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Radním byla dne 16. 1. 2020 doručena žaloba zastupitele Jana Havlíka 
na město Žďár nad Sázavou o 200 tisíc Kč. To ve věci ochrany osobnosti a 
náhrady nemajetkové újmy. Naše otázka pro politické kluby zní: 

� Co říkáte žalobě zastupitele na město?

Osobní ataky a hledání chyb
Jako nový zastupitel jsem byl poněkud pře-

kvapen atmosférou jednání posledního zastu-
pitelstva. A nejenom k uvedenému bodu. 
Veřejnost místo věcné argumentace občas 
sledovala osobní ataky a snahu hledat chyby 
možná i za každou cenu a v dávné minulosti. 
Inu, taková je politika. Ale že už i na komu-
nální úrovni, pane rado? 

Spory kolem kolegy Havlíka jsou zbytečné 
a pouze pracovně právní. Statutární zástupce, starosta, si měl s tajemníkem věci 
vyříkat, chovat se jako zodpovědný zaměstnavatel. Rada potom nemusela při-
jímat poškozující usnesení, které vyústilo ve snůšku vzájemného obviňování a 
žalobu na ochranu osobnosti. 

Nikdo nechce ustoupit a tak se blížíme k situaci jako ve sporu ZŠ ve Švermově 
ulici. Tam také chyběla oboustranná snaha o smírné řešení a po rozsudku krajské-
ho soudu se věc po skoro 15 letech zase vrací. Budiž nám to poučením!

Zastupitel má právo se bránit
Vím, že nejsem řečník, ale nepravos-

ti nenávidím. Panu starostovi, který 
nám přál v novém roce věcná a klidná 
zastupitelstva, se to vymklo… Hlavně 
to byl 2. a 3. bod posledního ZM z 6 .2.  
Pan Zlesák navrhoval panu Havlíko-
vi odstoupit z postu zastupitele města. 
Za co? Za to, že 22 let zodpovědně pra-
coval na MÚ (viz 3. bod ZM - podě-

kování pana Brychty). Zastupitel má právo se bránit. Několikrát požadoval 
vysvětlení a omluvu, nedočkal se. Muselo k tomu všemu dojít? Nazývat jeho 
chování nekompetentní? Vedení města dodnes ani nedokázalo slušně podě-
kovat za práci tajemníka MÚ. Kde je úcta, pokora a komunikace? 

Ješitní jsme všichni, každý jinak
Vzhledem k tomu, že panem Havlíkem 

byla podána žaloba na město a město 
bude zastupovat právník, nechci se k situ-
aci veřejně vyjadřovat. Celou záležitost 
považuji za zbytečné plýtvání časem a 
energií. Ješitní jsme všichni. Někdo více, 
někdo méně.

Pro mě je to smutný příběh
Pro mě je to smutný příběh, kte-

rý začal před pěti lety, kdy se zásadně 
změnily poměry na radnici. Komplet-
ně se vyměnilo vedení, rada, došlo 
ke generační obměně části zastupi-
telstva lidmi nezatíženými minulostí. 
Zastávám názor, že tato změna ved-
la k upozadění a omezení moci býva-
lého tajemníka Jana Havlíka, který, 

koneckonců, jak na jednom z loňských zastupitelstev celkem bezelstně při-
znal Jaromír Brychta, často řídil, jaksi v pozadí, i celé město. Tím začal vzni-
kat hluboký předěl. Ten pod vlivem dalších událostí vyústil v žalobu dnes již 
bývalého tajemníka a dnešního zastupitele na vlastní město. Zastupitel, který 
má hájit město, žaluje město.

Žalobu vnímám ale také symbolicky jako žalobu pana Havlíka na svůj 
vlastní život, ve kterém neunesl zmíněné změny. Panu Havlíkovi bych chtěl 
každopádně popřát, aby dokázal najít trochu větší odstup od sebe sama, a 
především zdraví a klid v duši. A aby našel cestu k poznání, že práce ve pro-
spěch města a komunity může být nejlepším lékem na osobní bolístky.

Jde o klasický pracovně právní spor
V tomto případě se jedná o klasicky moti-

vovaný pracovně právní spor, který měl být 
řešen na úrovni dotyčného pracovníka, sta-
rosty města a případně ještě ředitele krajské-
ho úřadu. Nikoliv v zastupitelstvu města. Ten-
tokrát nebudeme na otázku odpovídat. 

Žabomyší boje - dozvuk minulosti
Osobně je mi velmi líto, že tato situace 

dospěla až do těchto absurdních rovin. Celá 
věc by se dala s trochou pokory a nadhledu 
řešit smírem. Přenášet politické soupeření 
do roviny soudních sporů je vždy nešťast-
né.

Zastupitel Havlík jako člen nejvyššího 
orgánu města v podstatě žaluje sám sebe. 
Jinými slovy žaluje všechny Žďáráky, které 

má svým mandátem zastupovat, o 200 tis. Kč. Pokud se Ing. Havlík domní-
vá, že utrpěl újmu, má bezpochyby právo se soudit. Nicméně by bylo víc než 
správné, aby nejprve rezignoval na svůj zastupitelský mandát, a pak vedl s 
městem soudní spory. Zajisté se v jeho politickém uskupení nalezne mnoho 
schopných kandidátů, kteří ho dokáží plnohodnotně zastoupit. 

Naštěstí jsou tyto žabomyší boje již dozvukem minulosti. V současnosti již 
městský úřad vede profesionální, nestranná a nepolitická tajemnice bez dlou-
holetých vazeb na jakékoliv politické subjekty nebo na dodavatelské firmy.

Žaloby zastupitelů na město se dějí...
Žaloby zastupitelů na své město ne-

jsou zas tak výjimečné, jak mylně zazně-
lo na posledním zasedání zastupitelstva. 
Děje se tak a i v jiných městech. Posou-
zení oprávněnosti žaloby pana Havlí-
ka ponechám na nezávislém soudu a 
nebudu se pouštět do spekulací o vině 
a nevině.

Ztratil tolik ceněnou loajalitu
Nemám ráda smutné lidské příběhy – 

a toto je jeden z nich. Pana zastupitele 
Ing. Jana Havlíka znám více jak 10 let – 
tehdy jsem ho poznala coby sebevědo-
mého úředníka a profesionála na svém 
místě, jako šťastného tátu od rodiny. 
Potom se však něco pokazilo – nejprve 
v jeho osobním a později i profesním 
životě. 

Ve chvíli, kdy se jeho jméno ocitlo na kandidátní listině v komunálních vol-
bách 2018, jako zkušený úředník věděl, že ztrácí jednu z nejvíce ceněných 
vlastností dobrého státního úředníka, a tou je loajalita. Již v tomto okamžiku 
se ocitnul ve střetu zájmů – zatím pouze na rovině morální. Ve chvíli, kdy 
však přijal post zvoleného zastupitele města, dochází ke střetu zájmů na rovi-
ně právní. Věděl to – byla to jeho svobodná volba – jeho rozhodnutí. Věděl, 
že nemůže současně být nejvyšším úředníkem města a zastupitelem. Přístup 
i k velmi citlivým informacím o našem městě mu však zůstal – k informacím, 
které lze dobře využít v opozičním boji, ale kterých lze dobře i zneužít. Dlou-
hodobá pracovní neschopnost mnohé odsunula. Jsem přesvědčena, že jeho 
současné potíže s hledáním nového zaměstnání nesouvisí s žádným usnese-
ním rady, ale právě se ztrátou tolik ceněné loajality. -lko-

Zastupitelé k žalobě kolegy na město

Slova se mluví a peníze tečou
Když město koupilo 38 % akcií SATT 

proto, aby vlastnilo 100 %, za praktic-
ky nenávratných 80 mil. Kč, tak jsme od 
pana radního a poslance Zlesáka a sta-
rosty Mrkose četli, že tím chtějí zabránit 
vstupu soukromého kapitálu do společ-
nosti a držet nízkou cenu tepla ve Žďáře, 
jejíž výši vlastnictvím 100 % akcií SAT-
Tu stejně neovlivní. Jedná se totiž o tzv. 
věčně usměrňovanou cenu, kterou hlí-
dá, určuje a reguluje u všech firem kte-
ré vyrábí, distribuují a prodávají teplo, 
Energetický regulační úřad a ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Na zastupitelstvu 
dne 6. 2. 2020 mohli ukázat, jak vážně 
to mysleli. S poukazem na zefektivnění 
řízení a snížení nákladů, promítajících se 
do ceny tepla, jsme navrhli snížení počtu 
členů představenstva z 6 na 4 a dozorčí 
rady z 9 na 5 členů. Hlasy koalice ŽŽM, 
ANO, KDU-ČSL a ODS byl tento návrh 
zamítnut. Současně jsme dostali odpo-
věď na otázku, proč ve Žďáře po snížení 
DPH o 5 % nedošlo ke snížení ceny tep-
la, přestože v okolních městech snížena 
byla. Finanční odměny pro věrné spo-

lustraníky za členství v těchto orgánech 
jsou důležitější, než cena tepla pro Žďá-
ráky. Vysvětluje to také obavu ze vstupu 
soukromého kapitálu, protože ten by asi 
nesnesl, aby počtem členů managementu 
společnosti na každé 4 zaměstnance při-
padal 1 placený člen představenstva nebo 
dozorčí rady. Tedy naprosto nadbytečný 
počet dobře placených členů těchto orgá-
nů firmy SATT se 40 zaměstnanci, který 
dokonce převyšuje počet členů těchto 
orgánů firmy ŽĎAS se 2500 zaměstnan-
ci. Vlastní názor s ekonomickým vyhod-
nocením si, prosím, udělejte sami…

 Blíží se krajské a senátní volby a bude-
me bombardováni dobrými úmysly a 
jasnými řešeními. Jejich naplnění však 
můžeme očekávat jen od těch, u kterých 
existuje jednota mezi slovy a činy. Tady 
máte jeden z testů zastupitelů města, z 
nichž se někteří jistě budou ucházet o 
vaši přízeň a usilovat o další funkce, ačko-
liv to před vstupem na radnici kritizovali. 
To ale byla zase jiná pohádka.
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