
 
  
 
 
 
 
 
 

Zápis schůze OSPEA dne 3. 6. 2020 

 

 

 

1. Informace z hospodaření za rok 2019 a usnesení – p. Tocháček 

 

- dne 2. 6. 2020 proběhla kontrola účetnictví, která trvala téměř 6 hodin. V průběhu 

kontroly se kontrolovala každá položka v účetnictví. Největší nákladovou položkou 

jsou právní služby. Bylo konstatováno, že účetnictví za rok 2019 je v pořádku a bez 

závad. Podrobný přehled nákladových položek dostane každý předseda. Rozešle do 

mailů pan Smejkal po dodání mailů předsedů panem Feigelem. Na nástěnky bude 

umístěno usnesení o kladné kontrole účetnictví. 
 
 
 

2. Informace COVID 19 -  p. Tocháček 

- pan Tocháček informoval o celkové částce vydané v souvislosti s COVID 19. Tato 

částka byla 643 000,- Kč. Částka byla použita na zakoupení roušek a desinfekce. 

Roušky byly distribuovány na vozovny, garáže a do provozů dle aktuálních potřeb. 

Byla otevřena kancelář, kam si chodili členové i mimo DP a pokud potřebovali, byla 

jim rouška zaslána i poštou. Janské lázně si pro roušky přijely osobně. Přítomnost 

v kanceláři byla operativně vyvěšována na stránky a také na FB OSPEA a 

dobrovolníci zajišťovali stálé obsazení kanceláře. 

- dále pan Tocháček poděkoval členům, kteří se aktivně podíleli na získávání i distribuci 

roušek.  
 
 
 
 

3. Informace z DP Olomouc – p. Bičan,  
 

 

- pan Bičan přednesl několik bodů, které dostal jako podnět na první akci OSPEA po 

COVIDu: 

- 1) Byly z prostředků OSPEA zakoupeny roušky? ANO. 

2) Pokud ano, jakým způsobem byly distribuovány a obdrželi je pouze členové 

OSPEA? Odpovězeno výše -  distribuci po provozech zajišťovali dobrovolníci, 

vyvěšeno na stránkách, FB a info šlo i s vyúčtováním telefonů. V první fázi pouze 

členům, později i nečlenům v potřebných profesích (lékaři, řidiči, dispečeři atd.). 

3) Byla možnost obdržet roušky prezentována na webových stránkách? Pokud ne, 

jak se měli členové, kteří nejsou zaměstnanci DP o tom dozvědět? Odpovězeno 

v předchozím bodě. 



 
  

4) Za jakých podmínek může člen organizace nahlédnout do podrobného 

účetnictví? Za přítomnosti svého předsedy, předsedy OSPEA a Kontrolní a Revizní 

komise a účetního, po podepsání mlčenlivosti. Je vhodné dát dopředu rozsah, který 

chce dotyčný vidět, aby mohl účetní potřebné dokumenty připravit. 

5) Kde jsou zveřejněny údaje o konání schůze přístupné všem členům? Na 

stránkách OSPEA vpravo nahoře, většinou již v den schůze vyvěšen datum schůze 

následující. 

 

V DP Olomouc veškeré stížnosti a podněty řešeny s ředitelem DP. Bylo jednáno o 

dřívějším zprovoznění jízdenkového prodeje. 

Automaty na kávu velmi poruchové, předseda OSPEA vyřeší přímo s vedením 

firmy. 

Prostějov – je nutno řešit. Nábor zaměstnanců probíhá nestandardním způsobem a 

nejsou přijímáni pracovníci znalí či studovaní v oboru. 

Jinak OP v DP vydávána značně chaoticky (krabice na vrátnici bez jakékoliv 

registrace či systému). 
 

 

 
  

4. Informace Janské lázně – p. Roubal 

 

- p. Roubal informoval, že JL fungovaly v omezeném režimu. Překážky z důvodu 

COVIDu hrazeny 70%. Zahájení lázeňské sezóny bylo posunuto. OSPEA dodala do 

JL přes 1000 kusů roušek pro zaměstnance a pacienty. 

- Očekává se kontrola kvality a veškerá opatření směřují k datu této kontroly. Bylo 

zrušeno konání DR Janské Lázně. 
 

 
 
 
 
 

5. Informace ke KV v DP – p. Feigel 
 

- p. Feigel informoval, že dne 4. 6. 2020 pan personální ředitel navrhne OO dodatek o 

prodloužení stávající KV za podmínek roku 2020. Je to jiné jednání, než dosud 

probíhalo – v něm OO zaslali DP navýšení v souhrnné výši cca 3 miliard korun.  

- Na pracovní schůzku u GŘ začali být zváni i zástupci, kteří ani nezastupují 

zaměstnance či nemají odpovídající množství. Z toho důvodu se p. Feigel rozhodl 

nenavštěvovat tyto informativní schůzky, které ztratili svou kvalitu. 

 

  

 

 

 

 



 
  

 

 

 

6. Usnesení o zrušení schůzí 7, 8/2020 
 

- Usnesením byly zrušeny schůze v červenci 2020 a srpnu 2020, tudíž další schůze bude 

2. 9. 2020. 

 

 

 

 

7. Problematika JPA – p. Kroča 
 

- p. Kroča přednesl několik podnětu k řešení na jednotce JPA. Po přečtení schůze 

jednomyslně konstatovala, že tyto body je nutná předložit na jednání JPA a pokud tam 

neuspěje, pak k nám na schůzi a poté na jednání s vedením DP. 

 

 

8. Různé - schůze 
 

- Všem předsedům byl rozdán výtisk pojistných podmínek nového pojištění pracovní 

neschopnosti od firmy Colonnade.  

- Znovu byl všem vysvětlen proces, jak vyplňovat žádosti na soukromé spory. Dochází 

k vyplňování špatných formulářů a ke špatnému vyplnění žádosti. 

- V současné době probíhá audit na platby členských příspěvků a plateb za služby VPN. 

V první fázi  požadujeme doložení plateb a pokud nelze dohodnout vše, pak je 

přistoupeno k omezení služeb, poté vypnutí a předání pohledávek k následným 

právním úkonům. 

- Bylo vysvětleno, jaká má náš člen práva a povinnosti v souvislosti s překážkou P7 – 

COVID 19. Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak, pak mohou 

požadovat nástup na další směnu nejméně 24 hodin dopředu. 

 

 

 

 

Příští schůze 2. 9. 2020 

 
 


