
 
  
 
 
 
 
 
 

Zápis schůze OSPEA dne 6. 4. 2021 
 

 
 

1. Informace o výsledcích hospodaření za rok 2020 a usnesení – p. 
Tocháček 

 
- 23. 3. 2021 proběhla kontrola účetnictví, která trvala téměř 6 hodin. 

V průběhu kontroly se kontrolovala každá položka v účetnictví. Stále 
největší finančním zatížením organizace, zůstávají právní služby. 
Kontrolní a revizní komise vyhodnotila účetnictví za rok 2020 jako 
bezchybné.  

 
 
 

 
 

2. Informace z DP Olomouc – p. Bičan,  
 

 
- pan Bičan přednesl informace o volbách do DR při DP Olomouc. Za 

zaměstnance DP Olomouc volby vyhrál kandidát z OSPEA – v současné 
době, se řeší potvrzení zvolených zástupců, neboť byla napadena 
regulérnost voleb.  

- Jízdní výkony jsou v této době omezeny, vzhledem k opatřením vlády. 
- P. Bičan požádal předsedu OSPEA, aby zaslal písemnou žádost o osobní 

schůzku do muzea v Prostějově, kde OSPEA působí. Paní ředitelka byla 
odvolána a s pověřeným zástupcem, je nutné začít jednat o uzavření 
kolektivní smlouvy, kterou si zaměstnanci žádají. (Zástupce muzea 
Prostějov osloven asistentkou předsedy OSPEA, o dalším průběhu budou 
podány detailnější informace na příští schůzi OSPEA) 
 
 
 

 



 
  

 
  

3. Informace Janské lázně – p. Roubal 
 
- Tento bod byl zrušen, pan Roubal se omluvil z pracovních důvodů a 

nemohl se tedy zúčastnit. 
 
 
 
 
 

4. Informace ke KV v DP – p. Růžička 
 

- p. Růžička informoval, že v průběhu KV bylo několikrát prezentováno ze 
strany vedení DP ponechat pár stěžejních benefitů, o ostatních se vůbec 
nebavit, rozhodně ne o jejich navýšení. Bylo konstatováno, že některé OO 
prezentují závěry či dílčí dohody z jednání na sociálních sítích, což je 
porušení dohody učiněné před zahájením KV. Pan Růžička zváží formu 
informace ve vyúčtování.  

- Po hromadné diskuzi všech přítomných byl potvrzen na jednání s DP pan 
Růžička. 

  
 
 
 
 
 
 

5. Informace k členění provozoven v DP Praha – p. Tocháček 
 

- Revizí členských příspěvků byla zjištěna veliká migrace členů napříč úseky 
v DP Praha. Ve spolupráci s paní asistentkou se zařadila většina 
k příslušnému úseku či nejbližší provozovně. Pravděpodobně dojde ke 
vzniku cca tří provozoven nových. Aktualizované seznamy obdržel každý 
předseda a nyní každý může seznam doplnit či upravit. 
 
 
 
 



 
  

6. Informace k letošním volbám do orgánů OSPEA – p. Tocháček, p. 
Feigel 

 
- p. Tocháček představil časový harmonogram a strukturu letošních voleb. 

Po rozsáhlé diskuzi byly přijaty všechny připomínky a upravena názvosloví. 
O zpracování materiálů na nástěnky k volbám byl požádán p. Smejkal. 

- Schůze rozhodla, že do řídícího orgánu OSPEA bude v listopadu voleno 7 
místopředsedů OSPEA. Pokud nebude odpovídající počet kandidatur, bude 
konečný počet upraven usnesením schůze. 
 

7. Informace ke KV v Z-Group – p. Feigel 
 

- p. Feigel informoval o problematickém vyjednávání u Z – Group, kam 
OSPEA vstoupila díky fúzi ČSAD Vsetín a KRODOS bus (v našem případě). 
V současné době to vypadá na obstrukce ze strany zaměstnavatele, který 
by rád fungoval pouze dle Vyšší KS. Nyní jednají všechny OO ve shodě a se 
snahou uzavřít jednu KS, kterou kompletně zpracovaly. O dalším průběhu 
bude p. Feigel informovat. 

 
8. Různé – schůze 

- Vzhledem k obrovskému nárůstu škodných událostí, pojišťovna při doplnění 
dalšího člena hodlá navýšit pojištění o téměř 80 000 čtvrtletně. Není 
řešením individuální pojištění, jelikož v současné době je individuální 
pojištění pro TIR a MHD v rozsahu 8 – 10 tisíc.  

- Pojistné plnění za uplynulý rok představuje 163 % nárůst. 
- Pan předseda požádal přítomné o zaslání dobových materiálů, fotek 

z historie vzniku a začátků OSPEA na email sladkova@ospea.cz. Důvodem 
je tvorba komplexní prezentace o vzniku a působení OSPEA. 

- P. Dian požádal o stanovení jednotných materiálů na nástěnky a jejich 
písemnou podobu mít uloženu třeba na Google uložišti, aby každý předseda 
v případě zcizení z nástěnky mohl kdykoliv vytisknout. 

- P. Dian požádal o jmenné seznamy členů pro administrátory VPN. Bude 
prověřeno v souladu s GDPR. 

- Schůze pověřila pana Feigela, vznést požadavek na vedení JPT po dobu 
výluky, k přehlednosti parkujících z vozovny Pankrác v jiné vozovně. Návrh 
je, ostraze hlásit svá jména. Důvodem požadavku je evidence parkujících a 
neznalost jmen parkujících z jiné provozovny. 
 



 
  

 
 
 
 

 
Příští schůze 5. 5. 2021 
Zápis Sládková M. 
 

 


