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Zcela poprvé řeší žďárská 
radnice žalobu zastupitele na 
město. Ojedinělá kauza nej-
spíš vstoupí nejen do historie 
města.
� Lenka Kopčáková 

Městu byla letos v lednu doru-
čena žaloba ve věci ochrany osob-
nosti a náhrady nemajetkové újmy 
vedené u Okresního soudu ve Žďá-
ře n. S. Svých práv se chce domo-
ci Jan Havlík, 55letý zastupitel za 
hnutí Změna 2018, předtím dlou-
holetý tajemník městského úřadu.

Podrobný materiál je k přečte-
ní na webu města, kde je i audio 
záznam z jednání zastupitelů 6. 2. 
2020. Stojí za poslechnutí.

Ve vzrušené diskusi padaly ze 
strany vedení města a koaličních 
zastupitelů argumenty proti žalu-
jícímu. Jan Havlík byl tajemníkem 
MěÚ od roku 1997. V komunálních 
volbách 2018 byl zvolen do zastu-
pitelstva města. Zde na pár měsíců 
nastalo překrytí obou funkcí, tedy 
nepolitického tajemníka a opozič-
ního politika, což zákon umožňuje, 
ale jemu to v očích koalice uškodi-
lo. Narušené vztahy gradovaly.

Jak Jan Havlík uvádí v žalobě na 
město, nejvíce se jej dotklo usne-
sení rady města z 28. 1. 2019, kdy 
ukládá představitelům města řešit 
nekompetentní jednání tajemní-
ka MěÚ Ing. Jana Havlíka, MPA 
s cílem zamezení vzniku škod. 

„Tvrzení žalovaného (města) je 
nepravdivé a jsem schopen to doložit 
a prokázat,“ uvádí v žalobě Havlík. 
Dodává, že po celou dobu svého 
pracovního poměru k Městu Žďár 
n. S. se nikdy nedopustil žádného 
nekompetentního jednání. Jak tvr-
dí, ani v tomto směru nebyl nikdy 
na něco podobného upozorněn, ani 
mu nebylo nic vytknuto. Za výkony 
byl navíc mimořádně odměňován. 
„Úřad pod mým vedením byl od roku 
2016 do roku 2019 hodnocen Minis-
terstvem vnitra ČR jako nejpřívětivěj-
ší úřad Kraje Vysočina a umisťoval se 
mezi prvními třemi nejlepšími úřady 
v ČR,“ připomíná Havlík. 

Zmiňované usnesení rady měs-
ta považuje za pomluvu. „Je nejen 
nepravdivé, ale i negativně ovlivňuje 
moji pověst na veřejnosti, čest i sou-
kromý život...významně je ovlivňová-
na a snižována moje důvěryhodnost 
jako opozičního zastupitele, tedy oso-
by veřejně známé,“ argumentuje mj. 
v žalobě. 

Jan Havlík loni v únoru, ihned 
po vydání daného usnesení rady, 
vyzval město k vysvětlení a dobro-
volné nápravě. Jak uvádí, neobdržel 
odpověď. Proto v březnu vyzval 
město k revokaci onoho usnese-
ní rady. “Naposledy jsem se pokusil 
o možné smírné vyřešení věci mnou 
odeslanou předžalobní výzvou ze dne 
15. 4. 2019, na kterou žalovaný sice 
reagoval dopisem (z 30. 4. 2019), 
nicméně z obsahu tohoto dopisu je 
zřejmé, že se nejedná o přiléhavou 
reakci na vzniklou situaci,“ uvádí 
v žalobě Havlík. 

Snahy o možnou nápravu a smír-
né vyřešení věci se prý ze strany 
města nedočkal. Jan Havlík se již 

nespokojí s pouhým odvoláním 
nepravdivého údaje a omluvou. 
Za přiměřenou satisfakci považuje 
náhradu nemajetkové újmy částkou 
200 tisíc korun. 

Jak v zastupitelstvu poukazo-
val starosta města Martin Mrkos, 
je potřeba, aby byl celý spor pro-
jednán nestranným soudem, aby 
nedošlo k neoprávněnému výdaji 
z rozpočtu města na náhradu nema-
jetkové újmy, a byla splněna povin-
nost péče řádného hospodáře.

Ihned po doručení žaloby na měs-
to schválili radní udělení plné moci 
advokátovi České advokátní komo-
ry Luboši Klimentovi k zastupová-
ní města při soudním řízení vede-
ném u okresního soudu. Město 
požádalo o prodloužení lhůty ve 
věci vyjádření k věci samé do 29. 2. 
2020. Soud vyhověl. 

Rada chtěla znát stanovisko 
zastupitelstva. V návrhu řešení 
byly dvě varianty usnesení. Radou 
doporučené pověření starosty měs-
ta Martina Mrkose hájit zájmy 
města v tomto soudním sporu, a 
nebo schválení náhrady nemajetko-
vé újmy ve výši 200 tis. Kč s příslu-
šenstvím a náklady soudního řízení 
z rozpočtu žalovaného, města Žďá-
ru nad Sázavou.

V diskusi se zvláště opoziční 
zastupitelé divili, proč mají schva-
lovat pověření starosty Martina 
Mrkose k hájení zájmů města, když 
starosta z titulu své funkce automa-
ticky zastupuje obec navenek. Pod-
le Vladimíra Novotného (ČSSD) 
měli spíš zastupitelé schválit, aby 
zájmy města hájil advokát Luboš 

Kliment, ale ten byl potvrzen radou 
města. 

To starosta Martin Mrkos (Žďár-
ŽM) vysvětluje, že rada města se 
ocitla v časové tísni, když 16. 1. 
obdržela žalobu s termínem vyjá-
dření. Musela jednat, aby termín 
nevypršel a zastupováním města 
pověřila advokáta Luboše Klimen-
ta, který má plnou moc vykonávat 
právní servis pro město.

Někteří zastupitelé se shodují, 
že tento pracovně právní spor měl 
být řešen mezi starostou a bývalým 
tajemníkem a nemusel tak vygra-
dovat. „To jsou jediní dva, kteří si 
mají tyto věci vyříkat a nějak s nimi 
pracovat. Myslím, že k tomu nebylo 
potřeba toto velmi zvláštní usnesení, 
s nímž se nemohu ze strany rady zto-
tožnit,“ uvedl Vladimír Novotný. 

„Já a kolega Trávník děláme spous-
tu let do sportu. Jestliže v kabině do-
jde k nějakému rozporu, tak se to 
vyřídí v té kabině a klub funguje 
dál,“ přirovnal Petr Stoček (Koa-
lice KSČM a SPOZ) Podle něho 
byla vzájemná komunikace podce-
něna. „K nám zastupitelům se dostá-
vá celá tato situace značně přeceze-
ná,“ dodává.

Dle místostarosty Josefa Klemen-
ta (KDU-ČSL) je variantním řeše-
ním nejít do soudního sporu. „Ale 
jelikož je rozsudek zřejmý, že bychom 
měli vyplatit 200 tisíc Kč, tak usne-
sení jasně říká, že se chceme obhájit 
tím, že tato škoda panu Havlíkovi 
nevznikla,“ uvádí. Sám se prý diví, 
proč nebyla podaná žaloba na kon-
krétní osobu. „Takto podaná žaloba 
na Město Žďár nad Sázavou míří i 
na řadu jeho poctivých zaměstnan-
ců,“ poukazuje Klement. 

Seznámil přítomné s okolnost-
mi, které vedly radu města 28. 1. 
2019 k jejímu usnesení. Mezi sil-
nými argumenty např. zaznívalo, že 
v roce 2017 vydal tehdejší tajemník 

Havlík ústní příkaz, aby si vedoucí 
pro sebe a své podřízené nulova-
li v systému elektronické evidence 
přesčasové hodiny. „Ztrácela se tím 
kontrola, mohlo se jednat o úpravy 
mazáním předčasů nebo i dopsáním 
absencí. Myslím, že se tím porušila 
transparentnost a kompetence pana 
Havlíka,“ říká Klement. Město dle 
jeho slov nabylo dojmu, že dochá-
zí k privilegovanosti některých 
zaměstnanců a k nerovnému pří-
stupu. 

„V průběhu roku 2018 dále dochá-
zelo se zveřejňování urážlivých pří-
spěvků na anonymní dotazovnu na 
webových stránkách města panem 
Havlíkem, jakožto administráto-
rem této dotazovny. To bylo proti 
pravidlům dotazovny i proti kode-
xu zaměstnance tajemníka – s cílem 
snad poškodit vedení města a úřad,“ 
pokračuje Klement. 

Místostarostka Ludmila Řez-
níčková ocitovala před zastupiteli 
jeden z dotazů, který má urážlivý 
a vulgární charakter a tajemníko-
va odpověď je podle jejího názoru 
evidentně politická.

„Tento již několikátý projev nekom-
petentnosti pana tajemníka vedl rad-
ního Radka Zlesáka (ANO 2011) 
k návrhu dotčeného usnesení, které 
rada města přijala,“ říká Řezníčko-
vá. Podle ní bývalý tajemník poru-
šil nejen etický kodex úřadu ale i 
standardy kultury organizace měst-
ského úřadu, které sám zavedl. 

Místostarosta připomněl i usta-
vující zasedání zastupitelstva z lis-
topadu 2018, kdy byl navržen 
Jan Havlík (Změna 2018), který 
v té době ještě vykonával funkci 
tajemníka MěÚ, do funkce před-
sedy finančního výboru. „Existuje 
audiozáznam. Pan Havlík to přijal, 
čímž jednal v rozporu se zákonem o 
obcích,“ poukazuje Klement. 

  (Pokračování na str. 5)

Dva monology se zatím
s dialogem míjejí. 

Co to Žďáru přinese?

Rarita - zastupitel žaluje své město

Zde je rozhovor se zastupitelem Ja-
nem Havlíkem (Změna 2018), který 
žaluje město Žďár nad Sázavou.

Při projednávání vaší žaloby 
v zastupitelstvu opakovaně zazní-
valo, že podáváte žalobu na město 
– tedy i na řadu poctivých zaměst-
nanců MěÚ, kolegů zastupitelů, 
ale i sám sebe...

Bohužel, žaloba na osm radních, 
kteří přijali napadené usnesení, není 
z procesních důvodů možná. A jak 
jsem uvedl na ZM, tak mne mrzí, že 
po třech marných pokusech o smír 
bez nákladů pro mne i město jsem 
musel řešit žalobou na město, kde 
pracuji více než 22 let a které mám 
rád.

Koaličním kolegou vám bylo 
v zastupitelstvu doporučeno 
rezignovat na funkci zastupitele 
města. Uvažujete o této možnosti?

Ne. Nevidím k tomu důvod. Není 
náhodou, že mne k tomu vyzývali 
lidé a strany, které jsem v minulosti 
kritizoval nebo poukazoval na jejich 

nedostatky. Navíc to nebyli ti, kteří 
mne do ZM zvolili.

Vzniklou situaci vnímá zastupi-
telka Dagmar Zvěřinová (ČSSD) 
jako selhání všech a k zastupite-
lům se obrátila výzvou ke smíru. 

Přistoupil byste na tuto mož-
nost domluvy a stáhnul žalobu 
na město?

Paní Zvěřinová možná pod doj-
my z projednávání předchozího 
bodu týkajícího se 13 let trvající-
ho soudního sporu na 4 ZŠ, který 
bude znamenat miliónové výdaje 
pro město, zmínila promarněnou 
možnost ukončit spor dohodou s 
pouze statisícovými výdaji. Nic-
méně to ředitel 4. ZŠ odmítl, jak 
uvedla. Já jsem se třikrát snažil o 
vysvětlení a mimosoudní dohodu, 
ale bezvýsledně. Na první pokus 
mi nikdo neodpověděl, na dru-
hý návrh na revokaci usnesení mi 
sdělili, že nevidí důvod a na tře-
tí předžalobní výzvu mi napsali, 
že usnesení bylo zkonzumováno. 
K dohodě musí být dva, a já jsem 
partnera bohužel nenašel.

Jistě máte věc dobře promyšle-
nou. Jste připraven na všechny 
možnosti výsledků tohoto spo-
ru?

Jistě. -lko-

Jan Havlík, bývalý tajemník MěÚ a 
dnes zastupitel opoziční strany Změna 
2018

J. Havlík: K dohodě musí být dva


