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        Rada města SMO 
        Prokešovo nám. 8 
        729 30 Ostrava 

 
 
Vážení členové Rady města, 
 
obracím se na vás ve věci Dozorčí rady v Dopravním podniku Ostrava a.s.: 
 
Po jednání Předsedy Vlády ČR se zástupci odborů, které se konalo v Praze dne 3. 7. 2014, 
bylo na následující tiskové konferenci premiérem Bohuslavem Sobotkou mimo jiné 
prohlášeno, že společně s odbory řešili i otázku zastoupení zástupců zaměstnanců 
v dozorčích radách firem a společností. Že by se chtěli vrátit k původní praxi, to je 
k povinnému zastoupení jedné třetiny členů dozorčích rad právě zástupci zaměstnanců.   
Premiér a předseda sociální demokracie p. Bohuslav Sobotka dále prohlásil, že ČSSD chce v 
koalici prosadit návrat zákonného zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových 
společností. 
 
Současný stav, kdy je dle Stanov DPO a.s., v sedmičlenné dozorčí radě pouze jedno místo pro 
zástupce zaměstnanců, je nedostatečný a neodpovídá velikosti společnosti jakou je Dopravní 
podnik Ostrava a.s. a počtu jeho zaměstnanců.  
Odpovídající by byl stav, který platil donedávna, a to, že v Dozorčí radě jsou tři místa pro 
zástupce zaměstnanců, tedy jedna třetina členů Dozorčí rady z řad zaměstnanců. 
V této souvislosti se obracím na vás, na Radu města v působnosti Valné hromady akcionáře 
DPO a.s. s žádostí, abyste prosadili tuto změnu i ve Stanovách DPO a.s., kdy jsme si všichni 
vědomi toho, že zaměstnanci byli předchozí vládnoucí koalicí takto připraveni o možnost 
kontrolovat hospodaření a další-pro zaměstnance důležité dění a vývoj ve firmě, ve které 
pracují. 
 
Věříme, že našemu požadavku vyjdete vstříc a bude tak napravena jedna z chyb, která ve 
svém důsledku znevýhodňuje zaměstnance. 
 
S pozdravem 
 
  
Ivo Protivínský 
předseda ZO 
 
28. 07. 2014 


