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Vážení členové Prezidia Odborové rady (dále jen POR), 
informujeme vás tímto, že jsme my volení zástupci i naši členové sekce Arriva Praha velice 
zklamáni a rozhořčeni nad situací, která nyní panuje ve Federaci Profesních odborů (dále jen 
FPO).  
Hlavním důvodem nestability FPO je prosazování moci a vlivu za pomoci lží a ovlivňování 
vás ostatních jediným člověkem, kterým je pan prezident Obitko. Pan prezident už odstranil 
několik členů, kteří mu nebyli po vůli ať schopní či neschopní včetně pana Zabloudila, kterým 
to začalo. Vzpomeňte na velice schopné tajemníky pány Bureše, Rožníčka či Jakla. Hozen 
přes palubu byl také pan Růžička. A nyní jsme se dočkali i my a naše sekce. Náš předseda pan 
Roman Bureš Pudil si dva roky poradil bez účasti pana prezidenta a prosadil v kolektivních 
vyjednáváních spousty věcí, řádně zastupoval zaměstnance a hájil jejich zájmy, stejně jako 
my ostatní. Bohužel, toto nebylo po vůli panu prezidentovi a začal se bát o křeslo prezidenta, 
i když neměl důvod, a proto začala honba za likvidací našeho předsedy.  
První pokus nastal při jednáních v Ostravě, kdy šel pan prezident proti úmluvám a jím 
podepsanému memorandu, když prosazoval zájmy zaměstnavatele. V Ostravě také pochopil, 
že spojení odborových organizací, které podepsaly memorandum, nezlomí. Po jednání 
v Ostravě také vědomě lhal, když na POR oznamoval, že po těchto jednáních absolvoval 
schůzku s personálním ředitelem Panem Štantejským a hostem z Anglie panem Moranem. 
Toto však nemohl, jelikož pan Štantejský ihned po jednání odjel vlakem zpět do Prahy, kde 
cestoval společně s panem Volfem z Příbrami a panem Šustou ze Stodůlek. Pan Moran po 
jednání odcestoval také v 18 hodin do Prahy a druhý den odlétal zpět do Anglie. Služební 
cesta pana prezidenta a slečny tajemnice, která stála bezmála 6000 Kč, byla tedy jen 
nepodařeným výletem do Ostravy. Poté na POR zmanipuloval všechny členy a prosadil si, 
aby náš pan předseda nemohl odjet na jednání do Olomouce. V Olomouci došlo za výrazného 
přispění právě našeho předsedy k významným dohodám mezi všemi Odborovými 
organizacemi působícími ve společnosti Arriva. Toto se však nelíbilo zaměstnavateli a hlavně 
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panu prezidentovi. Následoval tedy zmanipulovaný pokus o vyloučení. Asi si všichni 
vzpomenete na zklamání, naštvanost a vulgarity pana prezidenta, když mu ani toto nevyšlo. 
Na dalších jednáních POR už pak pouze hledal záminky a kličky, jak odstranit našeho 
předsedu, i když několikrát při tom porušuje stanovy a jednací řád, umlčuje ho a nenechá 
argumentovat. Uplatňuje tedy sílu moci. Opět lže, když na jednom z jednání POR, po našem 
upozornění, že není podepsaná smlouva na pojištění odpovědnosti členů sekce z důvodu, kdy 
mu tuto smlouvu nedala podepsat slečna tajemnice, říká že „smlouva podepsána je, a navíc se 
mi pan Haška omluvil“. Nyní tedy nechápeme, proč škody členů vzniklé v období od května 
do srpna 2016, kdy byla teprve smlouva podepsána, hradí FPO ze svých zdrojů a pan 
prezident ani paní ekonomka vás o tomto neinformují.  
Stejně tak nyní po tom, co jednu ze záležitostí předal náš pan předseda revizní komisi a ta 
konstatovala, že za výběr členských příspěvků je zodpovědný hlavně prezident a ekonomka, 
tato vykonstruovaná lež najednou utichla a je hozena pod koberec. Vykonstruovaná z důvodu, 
kdy paní ekonomka vědomě uvedla lživé informace a neexistující částky. Poté však před 
revizní komisí řekla „jsem se spletla no“.  
 
Jak tedy na předsedu? Musíme ho nejdříve odstranit z funkce viceprezidenta a toto se začíná 
po zákulisních dohodách sekcí a pana prezidenta dařit. Kdo jste byli přítomni konference, asi 
víte, o čem mluvíme. V tu dobu delegát pan Obitko jde radit tehdy předsedající konference 
paní Albrechtové, jak má postupovat a kam zařadit vložené body jednání. Hlavně ať nemluví 
před odvoláváním. Chvála od hostů konference je také zarážející hlavně poté, co byl pan 
prezident označen za lháře, když řekl, že má důkazy o tom, že výpověď Generálního ředitele 
Ďuriše psali právníci Agrofertu. V tu dobu už totiž pan prezident dávno pana Ďuriše také 
hodil přes palubu a zapomněl na něj.  
 
Není žádným tajemstvím, že pan předseda a pan Školka jsou velice blízcí přátelé a vyloučení 
bude našemu předsedovi vadit. Proto tedy následuje vyloučení členů sekce, a hlavně voleného 
člena pana Jozefa Školky. Podivné zvlášť proto, že v prosinci jel pan Obitko s panem Školkou 
na vánoční trhy. Proč mu tehdy neřekl, že nemá zaplacené příspěvky? 
Co na tom, že celé POR nerespektuje stanovy a pan prezident porušuje jednací řád, když 
vyloučení členů vkládá do bodu plnění úkolů 
Stanovy: III) článek 2 písmeno i, každý člen má právo: 
osobně se zúčastnit jednání příslušného orgánu v případě, kdy se rozhoduje o jeho osobě, 
případně jedná-li se o jeho pracovněprávní vztah, či jiné nároky. K takovému jednání je 
příslušný orgán povinen člena pozvat s výjimkou jeho písemného souhlasu, aby bylo jednání 
uskutečněno v jeho nepřítomnosti. Pokud se člen bezdůvodně nedostaví, bude rozhodnuto bez 
jeho účasti. 
 
Zarážející je nyní i vyjádření Revizní komise, že vše bylo v pořádku. Také se divíme, jak je 
možné, že Revizní komise kontroluje při pravidelných kontrolách pouze hotovost a peněžní 
deník. Nic jiného jí také není dovoleno, pouze to, co předloží paní ekonomka a na co je 
připravená. Služební auto také není do dnes vyčísleno a spočítáno. Z jakých důvodů? 
 
Prošlo to u pana Školky, projde to znovu. I když už zbytečně, protože po vyloučení pana 
Školky jsme se dohodli a veřejně oznámili že k 28.2.2017 všichni volení členové sekce Arriva 
ukončujeme členství v FPO. Ale pan Obitko musí ukázat svou moc a nadvládu tak ho 
nenechá, aby to ukončil sám, opět se porušuje jednací řád a stanovy a zařazuje se vložený bod 
do doručené korespondence vyloučení člena Romana Bureše Pudila.  
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A je to, říká si pan Obitko, opět jsem dokázal, že jsem neohroženým vládcem FPO a všichni 
mě musí poslouchat a jak ne, dopadnou všichni stejně. Já si přeci ty peníze, drahé večeře a 
výhody, které z toho mám, zasloužím. Já já já a nikdo jiný, jen já jsem ten nejlepší. 
 
Chceme poděkovat členům POR kteří nepodlehli manipulacím a stále se snaží najít cestu mezi 
pravdou a lží a jsou oporami pro zaměstnance a členy FPO, když hájí jejich zájmy. 
Největší poděkování patří viceprezidentce Jiřince Kunštové, která šla vždy za pravdou a i na 
Konferenci se zlu a lžím dokázala postavit. Hlavně nedovolte, aby byla paní Jiřinka Kunštová 
další na řadě. Pokusem o odebrání administrace tarifu Voláme s FPO to začíná a čím to bude 
pokračovat………… 
 
 
Roman Bureš Pudil 
Viktor Havlín 
Jozef Školka 
Tomáš Mandaus 


