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2 Prvomájová výzva 
IndustriAll Europe 3 Prohlášení zaměstnanců 

Liberty Ostrava 5–8 Právní  
servis

pokračování na str. 2

Huť si v minulých letech povolenky šetřila 
a chtěla je využít k financování nezbytné 
modernizace. S vedením ostravské firmy 
v polovině dubna jednal premiér Andrej 
Babiš. Po schůzce oznámil, že společnost 
slíbila, že emisní povolenky své rumun-
ské sesterské firmě nepřevede. Ta však 
obešla dozorčí radu a navzdory dohodě 
část povolenek za miliardu prodala. Pod-
le odborářů jde o hazard s budoucností 
ostravské hutě. V polovině dubna vyhlá-
sili stávkovou pohotovost. 
Předseda Základní organizace OS KOVO 
Liberty ČR Petr Slanina potvrdil, že úče-
lem mítinku bylo zdůraznit zaměstnan-
cům, aby svoji huť hájili. „Opakované 
porušení všech předchozích slibů, kte-
rých se majitel hutě Sanjeev Gupta v po-
sledních týdnech dopustil, nás oprav-
ňuje k nedůvěře vůči jeho prohlášením 
a obavám o další osud ostravské huti," 
uvedl Slanina. 
Místní odbory zaměstnance vyzvaly, 
aby za huť bojovali důsledným dodržo-
váním věcí, jež můžou podle nich chod 

podniku citelně zasáhnout. „Chceme 
například, aby pracovníci striktně dodr-
žovali detailní technologický popis prá-
ce, i  když to bude méně efektivní. Za-
městnanci by měli odmítat přesčasovou 

práci, využívat toho, že mají nárok cho-
dit k  lékaři v pracovní době, neměli by 
řešit pracovní e-maily a  telefonáty po 
práci nebo používat jakkoli poškozené 
nářadí,“ uvedli odboráři. (ČTK, red)

Stovky zaměstnanců hutní společnosti Liberty Ostrava se ve středu 5. května sešly u hlavní brány podniku na pro-
testním mítinku. V prohlášení, které tam zaznělo, uvedli, že chtějí použít všechny dostupné prostředky, aby zabránili 
vyvádění prostředků z firmy. Impulsem ke svolání mítinku byl prodej části emisních povolenek ostravské huti do ses
terského podniku v Rumunsku. Britský podnikatel Sanjeev Gupta, do jehož globálního koncernu GFG Alliance hutě 
Liberty Ostrava patří, vyvedl podstatnou část emisních povolenek z ostravské huti, přestože slíbil, že jí zůstanou. 

10 Kovák v Letu  
slaví jubileum

Desítky červených balónků vypustili 
zástupci ČMKOS na památku lidí, kte-
ří loni zemřeli při výkonu práce. „Dnes 
vzpomínáme na ty, kteří šli do práce 
a už se ke svým rodinám nikdy nevrá-
tili. Vzpomínáme na ty, kteří nepředpo-
kládali, že se něco takového může stát. 
108 lidem za rok 2020 se to bohužel sta-
lo. Udělejme vše pro to, abychom pro 
příště do práce zdraví šli, ale z práce se 
taky zdraví vrátili,“ řekl v  úvodu vzpo-
mínky předseda ČMKOS Josef Středula.

Tato slova podpořila i  místopředsed-
kyně ČMKOS Radka Sokolová, která se 
této symbolické akce také zúčastnila. 
„Jedná se o  druhý největší počet obě-
tí pracovních úrazů za posledních pět 
let. A to navíc v době, kdy řada provozů 
buď stála, nebo kvůli epidemii fungo-
vala v  omezeném režimu. Člověk má 
chodit do práce proto, aby si díky ní za-
jistil důstojný život, ne proto, aby práce 
poškodila jeho zdraví, nebo mu dokon-
ce vzala život.“

Varování doplnil na dálku i  generál-
ní inspektor Státního úřadu inspekce 
práce Rudolf Hahn: „Vysoké číslo obětí 
smrtelných pracovních úrazů za loň-
ský rok nás nutí k zamyšlení, zda jsme 
jako společnost tváří v tvář této pande-
mii nezačali podceňovat rizika hrozící 
zaměstnancům na pracovištích, zda 
v honbě za tzv. ekonomickým přežitím 
neodsunuli někteří zaměstnavatelé 
otázku bezpečnosti svých zaměstnan-
ců na pověstnou vedlejší kolej.“

V loňském roce zemřelo na následky pracovního úrazu 108 zaměstnanců. Další desítky pak skončily s velmi vážným 
poraněním v nemocnicích. Na problém bezpečnosti práce a rizika pracovních úrazů upozornili ve čtvrtek 28. dubna 
zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů, kteří si i v letošním roce značně ovlivněném epidemií připo-
mněli Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Zaměstnanci Liberty: Nebudeme přihlížet vykrádání firmy

Pracovní úrazy zmařily přes sto lidských životů

Zaměstnanci Liberty Ostrava jsou rozhodnuti zabránit vyvedení povolenek. 
 Autor: ČMKOS
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dokončení ze str. 1

Zároveň jsou v Evropě i po celém světě 
napadána základní pracovní práva na 
organizování se, kolektivní vyjednává-
ní a  kolektivní akce. To je nepřijatelné, 
a  proto obnovujeme náš závazek spo-
lečně bojovat za obranu a  rozšiřování 
těchto základních práv. 
Pandemie odhalila a  zakořenila nerov-
nosti v našich společnostech. Ať už jde 
o  přístup k  očkovacím látkám, ohro-
mující nerovnosti v  bohatství nebo ka-
tastrofické dopady na život mladých 
pracovníků. Tato krize odhaluje přetr-
vávající potřeby větší solidarity uvnitř 
i mezi zeměmi. 
Bez koordinovaných vládních opatření 
v  celé Evropě je stále jasnější, že dlou-
hodobá škoda způsobená pandemií 
změní mnoho životů k  horšímu. Kon-
krétně se prohloubí stávající nerovnosti 

Tímto textem bychom rádi uvedli na pravou míru zavádějící informace, které byly uvedeny v časopise Kovák č. 6/2021 
ze dne 29. března 2021 v článku „Trutnovské podniky nabírají nové zaměstnance. Nepropouští se a mzdy rostou“. Jedná 
se o informaci týkající se společnosti mdexx Magnetronic Devices s.r.o. a neuzavření sociálního smíru. Pokud uzavření 
sociálního smíru je pouze uzavření kolektivní smlouvy, pak je pravdou, že ve společnosti byla dne 21. prosince 2020 
uzavřena kolektivní smlouva, resp. sociální smír. Pokud budeme sociální smír chápat šířeji jako způsob a postoj spo-
lečnosti ke kolektivnímu vyjednávání, pak z přístupu společnosti je odborová organizace dlouhodobě zklamaná. Toto 
bylo myšleno zavádějícím vyjádřením o neuzavřeném sociálním smíru.

 Pavel Holzknecht, předseda  ZO OS KOVO Siemens Trutnov

Stejně jako v  loňském roce nejsme 
schopni oslavit Mezinárodní den pracu-
jících obvyklými způsoby. Ale v posled-
ním roce prokázali pracovníci a  naše 
odbory mimořádnou flexibilitu v  při-
způsobování se omezením pandemie 
a pokračovaly v obraně a podpoře práv 
pracovníků a  jejich účasti na pracoviš-
tích, v  průmyslových odvětvích a  při 
tvorbě politik. 
Máme jen pár týdnů do našeho kongre-
su IndustriAll Europe, a proto vysíláme 
pracovníkům výzvu, abychom odolali 
výzvám populistických a  xenofobních 
politiků, abychom stáli při sobě a  za-
jistili, že z  této krize vyjdeme jednotní 
a posílení. 

V solidaritě! 
IndustriAll Europe

mezi zeměmi i uvnitř nich, protože pri-
vilegovaní se vyrovnávají se zhoubnými 
dopady snáze, zatímco nejzranitelnější 
lidé a  regiony Evropy se snaží nepro-
padnout do ekonomické propasti. Pan-
demie neúměrně zasáhla ženy i  muže 
mající zranitelnější postavení na trhu 
práce. Rostoucí nerovnosti, pokud ne-
budou zastaveny, poskytnou základnu 
populismu a xenofobii. 
Nadnárodní společnosti a  oportunis-
tické vlády neváhají využít a prohloubit 
rozdíly ve své touze snížit náklady a pra-
covní standardy. Jako evropské odboro-
vé hnutí na to budeme reagovat zdvoj-
násobením našeho úsilí o  prohloubení 
a  posílení solidarity a  spolupráce mezi 
evropskými odbory – na tom závisí bla-
hobyt všech pracovníků, které zastupu-
jeme. 

Prvomájová výzva IndustriAll Europe k solidaritě
IndustriAll European Trade Union vyjadřuje na Prvního máje solidaritu pracovníkům z celého světa. Děsivé snímky 
z Indie a z celého světa jasně ukazují, že pandemie je stále realitou, která rámuje životy pracujících lidí. Posíláme 
své díky a solidaritu těm, kteří jsou v přední linii zde i v zahraničí, bojují za záchranu životů a zajištění našeho ko-
lektivního zdraví a pohody. Víme, že nebudeme v bezpečí, dokud nebudeme v bezpečí všichni. 

Také Jana Maláčová, ministryně práce 
a  sociálních věcí, se pozastavila nad 
významem tohoto dne: „Připomínka 
28. dubna je dobrou příležitostí se tro-
chu zastavit, vzpomenout si na všech-
ny oběti pracovních úrazů a  zamyslet 
se, zda by nešlo udělat ještě o  trochu 
více, aby k  takovým nešťastným udá-
lostem docházelo co nejméně. Kvů-
li nim, jejich blízkým, ale i  kvůli nám 
všem.“

Data
Vývoj počtu smrtelných pracovních 
úrazů: 2016 (104), 2017 (95), 2018 (123), 
2019 (95), 2020 (108). Pokud se podí-
váme na data pracovních úrazů podle 
státní příslušnosti, zjistíme, že nejví-
ce smrtelných úrazů v  Česku se sta-
ne Ukrajincům (7) a  Rumunům (7). Ve 

stejné statistice se můžeme však po-
dívat i na závažné úrazy. Z tohoto pře-
hledu pak zjistíme, že nejvíce těžkých 

pracovních úrazů se stane Slovákům 
(21), Ukrajincům (19), Polákům (5) a Ru-
munům (4). (ČMKOS, red)

Desítky červených balónků vypustili zástupci ČMKOS na památku lidí, kteří loni zemřeli při výkonu práce. 
 Autor: ČMKOS
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Zdravím ostravské oceláře!  
Kolegové, kolegyně, odboráři!

Opětovně vám přicházím vyjádřit pod-
poru celého OS KOVO. Huť je v centru 
pozornosti svazu. Díky tlaku, který vy-
tváříme ve spolupráci s vašimi odboro-
vými předáky v huti, dojde zítra k online 
jednání generálních tajemníků evrop-
ské a světové federace kováků s panem 
Guptou. Oba mají potřebné informace 
a budou požadovat, aby se majitel os-
travské huti choval k  zaměstnancům 
huti jako k občanům EU! Díky intenzivní 
spolupráci s  vašimi odborovými pře-
dáky a také s ČMKOS, především s kol. 
Středulou, jsou opakovaně vyzýváni 
členové vlády ČR a europoslanci za ČR, 
aby přispěli k řešení situace. 
Na tripartitě ČR i  v  Evropském parla-
mentu je tak snaha dostat problemati-
ku ostravské hutě do centra pozornosti, 
napomoci její ekologizaci, a tím i zajištění 
pracovních míst pro zaměstnance do bu-
doucna. K tomu jsou ale nutné investice, 
takže peníze! Rezervy ostravské huti, kte-
ré k tomu byly vytvořeny, nesmějí sloužit 
k záchraně jiných firem v rámci impéria 
pana Gupty ani v Evropě a ani ve světě! 
Výnosy z emisních povolenek a hodnoty, 
které vytváříte svou každodenní těžkou 
prací, musejí být využity pro přestavbu 
huti na ekologickou výrobu, po které volá 

EU a kterou při převzetí huti opakovaně 
deklaroval pan Gupta! 
Poněkolikáté za posledních 30 let sto-
jíte na křižovatce, která znamená buď 
budoucí prosperitu a  kvalitní pracovní 
místa, anebo postupný zánik huti! Buď 
slušnou obživu za těžkou práci pro vás 
a vaše rodiny, anebo sociální nejistotu, 
hledání práce ve virtuálních firmách, 
které zpravidla nevytvářejí skutečné 
hodnoty! Vaši odboroví předáci tady na 
huti odvádějí v těchto pohnutých měsí-
cích skvělou práci. Táhnou za jeden pro-
vaz. Spolupracují i s námi na řešení situ-
ace v ostravské huti ve váš prospěch. Ve 

prospěch zaměstnanců a odborářů! Od-
boráři vědí, že jen společně jsme silnější! 
Dnes to v ostravské huti platí desetiná-
sobně! Dávejte najevo svým odborovým 
předákům podporu. Naslouchejte jejich 
slovům. Čtěte články, které vám rozesí-
lají ve svých tiskovinách. Bez vaší podpo-
ry se neobejdou a jen s touto podporou 
vám můžeme pomoci i my ostatní.
Dostali jste řadu vyjádření podpory 
stávkové pohotovosti od dalších od-
borových svazů sdružených v  ČMKOS 
a  také od základních organizací 
OS  KOVO i  jiných odborových svazů. 
Nechte se tím posílit a  nepolevujte 
v  úsilí o  budoucnost svých kvalitních 
pracovních míst. A  my vám ze všech 
sil budeme pomáhat. Nenechte se 
ukonejšit sliby, že bude lépe a  vše se 
vyřeší! Pokud nejsou vašim odboro-
vým předákům sdělovány pravdivé 
informace, pokud se účelově pouštějí 
do médií chlácholivé zprávy, které vás 
mají ukolébat, věřte sami sobě a svým 
odborovým předákům. Jinak by se 
mohlo stát, že jednou přijdete do prá-
ce a brána huti bude zavřená! Kolegy-
ně, kolegové, odboráři, ptám se vás: 
Chcete pracovat v  budoucí ekologické 
huti? Chcete pracovat na kvalitních 
pracovních místech? Podpoříte své 
odborové předáky v  dalších krocích? 
Díky, OS KOVO je s vámi!

PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCŮ LIBERTY OSTRAVA
My, zaměstnanci Liberty Ostrava, již nebudeme jen bezradně přehlížet, jak přicházíme o povolenky a jak se majitel po-
kouší vyvádět finanční prostředky z ostravské hutě! To už jsme si tady zažili s minulým majitelem!
Jako zaměstnanci Liberty Ostrava použijeme všechny dostupné a legislativní prostředky, abychom zabránili vytunelo-
vání ostravské hutě!
Majitel porušil veškeré dostupné dohody, které uzavřel s odbory, jakožto zástupci zaměstnanců! Stejné praktiky použil 
i na vládní úrovni ČR, kdy přislíbil nevyvedení povolenek CO2!
My, zaměstnanci Liberty Ostrava, plně stojíme za členy Dozorčí rady za zaměstnance i za stát, kteří vykonávají funkci 
kontrolního orgánu v maximálním rozsahu a činí veškeré možné kroky! Jsme přesvědčeni, že kdybychom nebojovali 
v loňském roce o CO2 povolenky, chyběly by nám stejně, jako v Liberty Galati v Rumunsku!
Myslíme si, že majitel lže o okamžitém zisku 260 mil. korun českých. Nenecháme se koupit za odměnu k výročí firmy!
Požadujeme po EK provedení přezkumu celé transakce prodeje a zdůvodnění svého souhlasu s kupcem Liberty House!
Přestože před dvěma lety se Liberty zavázala, že do jednoho roku koupí TAMEH, dodnes se to nestalo, přestože skupuje 
jiné akvizice! Začínali jsme věřit, že to Liberty myslí s investicemi vážně, ale asi jsme se mýlili! Jako podporu všech kroků 
odmítáme pracovat přesčas, odmítáme práci, při níž by mohlo dojít k ohrožení našeho zdraví a bezpečnosti práce! A vy-
zýváme k tomu všechny spolupracovníky!

Děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete: vládě, ČMKOS, OS KOVO, místním politikům, dalším odborovým svazům 
a všem spřízněným odborovým organizacím. Moc si toho vážíme! Nejde jen o naše pracovní místa, ale o celý náš kraj!!!

Pokud nás není důrazně slyšet, přijedeme vyjádřit svůj názor také před sídlo GFG Alliance v Londýně!!!

Předseda OS KOVO: Nenechte se ukonejšit sliby
Projev předsedy OS KOVO Jaroslava Součka k zaměstnancům huti Liberty Ostrava na mítinku v Ostravě ve středu 5. května.

Předseda OS KOVO vyzval zaměstnance Liberty  
k podpoře odborů.  Autor: ČMKOS
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Náš region „razovi-
ty“, jak říká ostrav-

ský bard Jarek Nohavica, na tom nebyl 
v  letním období vůbec dobře. Kluci 
na šachtě si, ne v práci, ale v hospodě 
předali vzájemně Covida a  malér byl 
na světě. Zbytek republiky si už teh-
dy myslel, že je svět v  pořádku a  my 
se zde začali znovu zaobírat otázkami 
kolem nošení roušek, bezpečnostních 
přestávek a jiných věcí s tím spojených. 
Následně, s  blížícím se podzimem, 
ukázala pandemie znovu svou kru-
tost v rámci celé republiky. Dost už ale 
tohoto tématu, i  když by se o  problé-
mech, které nám pandemie připravila, 
dala napsat kniha.
Nejsem až takový pamětník, ale v loň-
ském roce to bylo snad poprvé, co se 
nekonala Konference Krajského sdru-
žení OS  KOVO v  Moravskoslezském 
kraji. Volbu Zmocněnce pro oblast 
Novojičínsko – Frýdecko-Místeckou, 
jsme museli uspořádat oběžníkem 
(per rollam) a novým Zmocněncem se 
stal Ing.  Petr Slanina. Stejně tak byla 
schválena Zpráva o činnosti Krajského 
sdružení OS  KOVO MSK za rok 2019. 
Volební obvody také neměly moc pro-
storu k  jednání, sešly se za poslední 
období snad jen tři. Snazší to měli tře-
ba v  Liberty Ostrava nebo Třinci, kde 
Volební obvod tvoří základní organiza-
ce jedné fi rmy. Rada Krajského sdruže-
ní OS KOVO MSK proběhla ještě v září 
před podzimním omezením. Zde se 
jednalo o přípravě podzimní Konferen-
ce KS, členové Rady byli dále seznáme-
ni s informacemi ze zasedání předsed-
nictva OS KOVO, o činnosti Regionální 
rady v  MSK, dále pak o  stavu vyjed-
návání kolektivních smluv v MSK a  in-
formacích z  volebních obvodů. Taktéž 
přišla znovu na řadu diskuse o změně 
volebního řádu KS OS KOVO MSK. 
Ve fi rmách MSK, kde působí Základ-
ní organizace OS  KOVO, se rok 2020 
podepsal různě. Někde ubyla práce, 
fi rmy čerpaly náhrady od státu for-
mou programu Antivirus. Jinde zase 
nastala velká poptávka po výrobcích 
a  z  důvodu velké nemocnosti zapří-
činěné současnou pandemií museli 

Mezi zásadní věci v našem regionu za 
poslední období patří konec strojíren-
ského gigantu nejen u nás, ale i v Evro-
pě, fi rmy Vítkovice Heavy Machinery. 
Firmu koupila v  konkurzním řízení fi r-
ma Skatlop, která však nemá v  úmys-
lu pokračovat ve výrobním programu. 
Další gigant – ostravská Liberty vyhlá-
sila stávkovou pohotovost z  důvodu 
převodu emisních povolenek patřících 
této huti do další „dceřiné“ společnosti 
v Rumunsku. Liberty patří mezi největ-
ší zaměstnavatele v ČR, proto se o situ-
aci zde zajímají i politici celého našeho 
politického spektra. Stejně tak i vedení 
OS KOVO a ČMKOS.
Situace v našem, jak už jsem dříve zmí-
nil, kraji „razovitem“ nevypadá zrovna 
nejlépe. Přesto se zde navrhují nové 
megalomanské projekty, jako je na-
příklad vybudování nového wellness 
centra v  Dolní oblasti Vítkovic. Je zde 
však otázkou, kdo bude tyto atrakce 
navštěvovat, pokud budou lidé bez 
práce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
funkcionářům KS OS  KOVO MSK za 
spolupráci v  tomto těžkém období 
a  v  neposlední řadě i  svým kolegům 
z RP Ostrava za jejich skvělou práci.

zaměstnanci suplovat své nemocné 
kolegy přesčasovou prací. Zde pak 
docházelo k častým dotazům na naše 
specialisty – právníky, jak je to s naři-
zováním práce přesčas a s dobou od-
počinku mezi jednotlivými směnami.  
Specialista BOZP zase často odpovídal 
na dotazy týkající se povinnosti nošení 
ochranných prostředků dýchacích cest 
a bezpečnostních přestávek při nošení 
těchto ochranných prostředků.
V  našem regionu toho času působí 
17 seskupení členů u různých zaměst-
navatelů. Někde to šlape na jedničku, 
jinde setrvačností a někde to dře. Nej-
horší situace je v  současné době ve 
fi rmě PLAKOR CZECH s.r.o. Zástupci 
fi rmy i přes rozhodnutí Krajského sou-
du v Praze, který rozhodl o tom, že Od-
borový svaz KOVO u této fi rmy působí, 
nerespektují toto rozhodnutí soudu 
a  s  odborovou organizací odmítají 
spolupracovat. Ve fi rmě KATEK Czech 
Republic s.r.o. zástupci fi rmy z  důvo-
du současné situace odmítají dokončit 
kolektivní vyjednávání, a to i přesto, že 
jsme navrhovali jednání on-line. Jsou 
však i  zástupci fi rem, kde spolupráce 
funguje výborně, ačkoli se naše názory 
občas liší. 

Okénko z Moravskoslezského kraje
Okénko do regionu | Martin Sýkora, Vedoucí RP OS KOVO Ostrava

Od doby, co jsem psal asi před rokem toto okénko, se svět kolem nás docela zásadně změnil. 
A když se mění svět, mění se i země, město, okolí atd. Nám se však mimo to změnila i práce. Kdo 
by si před rokem představil, že nebude moct jednat s ostatními jinak než přes aplikace online, 
se kterými se najednou roztrhl pytel. Ale život, ať už ten soukromý, nebo pracovní, jde dále a my 
jsme přece dost šikovní, abychom se s tím poprali.

FOTO: RP OSTRAVA.
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Doporučuji sjednání služeb advokáta, 
který posoudí, zda je doklad o  půjče-
ní peněz řádným exekučním titulem, 
zda bude muset i v této věci rozhodo-
vat soud nebo postačí požádat soud 
o zkrácené soudní řízení.
Nejprve vám doporučuji napsat dluž-
níkovi předžalobní výzvu k  úhradě 
dluhu. Tu mu zašlete doporučeně s do-
dejkou, neboť vám v případě soudního 
sporu bude sloužit jako důkaz, že jste 
měla zájem vše řešit mimosoudní ces-
tou. Soud k této skutečnosti přihlédne 
při rozhodování o tom, kdo bude hra-
dit soudní a advokátní náklady řízení. 
Určete mu, do kdy a  na jaký účet má 
svůj dluh splatit.
Pokud bude nutno věc řešit soudně, 
pak bude třeba požádat soud o osvo-
bození od soudních poplatků a  usta-
novení zástupce před zahájením řízení 
o zaplacení dlužné částky, viz níže:

FOTO: Pixabay

Jsem samoživitelka a mám svěřeny dvě vlastní děti do péče. Jejich otec jim výživné neplatí, protože 
se pohybuje z místa na místo a vůbec nevím, kde se nachází. V době, kdy od rodiny odešel, nepra
coval a požíval alkoholické nápoje. Při hlídání dětí mi pomáhal známý. Po nějaké době přišel, že se 
mu rozbila televize a na novou nemá, zda bych mu půjčila 10 000 Kč. Sepsali jsme o tom smlouvu. 
Potřebovala jsem jeho pomoc, abych mohla chodit do práce, a tak jsem mu půjčila. Skončilo to tak, 
že se se mnou přestal bavit poté, co uplynul termín vrácení půjčených peněz. Začal se mi vyhýbat 
i domluvu o hlídání dětí zrušil. Nevím, co mám dělat, peníze jsem měla odloženy na doplatky za 
elektřinu a plyn. Na advokáta ani soud nemám. Samotné mi vznikl dluh, protože jsem si na doplatky 
musela půjčit. U. P., Brno

Nemajetní před soudem
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Městský soud v ...................

ulice

obec

V ………………… dne ...................

Věc: Žádost o  osvobození od soudních poplatků a  ustanovení zástupce před zahájením řízení o  zaplacení dlužné 
částky.
Jsem samoživitelka, mým jediným příjmem je mzda ve výši ............ Kč měsíčně, žiji sama se dvěma dětmi ve věku …… a ……, 
takže náklady na stravu, oblečení, kroužky i další se stále zvyšují. Chtěla bych podat žalobu o zaplacení dlužné částky proti 
žalovanému ..........................., bytem .................. 

Dne ……………… jsem jmenovanému zapůjčila částku ............... Kč na koupi televizoru, kterou se mi písemně zavázal vrátit do 
dne ……………… Jmenovaný mi však dlužnou částku doposud nevrátil a na mé ústní výzvy žádným způsobem nereaguje. 

Sama však nejsem schopna takovou žalobu sepsat i s ohledem na svoje základní vzdělání a potřebu věnovat se dětem; věc 
se mi jeví právně složitá. Nejsem schopna hájit své zájmy. Ze svých prostředků si nemohu dovolit zaplatit advokáta, když je 
mým příjmem pouze výše uvedená mzda a náklady na bydlení činí …………… Kč měsíčně. Výživné na děti jejich otec neplatí, 
pohybuje se neznámo kde.

S ohledem na shora uvedené dovoluji si požádat o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, 
a  to před zahájením řízení o zaplacení dlužné částky tak, aby ustanovený zástupce sepsal řádnou žalobu a případně mě 
v tomto sporu i nadále zastupoval. 

Děkuji.

( jméno, příjmení, datum narození, bydliště a podpis)

Jde však jen o možnost, advokát může 
změnit způsob sepsání této žádosti.
O přidělení bezplatného advokáta mů-
žete požádat i českou advokátní komo-
ru, viz www.cak.cz. Zde je však třeba 
splnit předepsané podmínky. Taktéž 
v průběhu řízení tak můžete učinit.
Věc není tak jednoduchá, jak se může 
zdát, a  advokát musí prostudovat jak 

smlouvu o půjčce, tak případnou další 
korespondenci ve věci. A posoudit dal-
ší postup.
Moji odpověď berte jako návod, jak 
postupovat a  kam směrovat své kro-
ky, abyste mohla svá práva vymáhat. 
I  předžalobní výzvu můžete napsat 
sama nebo její sepsání můžete svěřit 
advokátovi. Vzor najdete na internetu.
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FOTO: Pixabay

V první řadě chci zdůraznit, že pokud 
jste jel bez označení lístku v MHD, po-
stupoval revizor správně, když vám 
udělil pokutu. Co nám k vašemu dota-
zu říká zákon?
Odpovědnosti za přestupek se lze vy-
hnout tehdy, pokud dojde k takzvané-
mu promlčení. Promlčení vzniká plynu-
tím času, tj. uplynutím promlčecí doby.
Promlčecí doba ve vašem případě činí 
jeden rok, začíná běžet dnem násle-
dujícím po dni spáchání přestupku. 
Pokud se chce pachatel přestupku vy-
hnout udělení pokuty, jak vám dopo-
ručil kamarád, musí tato lhůta marně 
uplynout. Ovšem úřadům jsou tyto 
případy a  pokusy známé a  budou se 
vám snažit ve vašem úsilí zabránit.
Úřad pak využívá svých možností, aby 
zabránil pokusům o  průtahy v  řízení 
o  přestupku. Nepřijme každou snahu 
o odročení. K odstranění různých vad 
podání stanovuje co nejkratší termíny. 
Okolnost, kterou jako pachatel uvedete 

jako omluvu, posuzuje úřad, zda tato 
v zásadě sama o sobě brání či nebrání 
projednání věci v  nepřítomnosti obvi-
něného-pachatele. Pokud se například 
nedostavíte bez náležité omluvy nebo 
důležitého důvodu, může úřad jednat 
i  v  nepřítomnosti pachatele. Věřte, že 
vždy se úřad snaží řešit věc tak, aby 
různým obstrukcím zabránil. 
Proto také dbá na to, aby nedochá-
zelo ze strany pachatele k  přestupku 
vyhýbání se ústnímu jednání. Jde na-
příklad o to, že správní orgán projed-
návající přestupek předvolá účastníky 
řízení a  pachatel přestupku v  zájmu 
své potřeby prodloužit projednávání 
přestupku, s cílem marného uplynutí 
lhůty jeho odpovědnosti za daný pře-
stupek, se nedostaví.  
Ústní jednání však lze konat i  bez 
přítomnosti obviněného, a  to tehdy, 
jestliže byl řádně předvolán a  sou-
hlasí s  konáním ústního jednání bez 
vlastní přítomnosti nebo pokud se 

na předvolání nedostaví bez náležité 
omluvy nebo bez dostatečného dů-
vodu. Úřad proto vždy pečlivě zkou-
má, co pachatele vedlo k  tomu, aby 
se nedostavil, a  zda lze jeho omluvu 
posoudit jako důvodnou omluvu, aby 
jednání bylo odročeno. I při pracovní 
neschopnosti zkoumá, z jakého důvo-
du je práce neschopen, např. zlomená 
ruka nebrání účasti na tomto jednání. 
Řešení není ani v tom, že byste si ne-
vyzvedával poštovní zásilky. Ta se po 
uplynutí lhůty bude stejně považovat 
za doručenou.
Doporučit lze pouze to, abyste ulože-
nou pokutu zaplatil. Dopravní pod-
nik při vaší nespolupráci může věc 
postoupit soudu a  exekutorovi. Poté 
pro vás výsledek bude o hodně draž-
ší. Zaplatíte nejen pokutu, ale i soud-
ní a  exekuční náklady, což rozhodně 
není malá částka, naopak tyto nákla-
dy mnohonásobně překračují výši po-
kuty.

Jel jsem MHD vyřídit reklamaci výrobku. Jak jsem byl zamyšlený, neoznačil jsem si tramvajový lístek. Za mnou na
stoupil revizor, kterého jsem si také nevšiml, až když chtěl lístek, uvědomil jsem si, že ho držím v ruce neoznačený. 
Přes vysvětlení mi dal pokutu. Neudělal jsem to schválně, a tak se mi opravdu nechce pokutu platit. Kamarád mi 
řekl, že to mám uhrát tak, aby moje odpovědnost za mé chování zanikla. Je to možné? Kdy tato odpovědnost zaniká?
 K. H., Hradec Králové

Zánik odpovědnosti za přestupek
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
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Smlouva o užívání ni-
koli o  vlastnictví po-
zemku se ze zákona 

do katastru nemovitostí nezapisuje. 
Nový vlastník (majitel) jednotky (bytu) 
nabývá do vlastnictví „celou“ jednotku, 
tj. včetně podílů na všech pozemcích 
s  jednotkou souvisejících. Když si na 
www.cuzk.cz v  nahlížení do katastru 

Z hlediska stavebně-technického ne-
mohu radit, nejsem odborník, ale 
rady odborníků jsem vyhledala např. 
na https://www.ytong.cz/cs/docs/
Atelier-08-2011.pdf nebo na http://
w w w.zelenezprav y.cz / jak-zateplit-
-podlahu-2/.
Z pohledu právního k dotazu uvádím, 
že o  revitalizaci domu rozhodovalo 
určitě shromáždění vlastníků, proto 
se domnívám, že i rozhodnutí o tom, 
že část revitalizace, tj. zateplení pod-
hledu suterénu, nebude realizováno, 
patřilo opět shromáždění, nikoli pou-
ze výboru SVJ. Doporučuji písemně 
oslovit výbor SVJ, aby na nejbližším 
shromáždění zařadil do programu 
otázku zateplení podhledu suteré-
nu. Svoji žádost odůvodněte tím, co 
v  dotaze uvádíte, popřípadě argu-
menty uvedenými v  odkazech výše. 
O  zateplení musí rozhodnout shro-
máždění, protože schvaluje rozpočet 

zadáte svoji jednotku, číslo bytu v domě 
č. p., uvidíte na svém listu vlastnictví 
bytu a  podíly na domě a  pozemcích. 
Vlastník, který vlastní garáž a není čle-
nem SVJ, bude mít v katastru nemovi-
tostí zapsánu jen garáž. Upozornění na 
právní vztahy k nemovitosti se obvykle 
uvádějí i  v  kupní smlouvě a  nahlížení 
do katastru nemovitostí je veřejné, 

společenství na příslušný kalendářní 
rok. Je však nutno i  nahlédnout do 
vašich stanov. Některá společenství 
mají ve stanovách např. ustanovení 
o tom, že statutární orgán (výbor spo-
lečenství) je oprávněn rozhodnout 
o  opravě, modernizaci nebo rekon-
strukci společných částí v  souladu 

takže každý občan si může právní vzta-
hy k  nemovitosti ověřit. Kupní cena 
je otázkou dohody smluvních stran, 
proto nelze hovořit o  právu na slevu. 
Pokud prodávající neupozorní na to, 
že pozemek je v užívání jako příjezdo-
vá cesta ke garážím, nemá to vliv na 
nabytí vlastnictví kupujícího k tomuto 
pozemku.

se schváleným plánem oprav, mo-
dernizací a  rekonstrukcí společných 
částí a  rozpočtem společenství. 
V  ostatních případech je oprávněn 
rozhodnout o  nákladech na opravu, 
modernizaci nebo rekonstrukci, ne-
přesáhnou-li náklady v  jednotlivém 
případě stanovami určenou částku.

Musí být smlouva o užívání společného majetku SVJ nečleny SVJ zapsána v katastru nemovitostí? 
Jak to je, když si byt koupí nový majitel a majetek (např. pozemek), který kupuje, užívá i nečlen 
SVJ (není spoluvlastník)? Je prodávající nebo zprostředkovatel prodeje bytu povinen svého kupce 
na toto upozornit? Má v takovém případě kupující právo na slevu? Jak je to právně, když kupující 
na tuto skutečnost nebyl upozorněn a dozví se to až po koupi bytu? K. S., Opočno

Bydlím v bytě 4+1 ve vyvýšeném přízemí šestipodlažního panelového domu. Pod polovinou bytu s nejčastěji obý
vanými pokoji (kuchyně, obývací pokoj, koupelna, WC, půl předsíně) se nachází dvojgaráž situována nad úrovní 
terénu. Dům prošel během let postupnou revitalizací (okna, zateplení střechy, zateplení domu). Součástí projektu 
zateplení domu bylo i zateplení podhledu celého suterénu (sklepy, garáže). Náš předseda SVJ, resp. výbor rozhodl, 
že zateplení podhledu suterénu nebude realizováno s odůvodněním, že je dostačující zateplení soklu domu. Zá
roveň z důvodu celkového vzhledu domu majitelé garáží zafi nancovali výměnu jednoplášťových plechových vrat 
za dvouplášťová. Přes tyto úpravy nepociťujeme zlepšení, co se týká chladu od podlahy v místech nad dvojgaráží. 
I když byt vytopím na 23–24 °C, při záporných venkovních teplotách je cítit chlad. Se souhlasem majitelů gará
ží dlouhodobě měřím teplotu v garáži pod bytem teploměrem se záznamem. Po dobu největších mrazivých dnů 
posledních mírných zim se teplota v garáži pohybuje v rozmezí 10–12 °C. Chtěl bych poradit, jak přimět předsedu 
(výbor) k dodatečnému zateplení podhledu alespoň v garážích? Vždyť já také budu v budoucnosti přispívat na re
konstrukci výtahu, i když jej nepoužívám. Z. Š., FrýdekMístek

Koupě nemovitosti a zápis do katastru
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Rozhodování o revitalizaci domu v SVJ
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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Ano, máte pravdu, že v době, kdy jsem 
odpověď na dotaz napsala, jsem vychá-
zela z právní úpravy, která je dosud účin-
ná. Právní úprava povinnosti zápisu SVJ 
do evidence skutečných majitelů, a  to 
nejpozději do 1. ledna 2021, se dosud 
řídí zákonem č. 304/2013 Sb., v  § 118a 
až § 118j, a  zákonem č. 253/2008 Sb., 
o  některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z  trestné činnosti a fi nancování 
terorismu.
Podle uvedené právní úpravy dosud 
platí, že i  v  případě společenství vlast-
níků lze mít za to (s  ohledem na větší 
množství vlastníků a  jejich malé podí-
ly), že skutečný majitel reálně neexistu-
je. V  takovém případě se do evidence 
skutečných majitelů zapíše v  souladu 
s § 4 odst. 4 písm. b) bodem 3 zákona 
č. 253/2008 Sb. člen statutárního orgánu 
společenství vlastníků.
Vzhledem k  tomu, že praxe ukázala, 
že aplikovat shora uvedené na někte-
ré subjekty (např. SVJ) je nesmyslné, 

dochází s  účinností od 1. června 2021 
ke změnám, a to na základě nové právní 
úpravy týkající se evidence skutečných 
majitelů v podobě zcela nového zákona 
č. 37/2021 Sb., o  evidenci skutečných 
majitelů, a zákona č. 527/2020 Sb. (no-
vela zákona č. 253/2008 Sb., o  někte-
rých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z  trestné činnosti a fi nancování terori-
smu).
Dne 1. června 2021 nabývá účinnosti 
zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skuteč-
ných majitelů („ZESM“), který zásadně 
mění řadu koncepčních a  praktických 
otázek fungování evidence skutečných 
majitelů. Cílem zákona je zracionalizovat 
a zpřesnit právní úpravu zjišťování a evi-
dování skutečných majitelů, transpono-
vat požadavky evropských předpisů (ze-
jména požadavek veřejnosti evidence 
a zavedení sankcí) a snížit administrativ-
ní zátěž evidujících osob.
Skutečný majitel je nově vymezen po-
mocí dvou pojmů, a  sice koncového 

příjemce a  osoby s  koncovým vlivem 
(§ 2 ZESM). Skutečným majitelem je 
kaž dá fyzická osoba, která je koncovým 
příjemcem nebo osobou s  koncovým 
vlivem. Slovy zákona:
• Koncovým příjemcem je osoba, která 

může mít přímo nebo nepřímo pro-
střednictvím jiné osoby nebo práv-
ního uspořádání podstatnou část 
z  celkového majetkového prospěchu 
tvořeného při činnosti nebo likvidaci 
právnické osoby nebo tvořeného při 
správě nebo zániku právního uspořá-
dání („prospěch“), a  tento prospěch 
dále nepředává.

• Osobou s koncovým vlivem je osoba, 
která může bez pokynů jiného přímo 
nebo nepřímo uplatňovat rozhodující 
vliv v právnické osobě nebo na sprá-
vu právního uspořádání.

Jednoduše řečeno je skutečným maji-
telem člověk, který může mít pro sebe 
z právnické osoby (nebo právního uspo-
řádání) přímo nebo zprostředkovaně vý-
znamné příjmy, nebo člověk, který může 
fakticky právnickou osobu (nebo právní 
uspořádání) přímo nebo zprostředkova-
ně řídit, aniž je sám někým řízen.
Skutečný majitel se i  nadále určuje ve 
vztahu k  nějaké právnické osobě nebo 
k  právnímu uspořádání, přičemž tímto 
pojmem se rozumí svěřenský fond nebo 
zahraniční svěřenský fond.
Právnickým osobám, u  nichž podle 
§ 7 ZESM platí, že nemají skutečného 
majitele (např. SVJ, příspěvkové or
ganizace), lze doporučit nevyvíjet ve 
vztahu k  evidenci skutečných maji
telů aktivitu. Všechny údaje zapsané 
v uvedené evidenci skutečných maji
telů u těchto osob dle stávající právní 
úpravy budou od 1. června 2021 z evi
dence vymazány.
SVJ, která se dle stávající právní úpravy do 
evidence skutečných majitelů nezapsala, 
již tak nemusí učinit. SVJ, která se do evi-
dence skutečných majitelů zapsala, ne-
musí činit žádné kroky vůči této evidenci, 
údaje budou z evidence skutečných maji-
telů automaticky vymazány.
V odpovědi byly použity informace zpra-
cované na https://esm.justice.cz/ias/
issm/napoveda#smZmeny.

FOTO: Depositphotos

Přečetla jsem si vaši odpověď v Sondách ohledně evidence skutečných majitelů. Dozvěděla jsem se ale, že od doby, 
kdy jste tuto odpověď psala, došlo ke změně povinností SVJ vůči rejstříkovému soudu ve věci evidence skutečných 
majitelů. Prosím o informace, k jaké změně došlo. J. S., Cheb

Od 1. června 2021 se SVJ evidence skutečných 
majitelů nedotýká

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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V  České republice je možné navštívit 
hned několik velkých zoologických za-
hrad, ale také obrovské množství růz-
ných zooparků, zookoutků a  míst, kde 
se chová více druhů zvířat. Tato místa 
nežijí z dotací, na svůj provoz si musejí 
vydělávat vstupným. Po dlouhých mě-
sících, kdy byl jejich provoz uzavřený, je 
jistě dobré je svou návštěvou podpořit. 
Podobných míst se u nás nachází mno-
ho, zde najdete tipy na alespoň některé 
z nich. Pokud chcete pomoci určité ZOO, 
ale nemáte čas na návštěvu, zkuste ji vy-
hledat na internetu. Velmi často je mož-
né nějaké zvíře adoptovat nebo virtuál-
ně „pozvat na plnou misku“.  

Zoopark Zájezd 
Tento zoopark se nachází v  obci Zájezd 
nedaleko Kladna. Rozkládá se z  části 
i  v  obci samotné, což je unikum. Málo-
kde se vám zřejmě stane, že procházíte 
vesnicí, a  přitom obdivujete zvířata ve 
výbězích. V Zájezdě chovají přes sto dru-
hů zvířat, velmi populární jsou lemuři 
nebo majestátní velbloud. Dále zde mů-
žete obdivovat surikaty, rysa ostrovida 
Blonďáka, želvy, chameleony, korsaky, 
dravé ptáky a sovy. Děti budou nadšené 
z kontaktního koutku s domácími zvířaty 

a Ušákova, kde se nachází největší druh 
králíků na světě. Nechybí občerstvení 
a také dětský koutek s několika atrakce-
mi. Za běžného provozu se lze zúčastnit 
krmení zvířat, strávit den s  ošetřovate-
lem, prohlédnout si terária nebo sem po-
slat děti na příměstské tábory. Užijete si 
už cestu k ZOO, která vede naučnou stez-
kou a kolem hmyzího hotelu. Vstup pro 
dospělého stojí 120 Kč, pro dítě 75 Kč, 
rodinné vstupné je 350 Kč. Otevřeno je 
každý den od 9,00 do 18,00 hodin. 

Záchranná stanice Pavlov
Záchranná stanice Pavlov má bohulibé 
poslání – zachraňují zde zvířata v  nou-
zi. Jde například o  mláďata, která jejich 
matka z  různých důvodů opustila, nebo 
o hendikepované živočichy, kteří měli ve 
volné přírodě jen malou šanci na přežití. 

Záchranná stanice se nachází nedaleko 
Ledče nad Sázavou na Vysočině. K vidění 
jsou zde sovy, draví ptáci, různé druhy dal-
ších ptáků, norci či liška. Někteří obyvate-
lé stanice jsou po určité zotavovací době, 
kdy jsou schopni samostatného života, 
vypuštěni do přírody, jiní toho bohužel 
nejsou schopni, a  tak zde zůstávají natr-
valo. Komentované prohlídky záchranné 
stanice se konají vždy ve 13,00 hodin. Celá 
stanice zahrnuje také areál s  rybníkem, 
řadou výběhů, mokřady i  jezírky a  hned 
několika voliérami. Vstupné činí 70 Kč. 

ZOO Chleby
Zoologická zahrada Chleby, která se na-
chází na Nymbursku, funguje již 24 let, 
dnes se dělí na starou a novou část. Po-
zorovat zde můžete obrovské množství 
zvířat, papoušky, želvy, antilopy, krajty, 
agamy, gibony, leguány, klokany, guaré-
zy, tygra, lemury, nosály, surikaty, zebry, 
orly, velbloudy a mnohé další. ZOO chová 
více než 140 kusů živočichů v 50 druzích, 
pěstuje vzácné dřeviny (více než 15 dru-
hů bambusů) a  specializuje se na vzác-
né a ohrožené druhy ptactva. Otevřeno 
je od 9,00 do 17,00 hodin, vstupné činí 
160 a 120 Kč. Pořádají se zde komento-
vané prohlídky, výukové programy, ale 
také zážitkové programy, kdy se lze stát 
na den ošetřovatelem v ZOO, což mohou 
vyzkoušet i děti. 

Zoologická zahrada Na Hrádečku 
Najdete ji mezi obcemi Dolní a  Horní 
Pěna u  Jindřichova Hradce. ZOO fun-
guje od roku 2010. Chovají zde přes 

100 druhů zvířat, vidět můžete osm dru-
hů drápkatých opic, lemury, hyeny, lvy, 
pumy, kolekci 11 druhů „šípových žab“, 
kotuly, velbloudy, lamy, klokany, osly, tři 
druhy pštrosů, nosály, mývaly, dikobrazy, 
varany, krokodýly. Vstupné činí 120 Kč, 
pro děti 70 Kč. Otevřeno je denně od 
9,00 do 18,00 hodin. Komentované pro-
hlídky probíhají v červenci a srpnu denně 
od 10,00 a od 14,00 hodin. Konají se zde 
také noční prohlídky, na závěr prohlídky 
se opékají buřty. Zvířata je možné pod 
dohledem krmit, dopřát můžete suri-
katám, lvům, papouštkům ara, plazům 
a obojživelníkům a drápkatým opičkám. 
I letos v létě by zde měl proběhnout pří-
městský tábor Mladý biolog pro děti od 
6 do 13 let, které se dozvědí zajímavosti 
z říše zvířat, připraví krmení, zvířata nakr-
mí, pohladí si vybrané druhy a také vyro-
bí hračky pro zvířátka ze ZOO. 

Zoopark Olovnice
Tento malý zoopark najdete kousek za 
Kralupami nad Vltavou. U vchodu zejmé-
na děti uvítají „výběh“ morčat, mezi které 
se mohou klidně vypravit a  pochovat si 
je. Pokračovat lze dále ke kozičkám, malí 
návštěvníci se mohou směle vypravit 
i mezi ně. Kousek od nich se procházejí 
majestátní velbloudi, vše pozorují zvě-
davě pštrosi. Ve výbězích je možné po-
zorovat ještě dikobraza, lemury, líně se 
povalující lvy, a dokonce tygry ussurijské. 
Zábavu si lze užít s  několika papoušky, 
jeden z nich se s vámi rád pozdraví zvo-
láním „Ahoj“. Vstupné činí 250 Kč za dvě 
děti a dospělého. 

Michaela Kadlecová

Zoologické zahrady a zookoutky se po nekonečných lockdownech konečně mohou stát cílem našich výletů. Takové 
výpravy milují hlavně děti, které se zde perfektně zabaví a ještě si odnesou poznání. Navíc lze takto zooparky fi nančně 
podpořit, což jistě ocení. Kam se můžete vypravit?

Navštivte zookoutky. Jaké jsou naše tipy?

Pracovnice stanice Zdena krmí lišáka Lukáše.
Autor: Stanice Pavlov o. p. s.

Exteriér stanice s návštěvníky.
Autor: Stanice Pavlov o. p. s.

Ředitel stanice Zbyšek Karafi át krmí vydru Máju. 
Autor: Stanice Pavlov o. p. s.
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Začínal na ostravském letišti v Hrabůvce 
když ještě Mošnov neměl nic společné-
ho s  letadly. Hrabůvka bylo letiště do-
pravní, takže především aeroklub se tu 
musel přizpůsobit civilnímu provozu. 
Překotný rozvoj tohoto průmyslového 
města si ale nakonec vynutil přesun na 
právě vybudované letiště Mošnov, kam 
se také nastěhovalo vojenské letectvo. 
Pro aeroklub už nezbýval prostor, a tak 
bylo nutno vybudovat ještě jedno letiště 
v  Zábřehu u  Hlučína, kam pak byl pře-
sunut krajský aeroklub z Frýdlantu nad 
Ostravicí. 
V  letech 1961–1963 Jaromír Novák ab-
solvoval vojenskou základní službu v Ko-
šicích na Škole důstojníků v záloze, nic-
méně očekávané pokračování ve formě 
leteckého výcviku se už nekonalo. Počá-
tek šedesátých let byl v mnoha oborech 
ve znamení úsporných opatření.
Nakonec si pak užil i toho Mošnova, když 
v jeho v okolí práškoval se Čmelákem ve 
službách bratislavského podniku Slov 
Air. Později létal L-410 pro podnik Vítko-
vice, který se po roce 1989 zprivatizoval 
a přetransformoval v privátní společnost 
Air Ostrava. Té se po čase příliš nevedlo, 
ale to už Jarda od roku 1990 nastoupil na 
pozici zkušebního pilota v LETu v Kunovi-
cích. Tam potřebovali piloty, protože sé-
riová výroba L-410 jela naplno a kromě 
výrobních záletů bylo potřeba hotová 
letadla přelétávat do tehdy sovětského 
Lvova, nehledě na řadu dalších záletů 
a jiných letů. Ve Lvově bylo servisní stře-
disko, odkud si letadla přebíraly jednotli-
vé závody Aero fl otu. 
Ke konci roku 1990 se v Kunovicích roz-
hodli, že tisící L-410 bude slavnostně 
dodána do SSSR na konci roku 1990, 
kdy měl být ve Lvově podepsán další 
kontrakt na několik dalších let. Do Lvo-
va jej přelétli jako CCCP 67663 Jaromír 
Novák a  Vladimír Peroutka (vypůjčený 
z  Otrokovic) dne 4. prosince 1990. Měl 
být vyroben v salónní verzi. Bylo-li tomu 
tak, není doloženo. Kupodivu „Sověti“ po 
slavnostním uvítání a  převzetí opatrně 
oznámili, že podepsání nového kontrak-
tu se odkládá o měsíc, pak o další a další 
až se nakonec žádný kontrakt nepode-
psal a hromadné dodávky do SSSR defi -
nitivně skončily, stejně jako později celý 
Svaz. 
Jaromír Novák zpočátku létal zkušební 
lety v Kunovicích jako kopilot, první svůj 

zálet nové L-410 ve funkci kapitána pro-
vedl v únoru 1990 s letounem výrobního 
čísla 902413, na pravém sedadle kopilo-
ta seděl Ing. Vladimír Vlk. Tento stroj byl 
později dodán sovětskému vojenskému 
letectvu. 
Od těch dob byly osudy Jaromíra No-
váka spojeny s  kunovickou továrnou 
až do roku 2020. Několik let z  toho 
byl v Kunovicích také ve funkci vedou-
cího zkušebního pilota. Kromě létání 
s  L-410, L-610 a  vlečným Čmelákem 
vykonal řadu dodávacích, ale také pro-
pagačních a předváděcích letů v mnoha 
státech. Namátkou můžeme jmenovat 
SSSR (Rusko), Finsko, Jižní Ameriku, In-
dii, Bangladéš, Kostariku, Afriku a  dal-
ší. Na některých z těchto cest seděl na 
pravém sedadle druhého pilota autor 
těchto řádek. 
Jedna ze dvou dlouhých předváděcích 
cest L-610 vedla do Jižní a Severní Ame-
riky s posádkou Stanislav Sklenář a Ja-
romír Novák, aby pak L-610 defi nitivně 
zůstala na letišti v Albany, v místě sídla 
fi rmy Ayres. „Šestsetdesítka“ po Sever-
ní a Jižní Americe nalétala více než sto 
letových hodin, kromě Kanady a  USA 
navštívila Portoriko, Barbados, Fran-
couzskou Guyanu a Brazílii. Cesta trva-
jící bezmála dva měsíce pak zcela ne-
čekaně (alespoň pro posádku) skončila 
na nádvoří fi rmy Ayres v  Albany, kde 
OK-CZD stojí patrně dodnes. Poslední 

zprávy uváděly, že letadlo tam poslou-
žilo k  evakuačnímu cvičení letištních 
hasičů…

Později pan Novák zpracovával navi-
gační podklady pro mezinárodní lety, 
ale pracoval třeba také jako „plácačkář“ 
při řízení pojíždění větších letadel, která 
Kunovice čas od času navštívila. Něko-
lik roků už také jako důchodce pracoval 
v  Kunovicích coby dispečer AFIS až do 
roku 2015.
Počátkem května roku 2021 kpt.  Jaro-
mír Novák oslavil svoje osmdesátiny. 
Současní, ale i někdejší spolupracovníci, 
piloti, řídící letového provozu a odboráři 
z Kunovic mu k tomuto jubileu přejí jen 
to nejlepší.  Albert Orlita

Nejstarší člen ZO OS KOVO LET, a. s., Kunovice kolega kpt. Jaromír Novák oslavuje osmdesátku. Podle stanov svazu 
je stále členem OS KOVO. 

Nejstarší kovák v Letu slaví osmdesátiny. 
Jako zkušební pilot létal i v Indii nebo Africe

Před odletem do Kostariky. Jaromír Novák zcela vpravo. 
Autor: ZO Kunovice

Po přistání v Albany. Šestsetdesítku Američané pře-
jmenovali na Ayres 7000.  Autor: ZO Kunovice



Využijte možnost bezplatné inzerce rekreace v Kováku! 
V rámci pomoci základním organizacím OS KOVO nabízí redakce časopisu Kovák možnost bezplatné inzerce volných kapacit 
pro rekreaci. Pokud vaše ZO vlastní nebo spoluvlastní rekreační zařízení s nevyužitou kapacitou pro nadcházející sezónu, na-
bídněte ji v časopise Kovák. Vaše inzerce bude zároveň zveřejněna i na webových stránkách OS KOVO. Pro uveřejnění uveďte 
adresu rekreačního objektu, volné termíny, ceny, podmínky pobytu a kontaktní telefon či e-mail, popřípadě webové stránky, 
na nichž lze vyhledat bližší informace. Doporučujeme přiložit barevné fotografi e rekreačního zařízení, jeho okolí a interiéru. 

Podklady zasílejte na email: novakova.miloslava@cmkos.cz. (red)

Rekreačně-sportovní areál TESLA Horní Bradlo se nachází 
na úpatí CHKO Železné hory, na břehu řeky Chrudimky ne-
daleko Sečské přehrady, je obklopen čistou a nezasaženou 
přírodou. Areál je svou polohou a krajinou vhodný jak pro 
letní pobytové rekreace, tak i pro pěší turistiku, cykloturis-
tiku a autoturistiku. Zvláště cyklisté ocení různorodé cyklo-
stezky po těchto jedinečných scenériích. V areálu je k dis-
pozici free wifi  síť.

Rekreačně-sportovní areál TESLA Horní Bradlo nabízí letní i pod-
zimní pobyty v pokojích zděných budov, ve srubech a v chatkách. 
V  areálu můžete využít přírodní stometrové koupaliště, menší  
venkovní vyhřívaný bazén, vnitřní wellness vybavený bazénem, 
dvěma vířivkami, fi nskou a  infra saunou. Dále areál nabízí bow-
ling s barem, travnaté fotbalové hřiště, pět oplocených a zasíťova-
ných antukových kurtů na tenis, volejbal, nohejbal a badminton, 
travnaté fotbalové hřiště, menší hotelovou tělocvičnu, fi tness, čty-
ři stoly na ping pong. 

Dále lze využít bufet s vnitřním posezením pro 50 osob a s ven-
kovním posezením až pro 60 osob, bowling bar pro 60 osob 
a několik kluboven či učeben. K dispozici je jídelna se 130 místy, 
jejíž kapacitu lze navýšit na 200 osob.

REKREAČNÍ POBYTY
HORNÍ BRADLO

Tipy na výlety po okolí
Horní Bradlo – prales s loveckou chatou 3 km 
Sečská přehrada – Ústupky 5 km  
Sečská přehrada hráz – zřícenina hradu Oheb 7 km 
Veselý Kopec – skanzen, golfové hřiště, jízdárna 8 km 
Lichnice – zřícenina hradu 15 km 
Čertovina u Hlinska – Peklo Čertovina 19 km  
Slatiňany – hřebčín, muzeum koní, zámek 19 km 
Chrudim – muzeum loutek, katedrála, městská rezervace, aj. 21 km 
Žleby – zámek (největší sbírka rytířských zbrojí v ČR) 27 km 
Žďár n. Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, 
památka UNESCO 36 km 
Kutná Hora 45 km  

Více na: www.modrovic.cz   

KONTAKTY: rs.tesla@seznam.cz 
tel.: 469 338 179 (10.00–20.00 hod.)
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 Správné znění tajenky z čísla 7:  Otevřená slova uzavírají mnohé dveře. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl 
Ing. Aleš Ležák z Chotěboře. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 11. a 25. května. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 
24. května 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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