
 
  
 
 
 

Zápis schůze OSPEA dne 4. 3. 2020 
 

 
 

1. Prezentace produktů MND pro členy OSPEA – p. Zemánek 
 

- pan Zemánek představil rozsáhlou formu spolupráce a prezentoval řadu 
produktů. 

- sleva až 3000,- Kč formou voucherů na plyn a elektřinu souhrnně 
- smlouva s OSPEA bude podepsána na neurčito a bude pravidelně 

vyhodnocována 
- akce bude spuštěna od dubna 2020 

 
 
 
 

2. Informace Janské lázně – p. Roubal, p. Tocháček 
- v lázních byla anketa spokojenosti se stravováním mezi zaměstnanci. 

Výsledkem zdražení jídel je snížení počtu strávníků, též se na tom podepsala i 
změna složení jídel, což některé zaměstnance odradilo. 

- hodnocení zaměstnanců – ze strany zaměstnavatele jsou podkladové otázky 
k hodnocení zaměstnanců naprosto nevhodné a neumožňují objektivně vytvořit 
hodnocení jednotlivých zaměstnanců. 

- byla otevřena dětská léčebna po rekonstrukci, reakce pacientů a doprovodu je 
velmi pozitivní 

- dále řešíme problematiku služebních bytů, směrnice pro přidělování není 
tvořena a problém je i s přidělením bytů nezaměstnancům…  

- změna na pozici vedoucího, pan Tocháček se na jednání dotazoval, z jakého 
důvodu došlo k nahrazení vedoucí úseku nezkušenou osobou, která nemá ještě 
doděláno odpovídající vzdělání – pan ředitel se za to postavil…také bylo na 
jednání uvedeno, že někteří podřízení chtějí psát petici a byl vznesen dotaz, zda 
se neobává odlivu polských terapeutů. Na základě toho byla ze strany primářky 
k dezinformacím, že pan Roubal řekl, že polští terapeuti odejdou…pan 
Tocháček je v kontaktu s paní Janovcovou, bývalou vedoucí… 

 
 
 
 
 
 

3. Informace z DP Olomouc – p. Bičan,  
 

 
- pan Bičan se omluvil z důvodu karantény po dovolené v Itálii, pan Satora se 

omluvil z důvodů stálé pracovní neschopnosti 



 
  
 
 
 
  

4. informace šetření PÚ paní Vynnyčuk – p. Burgerová 
 

- p. Burgerová kontaktovala pana Havíře, v souvislosti s pracovním úrazem paní 
Vynnyčuk. Pan Havíř neuznává pracovní úraz i přesto, že byl zapsán v knize úrazů. 
Zároveň odmítl sepsat záznam o úrazu, čímž porušil platný ZP a vnitropodnikové 
směrnice. Vše bude dále řešeno. 
 

 
 
 
 
 
 

5. Dětský den – p. Parma 
 

- Je naplánován na 13. 6. 2020. Budeme zajišťovat autobusovou dopravu od vozovny 
Kobylisy. Dále sanitku včetně prohlídky. Předseda zajistí tři toi toi wc, pokusí se 
zajistit kávu jako prezentaci firmy. Také zajistí ceny k soutěžím. 

- součásti budou hasiči, takže doporučit rodičům náhradní oblečení, protože bude pěna. 
Také budou koně, kolotoč atd. 

-  
  

6. Usnesení - schůze 
 

- Usnesení o odvolání člena statutárního orgánu bylo schváleno, bude přílohou zápisu 
 
 

7. Různé - schůze 
 

- Kolektivní vyjednávání – 13.3. 2020 je další jednání odborů, návrh byl spočítán na 2,7 
miliardy korun. Proběhne jednání na odpověď DPP. Jednání s vedením DPP proběhne 
26. 3. 2020 od 8 hodin. O průběhu Vás budeme informovat průběžně prostřednictvím 
FB OSPEA. 

- Metlife zaslal návrh na navýšení platby na cca 580,-/měsíc, jednáme o snížení a také 
poptáváme jinou pojišťovnu. Také proběhne dotaz k pojištěným, zda provozovat 
pojištění i za navýšení ceny či se poohlédnout po nové pojišťovně. 
 
 
 

 
Příští schůze dle situace 
 

 


