
Návrh na odvolání p. Jiřího Obitka,  

jako zástupce zaměstnanců, z Dozorčí rady DPP 
 

Podepsaný arch doručte na: ZO OSD Motol, Plzeňská 217/101, 150 00 Praha 5 

 
Níže podepsaní zaměstnanci DP hl. m. Prahy, a.s. podávají,  v souladu s bodem 1.1 Volebního řádu pro 
volbu nebo odvolání členů dozorčí rady z řad zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. a v 
souladu s § 200, odst. 5 Obchodního zákoníku, návrh na odvolání člena Dozorčí rady Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, akciová společnost za zaměstnance, pana Jiřího Obitka. 
 

Návrh požadujeme projednat co nejdříve a v souladu s bodem 3.3 Volebního řádu pro volbu nebo odvolání 
členů dozorčí rady z řad zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. 
 
Zdůvodnění: 
 

Člen Dozorčí rady DPP (dále DR) za zaměstnance pan Jiří Obitko v posledním období nejedná v zájmu 
většiny zaměstnanců DP hl. m. Prahy, a.s. (dále jen DPP). 
 

Zejména:  
1. jeho aktivity přesahuji rámec DPP, čímž ztrácí možnost věnovat se plně zájmům zaměstnanců, jako 

jejich zástupce v DR, 
2. při jednáních v DR o outsourcinzích je plně podporoval, např. pro Siemens, Škodu Transportation, 

Karir apod..  
3. při projednáních v rozporu se zájmy zaměstnanců podpořil outsourcing nebo prodej Opravárenské 

základy tramvají (OZT) v Hostivaři ve prospěch Škody Transportation a to dokonce dopisem 
primátorovi hl. m. Prahy. Tím lze očekávat i osobní ekonomickou závislost na projednávaném 
outsourcerovi. 

 
Jako zástupce zaměstnanců prostřednictvím odborové organizace FPO na pravidelných jednáních a 
v kolektivním vyjednávaní se zaměstnavatelem obhajuje zejména zájmy minoritní skupinu zaměstnanců – 
revizory, proti zájmům ostatních skupin zaměstnanců. Tímto neobhajuje například zájmy významně skupiny 
v Jednotce Dopravní cesta metro. 
 

V kolektivním vyjednávání v roce 2012 byl proti návrhu ostatních OO zavést příplatek za práci 
v odpolední době a tím připravil zaměstnance DPP o cca 32 miliónů korun za dobu platnosti současné 
KS.  
 
Jméno Příjmení Osobní číslo Podpis 
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