejný model jako 2019 

 
 



 
  
 
 
 
 

5. Různé - schůze 
 

- p. Kasl – přednesl problém se stravenkami a vyslovil svůj názor na zavedení e – 
stravenky dle informací z personálního úseku. Proběhla diskuze na toto téma, kdy bylo 
vysvětleno, že jsou lidé, kteří si nebudou e- stravenku přát. Pokud bude nutné vyslovit 
souhlas pouze s jednou variantou, pak je nutné iniciovat anketu mezi zaměstnance DP. 

- p. Růžička – dostal informaci o speciálním kurzu pro VŠ a jiné zájemce bez nutnosti 
podepsání kvalifikační doložky. Tato problematika se bude řešit na jednání s PÚ dne 
6. 2. 2020, kde bude z naší strany tato hloupost jednoznačně odsouzena bez řádného 
vysvětlení a rozhodně nebude dán souhlas k tomuto nesmyslu, který poškodí většinu 
zaměstnanců již pracujících u DP a především těch s podepsanou kvalifikační 
doložkou. 

- Dne 17. 2. 2020 proběhne kolektivní vyjednávání o mzdách od roku 2021 a dále. OO 
jdou do navýšení cca o 30%, uvidíme, co bude reálné – všechna navýšení, která 
předložila jednotlivá OO by představovalo objem peněz cca 3,1 miliardy. 
V případě sick days budeme požadovat ponechání stávajícího stavu, pokud nebude 
vůle na navýšení počtu dle návrhu OO. 

- Mikrovlnné trouby k ohřevu chlazené stravy jsou již průběžně instalovány. 
- p. Hradský – vypravenost na garážích díky snížení výkonů od ROPIDu se 

stabilizovala a tím i ochabl tlak na zaměstnavatele v otázce vypravení vozů a navýšení 
mezd z nedostatku řidičů. Díky masívnímu náboru ze strany DP se nedostatek řidičů 
lehce narovnává, i když problém stále trvá. 

- p. Prachařová – ptá se na kamery od DP do vozů. Instalují se postupně, především na 
vozy T3RP. Použití záznamů z vlastních kamer bude tolerováno a pro potřebu PČR 
lze předat záznam v případě důkazní nouze.  
Záznamy ze soukromých kamer je zakázáno umisťovat na FB a jiné sociální sítě. 

- p. Parma ohledně e-neschopenek vyjádřil, že není definován rozsah kontrola a chtěl 
by, aby se kontrol ze strany zaměstnavatele zúčastnil vždy zástupce odborů. Bude 
jednáno s podnikem, zda je toto vůbec reálné provádět v podmínkách DP Praha 

 
  
 
Příští schůze 4. 3. 2020 
 

 


