
PROHLÁŠENÍ 
Základní organizace Odborového svazu KOVO Let a.s. 

Kunovice a  odůvodnění vyhlášení 
STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI dne 14. 9. 2016. 

 
       Odborová organizace je vážně znepokojena ekonomickou situací 
firmy. Vývoj událostí v tomto roce, podle jejího názoru, směřuje 
k útlumu letecké výroby v Kunovicích. 
 
       Odborová organizace a zaměstnanci Aircraft Industries, a.s.  
projevili odpovědný a vstřícný postoj k firmě, když od konce roku 
2015 opakovaně souhlasili s úspornými opatřeními, která navrhl  
zaměstnavatel a přitom deklaroval jejich krátkodobý charakter. 
Nebudou však nečinně přihlížet k vývoji událostí, které jako v 
nedávné minulosti mohou vést k  likvidaci největšího finálního 
výrobce letecké techniky v ČR. Zaznamenali jsme signály o 
neoficiálních jednáních zaměstnavatele, která jsou vedena bez ohledu 
na zájmy zaměstnanců Aircraft Industries, a.s. a celého regionu. 
Případná realizace těchto „záměrů“ by znamenala faktický konec 
výroby letadel se značkou LET v ČR a v konečném důsledku by 
nepříznivě ovlivnila  další letecké i jiné firmy působící nejen 
v Kunovicích,  ale v celé ČR. 
 
       V rámci probíhajícího insolvenčního řízení byli externí věřitelé 
prokazatelně zvýhodněni před zaměstnanci Aircraft Industries, a.s. a 
jejich pohledávky, byť nepoměrně vyšší, byly uhrazeny přednostně. 
       Oprávněné požadavky zaměstnanců Aircraft Industries, a.s. jsou 
neustále odkládány s tím, že vedení společnosti nemá mandát a 
zástupci zaměstnanců jsou odkazováni na představenstvo společnosti 
Aircraft Industries, a.s., které nereaguje na  opakované výzvy 
k jednání. 
 
        Tisková zpráva Aircraft Industries, a.s. ze dne 14. 9. 2016 sice 
garantuje vyrovnání veškerých závazků vůči zaměstnancům do konce 
roku 2016 a zachování výroby L-410 ve společnosti Aircraft 
Industries, a.s. v Kunovicích, ale není pro nás závazným dokumentem 
je pouze uveden kontakt na marketing. 



 
       Odborová organizace proto požaduje po vedení společnosti a 
představenstvu Aircraft Industries, a.s. následující: 
 
1. Písemnou garanci o vyrovnání veškerých závazků vůči 
zaměstnancům s uvedením termínů. 
 
2.   Schválení  požadavků odborové organizace, obsažených  
" v návrhu změn v KS ve vztahu na dohodnuté jednání o mzdovém 
vývoji" předložených vedení společnosti dne 
20. 7. 2016 ve znění již schválených změn. 
 
3. Prohlášení majitelů společnosti Aircraft Industries, a.s. formou 
notářského zápisu, že v Kunovicích bude zachována výroba letadel L-
410. Toto prohlášení bude založeno do příslušné sbírky listin ve 
veřejném rejstříku. 
 
 
      Odborová organizace věří, že do 27. 9. 2016 dojde k dohodě s 
vedením společnosti a tím k obnovení sociálního smíru, což znamená 
odvolání stávkové pohotovosti. 
   
      Odborová organizace odmítá jakékoli nařčení z poškozování 
společnosti Aircraft Industries, a.s. v souvislosti s kroky, které byla 
nucena podniknout v zájmu oprávněných požadavků zaměstnanců. 
 
Zdůrazňujeme, že stávková pohotovost není stávka (jak mylně uvedla 
ČTK ve své zprávě dne 14. 9. 2016) a nijak neovlivňuje chod 
společnosti. 
 
 
 
 
V Kunovicích dne 19. 9. 2016   Josef Mikula 
        předseda ZO OS KOVO Let a.s.       


