
 
  
 
 
 

Zápis schůze OSPEA dne 8. 1. 2020 
 

 
 

1. Informace z jednání JPT  – p. Růžička 
 
- Postihy – dle zápisu z JPT, jediná OSPEA trvá na platnosti Pravidel pro přiznání 

kolektivních odměn. Tato nikdy nebyla zrušena a jsou stále v platnosti. Na jednání 
odborů se k tomuto stanovisku přiklonilo několik předsedů dalších OO. 

- Bude spuštěno nahrávání interních kamer asi 2,3/2020. Záznam bude po dobu 6 
dnů. Záznam se zapne průjezdem čidla z vozovny a vypne průjezdem čidla do 
vozovny. Rozklíčovávat záznamy bude smět pouze PČR. Nehodové kamery budou 
instalovány po získání všech povolení.  

- Soukromé kamery lze používat a pro Policii dát v případu důkazní nouze, nedávat 
na FB a bude vše ok. Pokud budete předávat záznam PČR pak nemanipulovat se 
záznamem, jinak je nepoužitelný. 

- Retro linka 23. Desky v mnoha případech předával vrátný. Od 1.3. 2020 budou mít 
výpravčího, Do té doby se budou hlásit nevýpravně ve Vokovicích a následně 
pojedou do Střešovic na výjezd.OD března již schválen turnus pro jednotku JHVT. 

- Problém zastávky Kavalírka – nebude se zavádět současná zastávka s BUS, 
nebezpečí kolizních stavů v protisměru.  

- Výluka vozovny Strašnice –  v létě, řidiči budou rozmístěni do okolních vozoven 
včetně ÚDDP. 

- Výluka vozovny Pankrác – vozy budou po dobu výluky deponovány ve smyčce 
Braník. 

- Drážní úřad chtěl omezit vozy 15T na rychlost 40 km/hod.Nakonec toto opatření 
nebylo aplikováno. 
 
 

2. Informace Janské lázně – p. Roubal  
- Ukončeno kolektivní vyjednáváni. Dne 6.12. a 17. 12. 2019 proběhla jednání, kdy 

návrhy zaměstnavatele byl pro OO naprosto nepřijatelný. Dne 3.1.2020 proběhlo 
poslední jednání, kdy zaměstnavatel přišel s ještě horší nabídkou než v prosinci. 
Odbory v jednotné shodě vyjádřili s návrhem rozhodný nesouhlas a vzalo si čas na 
poradu. Než zaměstnavatel odešel, bylo mu tlumočeno, že pro OO je 1200,- do ZM 
nepodkročitelná částka k jednání.  
Po chvíli se ředitel vrátil a požadovanou částku přislíbil za předpokladu určitého 
omezení plateb vyplývajících z KS. Jelikož šlo o odměny, které se odborům nelíbí již 
od začátku, ne tento návrh přistoupili. V podstatě se snížila možnost odměňovat větší 
částkou zaměstnance dle osobního rozhodnutí vedoucích. 
Vánoční odměny byly vyplaceny ve výši cca 3000,- až 4000,-. 
V lednu proběhne normování výkonů na požadavek OSPEA. Také proběhne kontrola 
BOZP. 
 



 
  

 
 

3. Informace z DP Olomouc – p. Bičan,  
 

 
- Ukončeno kolektivní vyjednávání. Přidáno 5% a na odměnách vyplaceno 

zaměstnancům 6500,-. Úpravy KS v závislosti na kontrole v DP byly schváleny a 
zapracovány. Po skončení jednání se zástupci OSPEA přesunuli do Prostějova, kde 
proběhla první schůzka s ředitelkou muzea. Téměř dvou hodinové jednání se neslo 
v duchu vyměňování si názorů a spolupráce do budoucnosti. Koncem ledna dojde 
k navržení dalšího setkání. 

 
 
  

4. Usnesení o pověření kontrolou a jednáním se členy  ohledně plateb – schůze 
 
- Usnesením schváleno pověření pro Michala Petruse. Jakožto účetní bude mít právo 

oslovovat kolegy u kterých neproběhla platba poskytovaných služeb a dohodne 
s nimi případná řešení.  

 
 
 

5. Usnesení schůze o uhrazení tága pro garáž Vršovice - schůze 
 

- Usnesením  schváleno uhrazení tága v plné výši. 
 

 
 

6. Projednání jednacího řádu OSPEA – schůze 
 
 

- Řád byl upraven dle vznesených připomínek a usnesení bude předloženo na 
následující schůzi, kdy platnost jednacího řádu byla stanovena od 1. 2. 2020 

 
 
 

7. Různé 
 

- Arriva city – přidáno 10,- Kč do základu. ČSAD Vsetín, jednání o navýšení bude 
v roce 2020. DP Most a Lítvínov – o navýšení se bude jednat v roce 2020. MHMP 
podepsán dodatek o navýšení. DP Opava – podepsána KS s navýšením – dělnické 
profese 7%, řidiči 6% a THP 5%. ČSAD Slaný, podepsána KS na rok 2020.  

 
 
 
Příští schůze 5. 2. 2020 
 

 


