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Evropská komise
slibuje spravedlivou
minimální mzdu
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
prožíváme druhou vlnu pandemie a společnost sevřely obavy a strach. Pověstné
světélko na konci tunelu zatím nevidíme. Naši pozornost strhává nepřetržitá
záplava informací, s jejichž obsahem,
významem a hodnotou si média, která
nám je s gustem nonstop servírují, hlavu
moc nelámou. A pokud se jimi necháme
vláčet, budeme se potácet od pocitu beznaděje k panice, hrůze a zase zpět.
Nepomáhají nám ani naši volení političtí
lídři, kteří nejsou schopni se v mimořádné situaci domluvit na přechodném klidu
zbraní. Politické elity – vládní i opoziční
– vyzývají ostatní občany k odpovědnosti a samy selhávají. A aby toho chaosu
nebylo málo, vidíme, jak se v mediálním
prostoru vzájemně překřikují medicínské kapacity a odborníci různých lékařských i nelékařských oborů. Výsledkem
je zmatek, veřejnost neví, komu věřit.
A tak se není co divit, že se mezi lidmi šíří
spekulace, že se nemocní s jinými chorobami nejen bojí případné hospitalizace,
ale i návštěvy lékaře. Jaká míra zoufalství společnost zachvátila, pochopíme,
když v liduprázdném parku, nebo zanedlouho možná i někde v panenské příro-

dě zahlédneme vystrašeného občana
s rouškou na tváři a v rukavicích. Vypadá
to, že jsme kolektivně ztratili soudnost
a přicházíme o poslední zbytky zdravého
rozumu.
A k tomu všemu jsme k 28. říjnu,
v den výročí samostatnosti, který by pro
naši zemi a její občany měl být jakýmsi
posvátným symbolem suverenity a vůle
ke svobodě, dostali od vlády zákaz nočního vycházení. Musíme se izolovat ve
svých bytech, domech nebo i ubytovnách. Statisíce zaměstnanců musí den co
den za těchto podmínek pracovat, aby se
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Čas na domácí
výrobu dárků

pošramocená ekonomika nezhroutila.
V rodinách s dětmi k tomu ještě přistupuje učení z domova, návyky, které mají
děti získat pravidelnou výukou ve škole,
se zcela vytrácí a izolací od kamarádů
trpí možná víc než dospělí.
Za této situace není snadné zachovat
chladnou hlavu, přestože právě to v tuto chvíli potřebujeme ze všeho nejvíc.
Zkusme se znovu spolehnout na svůj
vlastní zodpovědný úsudek. Vím, že
odboráři zodpovědnost a zdravý úsudek
mají, protože nikdy neztratili kontakt
s reálným životem a musí řešit skutečné
problémy. Navíc je spojuje vědomí
soudržnosti a principy solidarity. To vše
mi dává odvahu věřit, že jako odbory
dokážeme ustát i tuto nelehkou dobu.
Buďme zodpovědně opatrní na své
zdraví, vyžadujme to od všech ostatních a nedejme si od zaměstnavatelů
a politiků neodůvodněně snižovat mzdy
a zasloužené benefity. Zaměstnanci jsou
páteří ekonomiky. Ekonomika nestojí na
politicích, měnících postoje podle potřeby, ani na miliardářích, jejichž vliv závisí
na vaší práci. Nejvíce ze všeho teď záleží
na vás, vašich schopnostech a vaší vzájemné solidaritě.
Jaroslav Souček, předseda OS KOVO

Soutěž: Umíme si pomáhat!
Pojďme společně odměnit ty, kteří navzdory těžké situaci myslí na
ostatní. Pošlete nám konkrétní příklad toho, jak někdo z odborářů v té-

to době pomohl Vám osobně nebo
Vašemu kolegovi či kolegyni. Z Vašich
e-mailových zpráv pak vybereme/
/vylosujeme tři konkrétní příklady
a jejich hlavní aktéry, kováky a kovačky, kteří nezištně pomáhali, odměníme.
Máme pro ně luxusní balíčky v hodnotě 1 500 Kč doslova nabité zajímavými a užitečnými dárky. Zkrátka ale
nepřijde nikdo. Všichni, kteří nám
pošlou krátký příběh o nezištné vzájemné pomoci mezi odboráři, dostanou jako poděkování funkční roušku
s logem OS KOVO.
Víme, že odboráři mají velké srdce
a dokážou být solidární s lidmi
kolem sebe a nabídnout nezištnou

pomoc. Právě tato doba dává takových příležitostí celou řadu. Chceme,
aby bylo vidět, že odborářům nejsou
potřeby ostatních lhostejné a ani
problémy způsobené pandemií na
tom nic nezměnily. Zapojte se tedy
do naší soutěže a pomozte nám to
dokázat na konkrétních příkladech.
pravidla soutěže najdete na str. 2
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dokončení ze str. 1
Jak se zapojíte?
Zašlete nám krátkou zprávu o tom,
jak Vám nebo Vašemu kolegovi
někdo z kováckých odborářů či odborářek pomohl. Uveďte jeho i své
plné jméno, jeho i svou doručovací
adresu a platný e-mail a telefonický
kontakt.
Zprávu, v níž krátce popíšete, kdo,
kdy a jak Vám či někomu z Vašich
odborářských kolegů pomohl, zašlete
nejpozději do 30. listopadu 2020 na

e-mail: novakova.miloslava@cmkos.cz.
Do předmětu zprávy napište: Umíme si
pomáhat! Ve svém e-mailu jednoduše
popište konkrétní příběh pomoci. Nezáleží na tom, jestli šlo o pomoc materiální nebo třeba jen radu či podporu
ve složité situaci. Cení se především
dobrá vůle k solidaritě mezi odboráři
a ochota pomáhat.
Vyhodnocení
soutěže
zveřejníme
v prosincovém vydání Kováka, které
vychází 7. 12. 2020.

Konto živelních pohrom pomáhá i během pandemie
Těžce zkoušené Česko, zasažené druhou vlnou pandemie koronaviru, se potýká i s živelními událostmi. Zvýšená hladina řek a potoků si obvzlášť letos vybírá svoji daň v podobě neutuchajících záplav a podobně jako v minulých letech se
zkroušeným obyvatelům nevyhýbají ani požáry či jiná neštěstí. To vše pod tlakem šířící se nákazy covid-19 a s tím souvisejících státních omezení. Ve chvíli, kdy lidé mají strach o zdraví své a svých bližních, je každá další nehoda nebo živelní
pohroma o to více skličující. Lidská solidarita je v těchto chvílích neocenitelná.

Zatopený suterén u Davida Ševčíka.
FOTO:DavidŠevčík

Ke smutné řadě členů OS KOVO, které letos postihla některá z živelních
katastrof, se bohužel řadí další. I jim
pomohla finanční podpora z Konta
živelních pohrom OS KOVO, která jako
projev odborářské sounáležitosti pomáhá kovákům již jedenáct let. „Komise

živelních pohrom musí řešit množství
dalších případů, ve kterých došlo k
poškození majetku členů OS KOVO živly. Nově byla přiznána podpora Žanetě
Šťastné (ZO OS KOVO, Agrostroj Jičín).
Střechu jejího rodinného domu poškozenou požárem komise vyhodnotila na
sociální podporu ve výši 30 000 korun.
Za zničenou podlahu vodou z prasklého
vodovodního potrubí v domku Martina
Sýkory (ZO OS KOVO Těžká mechanika –
Vítkovice) komise stanovila podporu ve
výši 26 000 korun. U Davida Ševčíka (ZO
OS KOVO Bonatrans Group) se jednalo
o zatopení suterénu a technického zázemí domu po vydatných deštích. Obdržel
6 000 korun. Rovněž Jaroslavu Dobrovolnému (ZO OS KOVO ŽDB Group)
byla přiznána částka 6 000 korun za

vyplavení bytu při hašení požáru. Jednalo se o dalšího poškozeného z mediálně známé tragédie v Bohumíně, kdy
žhář podpálil byt v panelovém domě,“
uvedl předseda Komise k živelním
pohromám a místopředseda OS KOVO
Tomáš Valášek.
(mia)

Voda zničila podlahu u Martina Sýkory.

FOTO:MartinSýkora

Tripartita se neshodla na zvýšení minimální mzdy
Tripartita se neshodla na růstu minimální mzdy pro příští rok. Odbory požadují přidání o 1 400 korun na 16 000. Zaměstnavatelé by ji nezvyšovali vůbec. Vláda rozhodne podle výsledku projednávání rušení superhrubé mzdy v Parlamentu.
Novinářům to v pondělí 2. listopadu po tripartitním jednání řekli premiér Andrej Babiš a zástupci odborů a zaměstnavatelů.
Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by na tom čeští zaměstnanci s nízkým
příjmem neměli být hůř než jejich kolegové na Slovensku či v Polsku. „Slovensko a Polsko jsou na tom hospodářsky
o něco hůře. Na Slovensku výše minimální mzdy při nynějším kurzu je 16 900
korun,“ poznamenal Středula.
Minimální mzda se v posledních letech
upravovala vždy od ledna. Letos se

zvedla o 1 250 korun na 14 600 korun.
Zaměstnavatelé poukazují na to, že firmy se potýkají s koronavirovou krizí.
S minimální mzdou by musely zvýšit
také zaručenou mzdu. Ta se vyplácí
v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a složitosti práce. Pohybuje se
od minimální mzdy do dvojnásobku.
O zvýšení minimální mzdy pro příští rok
by vláda měla rozhodnout v pondělí
9. listopadu. Podle ministryně práce Jany

Maláčové připraví MPSV několik verzí
návrhu. „Co se týká pozice vlády, která by
o růstu minimální mzdy měla na základě
dnešní dohody rozhodnout v pondělí,
tak koaliční partner hnutí ANO navrhuje
navýšení na 15 000 korun, ministerstvo
práce a já osobně se domníváme, že bychom měli navýšit v intervalu od 15 500
do 16 400 korun,“ uvedla v úterý 3. listopadu po jednání vládní koalice ministryně.
Autor:(ČTK,red)
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Svaz získal novou budovu na Vinohradech
Odborový svaz KOVO koupil novou budovu v Šafaříkově ulici na Vinohradech v Praze 2. Ve čtvrtek 5. listopadu proběhl
podpis smlouvy o převodu 100% obchodního podílu ve společnosti DELTA HAUS, s.r.o., která tuto nemovitost vlastní.
Investice do nemovitosti v lukrativní části metropole byla plánována dlouhodobě. Podle vedení svazu jde o součást
strategie, která má zajistit bezpečné investování volných finančních prostředků do hmotných aktiv a tím umožnit jejich
dlouhodobé zhodnocení.
„Nemovitost je v dobré lokalitě, je ve
velmi dobrém stavu, prostory jsou dlouhodobě využívány seriózními nájemci, takže jsme po velmi pečlivé úvaze
dospěli k rozhodnutí ji koupit. Využívání budovy měnit nechceme, stávající
nájemci budou prostory dál využívat,
smyslem je, aby tato investice ochránila finanční zdroje Odborovému svazu
KOVO a přinášela jejich dlouhodobé
zhodnocení,“ řekl k nákupu nemovitosti předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

Budovu na adrese Šafaříkova 201/17,
Praha 2 vlastnila skupina CIB GROUP
od roku 2013. Následně proběhla celková rekonstrukce, po jejímž dokončení
byla budova plně pronajata kvalitními
nájemci. Jedná se o nárožní objekt stojící
na vlastním pozemku se sedmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími.
Pronajímatelná plocha 4,4 tis. m2 zahrnuje převážně kancelářské prostory,
v přízemí je atraktivní retailový prostor,
v podzemí byl v roce 2018 vybudován

nový automatický parkovací systém pro
26 aut.
O CIB GROUP
CIB GROUP je českým investorem realizujícím své
aktivity na českém trhu s nemovitostmi. Věnuje
se činnostem spojeným se správou a pronájmem
vlastních rezidenčních a administrativních budov
v hlavním městě i regionech. Stěžejní strategií
v oblasti nájemního bydlení je rozšiřování bytového fondu a jeho následná rekonstrukce vedoucí
ke  zvýšení kvality bydlení. 

(jom)

EK navrhla pravidla pro minimální mzdy v zemích EU
Evropská komise předložila ve středu 28. října návrh směrnice EU, která zajistí, aby pracovníci v Unii byli chráněni přiměřenými minimálními mzdami, jež jim umožní důstojný život bez ohledu na to, kde pracují. Jsou-li minimální mzdy
nastaveny na přiměřenou úroveň, nemají pouze pozitivní sociální dopad, ale přinášejí také širší ekonomické výhody,
neboť snižují nerovnost v odměňování, pomáhají udržet domácí poptávku a posilují motivaci k práci. Přiměřené minimální mzdy mohou rovněž pomoci snížit rozdíly v odměňování žen a mužů, neboť minimální mzdu pobírá víc žen než
mužů. Návrh rovněž pomáhá chránit zaměstnavatele vyplácející svým pracovníkům důstojné mzdy tím, že zajišťuje
spravedlivou hospodářskou soutěž.

Současná krize zasáhla zejména odvětví,
kde je vyšší podíl pracovníků s nízkými
mzdami, jako je úklid, maloobchod, zdravotnictví a dlouhodobá a ústavní péče.
Zajištění důstojného života pro pracovníky a snížení chudoby pracujících osob
je důležité nejen během krize, ale je také
nezbytné pro udržitelné a inkluzivní hospodářské oživení. Právo na přiměřenou
minimální mzdu je zakotveno v zásadě 6
evropského pilíře sociálních práv, který
v listopadu 2017 v Göteborgu společně
vyhlásily Evropský parlament, Rada jménem všech členských států a Evropská
komise.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na začátku svého
mandátu přislíbila, že předloží právní
nástroj, který pracovníkům v Unii zajistí spravedlivou minimální mzdu, a svůj
slib zopakovala ve svém prvním projevu o stavu Unie dne 16. září 2020. Podle ní je vytvoření důstojné minimální
mzdy základem pro oživení ekonomiky.

„Dnešní návrh týkající se přiměřených
minimálních mezd je důležitým signálem, že i v době krize musí být důstojnost práce nedotknutelná. Je realitou, že
mnoha lidem se práce přestává vyplácet. Pracovníci by měli mít zajištěnu přiměřenou minimální mzdu a důstojnou
životní úroveň. Navrhujeme dnes rámec
pro minimální mzdy při plném respektování vnitrostátních tradic a svobody
sociálních partnerů. Zlepšení pracovních
a životních podmínek ochrání nejen pracovníky, ale také zaměstnavatele vyplácející důstojné mzdy a vytvoří základ pro
spravedlivé, inkluzivní a odolné oživení,“
zdůraznila předsedkyně EK.
„Je důležité zajistit, aby z hospodářského oživení měli prospěch i pracovníci
s nízkými mzdami. Tímto návrhem chceme zaručit, aby pracovníci v EU pobírali
mzdu, která jim umožní důstojný život,
bez ohledu na to, kde pracují. Při vyjednávání o mzdách na celostátní a místní
úrovni hrají klíčovou úlohu sociální partneři. Podporujeme jejich svobodu vyjednávat o mzdách samostatně, a pokud to
není možné, poskytujeme rámec, který
členským státům pomůže při stanovování minimálních mezd,“ řekl výkonný
místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis.
Komisař pro pracovní místa a sociální
práva Nicolas Schmit zdůraznil, že téměř
10 % pracovníků v EU žije v chudobě.
„To se musí změnit. Lidé, kteří mají prá-

ci, by neměli mít problém vyjít s penězi. Minimální mzdy musí dohnat ostatní
mzdy, které v posledních desetiletích
zaznamenaly růst a za kterými zůstávají
pozadu. Kolektivní vyjednávání by mělo
být ve všech členských státech normou.
Zajištění přiměřené minimální mzdy je
zakotveno v zásadě 6 evropského pilíře
sociálních práv, který schválily všechny
členské státy, takže počítáme s jejich
trvalým závazkem,“ uvedl.
Rámec pro minimální mzdy při plném
respektování vnitrostátních pravomocí a tradic
Minimální mzdy existují ve všech členských státech EU. V 21 zemích mají
zákonné minimální mzdy a v šesti členských státech (Dánsko, Itálie, Kypr,
Rakousko, Finsko a Švédsko) je ochrana formou minimální mzdy zaručena
výhradně kolektivními smlouvami. Ve
většině členských států však pracovníci
pociťují dopad nedostatečné přiměřenosti nebo mezer v působnosti ochrany formou minimální mzdy. S ohledem
na výše uvedené skutečnosti vytváří
navržená směrnice rámec pro zlepšení
přiměřenosti minimálních mezd a zajištění ochrany pracovníků formou minimální mzdy v EU. Cílem návrhu je podpořit kolektivní vyjednávání o mzdách
ve všech členských státech.

Zdroj: TZ EK – redakčně upraveno
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Okénko do regionu | JUDr. Anna Komárková, vedoucí RP OS KOVO Olomouc

Co nového v Olomouckém kraji
Regionální pracoviště OS KOVO v Olomouci (dále jen „RP“) pomáhá organizovat a zajišťovat základní
činnost Krajského sdružení OS KOVO Olomouckého kraje (dále jen „KS“) a jednoho společného volebního obvodu. Členové OS KOVO v působnosti RP Olomouc jsou evidováni ve 35 základních organizacích
(dále jen „ZO“) celkem u 65 zaměstnavatelů.
Poradenská a vzdělávací činnost RP
RP v současné době
poskytuje konzultační a poradenskou činnost ZO a členům
OS KOVO v oblasti pracovního práva,
kolektivního vyjednávání, mzdové problematiky a také v oblasti hospodaření
a vedení účetnictví ZO.
RP Olomouc pořádala v minulém roce
pro členy ZO školení z oblasti účetnictví
a hospodaření ZO, BOZP, kolektivního
vyjednávání a problematiky mezd, zákoníku práce a pro nové funkcionáře také
možnost školení základních dokumentů
ZO OS KOVO a fungování ZO.
Současná přetrvávající situace v souvislosti s epidemií covid-19 nám v roce
2020 znemožnila realizovat všechna
školení v plánovaných termínech.

Hlavním tématem byly roušky, dezinfekce, odstávky a karantény a také přestávky v práci ve vazbě na používání roušek.
Kolektivní vyjednávání
Kolektivní smlouvy jsou u zaměstnavatelů, kde působí odborové organizace
Olomouckého kraje, z převážné části
uzavřeny a vztahují se na 59 zaměstnavatelů.
V současné době začíná kolektivní vyjednávání na rok 2021.

BOZP v olomouckém regionu
V rámci RP Olomouc působí v oblasti
BOZP specialista z RP Ostrava. Komunikace probíhá osobně, telefonicky nebo
e-mailem. V roce 2019 bylo realizováno celkem osm kontrol. Nejrozsáhlejší
byla provedena v Mora Moravia, s.r.o.,
Hlubočky, která byla zaměřena na teploty na pracovištích. Dalším problémem,
který se v uvedené firmě řešil dlouhodobě, byly bezpečnostní přestávky a tím
i celkový režim práce. Jako každoročně
proběhlo celodenní školení BOZP pro
zástupce ZO v působnosti RP Olomouc.
V průběhu roku 2020 byly podle potřeby
řešeny dotazy z jednotlivých ZO, případně připomínkovány návrhy kolektivních
smluv v kapitole týkající se bezpečnosti
a hygieny práce.
Je nutno hodnotit kladně, že mnohé ZO
již posílají specialistovi pro BOZP i nové
vnitropodnikové předpisy z této oblasti
k jeho vyjádření, posouzení a případným
připomínkám a návrhům na změnu či
úpravu.
Kvůli problému s epidemií covid-19 se
rok 2020 nesl ve zcela jiném duchu.
Plánované kontroly i školení BOZP
byly z pochopitelných důvodů zrušeny
a komunikace po celou dobu probíhala jen telefonicky nebo přes e-maily.

FOTO: RP Olomouc
Od počátku roku spolupracuje s naším
RP Ing. Radko Šamánek se specializací pro kolektivní vyjednávání, analýzy
firem a práci v seskupeních členů. Na
zasedání Rady KS Olomouckého kraje
byla dohodnuta forma pomoci našim
základním organizacím v oblasti KV
a ekonomiky firmy. Do plánovaných
návštěv ve firmách však vstoupila koronavirová krize, a tak spolupráce s Ing.
Šamánkem byla zaměřena zejména
na posouzení kolektivního vyjednávání
v domluvených firmách včetně vypracování a vyhodnocení finančních analýz

a osobní konzultace s funkcionáři ze ZO
k postupu při KV.
K dnešnímu datu byl Ing. Šamánek
požádán v koordinaci s RP o spolupráci
a zpracování a vyhodnocení analýz pro
tyto firmy: Mora Moravia, s.r.o., Hlubočky, VentiAir s.r.o. Bělá pod Pradědem,
Foundeik Metal s.r.o. Hlubočky, Meopta
– optika, s.r.o., Přerov, DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov, HDO, spol.
s r.o., Zábřeh a BPS Bicycle Industrial,
s.r.o., Šumperk. V některých případech
se schylovalo k možnosti nátlakových
akcí ze strany odborů, např. spor o sjednání mezd v KS Mora Moravia na rok
2020 nebo příprava na vyhlášení stávkové pohotovosti v DT – Výhybkárna
a strojírna, a.s., Prostějov, kde v posledním období vždy spor o uzavření kolektivní smlouvy dospěl k jednání před
zprostředkovatelem. KS byla naposledy
uzavřena v roce 2018. Vztahy odborové
organizace s vedením nejsou v této firmě standardní.
Obecně zaměstnavatelé nyní argumentují zejména koronavirovou krizí, ale
ne vždy ve firmách došlo ke zhoršení
bilančních vztahů v hospodaření firem
a leckdy jsou i náklady na opatření zanedbatelné ve vztahu k celkovým nákladům firem. Proto bude v příštím období
dobré sledovat aktuální situaci ve firmách z hlediska posouzení finančního
stavu a tomu přizpůsobit tlak odborů na
spravedlivější odměňování.
Poděkování za odvedenou práci pro
naše ZO v olomouckém regionu patří
jak kol. Stanislavu Šmídovi, specialistovi
BOZP, tak i kol. Ing. Radkovi Šamánkovi,
specialistovi pro KV a finanční analýzu
firem.
V závěru musím poděkovat i všem
našim předsedům ZO a členům jejich
výborů za práci, kterou doposud odvedli
a neustále odvádějí v současné nelehké
době. Koronavirová krize tvrdě zasahuje
mnohým zaměstnancům do pracovního
i osobního života včetně hromadného
propouštění, které postihlo i zaměstnance olomouckého regionu. Snaha
o udržení co nejvyšší zaměstnanosti
a minimalizace propouštění je součástí
odborové práce mnohých našich funkcionářů.
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Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně

Aktuální stav krizového ošetřovného
Prosím o vyjasnění, jak to vypadá se schvalováním změn u ošetřovného z důvodu uzavření škol.
Mám dceru, která musela kvůli uzavření základní školy zůstat doma, syn prozatím stále chodí do
školky, protože ty zatím uzavřené nejsou. Musela jsem kvůli péči zůstat doma, zaměstnavatele jsem
samozřejmě informovala, ale velmi mě zajímá, zda dojde k navýšení částky za ošetřovné a také zda
bude zvýšena podmínka věku dítěte. Dceři totiž bude za dva týdny deset let a mám strach, abych
o dávky poté nepřišla. 
M. S., Újezd nad Lesy
Ve středu 21. října
schválila Poslanecká
sněmovna úpravu výše a podmínek ošetřovného s ohledem na mimořádná opatření, kdy
došlo nařízením vlády k uzavření většiny škol s platností od 14. října 2020.
Návrh zákona byl dne 29. 10. 2020
schválen Senátem, podepsán prezidentem republiky a uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 438/2020 Sb. zákon
o úpravách poskytování ošetřovného
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších přepisů.
Ošetřovné má tyto parametry:
• Nárok má zaměstnanec, který
nemůže vykonávat v zaměstnání
práci z důvodu ošetřování/péče:
Ø o dítě mladší 10 let při uplatnění
			 nároku (tzn. jde o děti narozené
		 15. 10. 2010 a později),
Ø o nezaopatřené děti účastnící se
			 školní docházky závislé na péči
		 jiné osoby (již od I. stupně) bez
		 omezení věku,
Ø o osoby starší 10 let závislé na
		 péči jiné osoby využívající služ		 by denních, týdenních stacioná		 řů a obdobných zařízení,
Ø o děti, které se nemohou účastnit
		 výuky z důvodu nařízení karan		 tény v rodině.
• Nárok na toto ošetřovné mají v době mimořádných opatření osoby
pracující na DPP (dohodu o provedení práce) nebo na DPČ (dohodu
o pracovní činnosti), pokud bylo
z dohod v předchozích třech měsících odvedeno nemocenské pojištění (OSVČ je opět v gesci Ministerstva
průmyslu a obchodu).
• Výše ošetřovného za kalendářní
den činí 70 % denního vyměřovacího základu (dosud bylo ošetřovné
60 % DVZ), a to po dobu platnosti
mimořádného opatření při epidemii (nejdříve od 14. 10. 2020),
navrženou změnou je i minimální
denní výše ošetřovného, která činí
400 Kč při plném úvazku.

•

Nově je možné se v péči střídat s další druhou osobou (ne jenom jedenkrát) – na výkazu se uvedou dny, ve
kterých daná osoba skutečně o dítě
pečovala, a osoby se nemohou střídat v průběhu jednoho dne.
• Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna.
• Nově není třeba dokládat potvrzení
ze školy o uzavření zařízení, ale tato
informace je nahrazena čestným
prohlášením žadatele o ošetřovné
(konkrétně v části A nového formuláře ČSSZ).
• Tyto parametry budou platit po
celou dobu platnosti mimořádných
opatření, tj. zpětně od vyhlášení
nouzového stavu, nejdéle však do
konce školního roku, tj. do 30. 6.
2021.
• Nárok na ošetřovné zároveň zaniká
skončením zaměstnání.
OSSZ budou dávky vyplácet pouze na
základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které
bude možné podávat prostřednictvím
zaměstnavatele po skončení měsíce října. V pátek dne 23. října 2020 zveřejnila
ČSSZ nový formulář žádosti o ošetřovné
s názvem „Žádost o ošetřovné při péči
o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém
bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola)
či jeho část“ a taky návod na jeho vyplnění. Nově by se mělo jednat o jeden
formulář, který je kombinací žádosti
o ošetřovné a výkazu péče. Při nové
žádosti je třeba vygenerovat jedinečné

číslo formuláře, které by mělo usnadnit
následné identifikace případu a také
spárování dalších potřebných dokladů
pro zpracování dávky. Při prodloužení
mimořádných opatření a nepřerušeném ošetřování je nutné toto vygenerované číslo uvádět i na formuláři za
případný další kalendářní měsíc. Proto
je třeba, aby si rodič číslo poznamenal
nebo uložil s formulářem v počítači.
Při pokračování potřeby ošetřování se
v úvodu další žádosti jen uvede, že
navazuje na tiskopis z minulého měsíce, a uvede se stejné vygenerované číslo prvotní žádosti. Potřebné formuláře
a informace jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ. Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který žádost doplní o potřebné
údaje (nebo je uvede na samostatném
tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele
k žádosti o ošetřovné při péči o dítě
z důvodu uzavření výchovného zařízení“) a zašle vše elektronicky příslušné
OSSZ.
Z výše uvedeného shrnu odpovědi
na váš dotaz. Nárok na ošetřovné mít
budete, protože dítě musí být mladší 10
let v době uplatnění nároku na ošetřovné, a to vy splňujete. Když dítě dosáhne
desátých narozenin v průběhu péče,
neztrácíte nárok na ošetřovné a platí to
pak po celou dobu uzavření školy. Výše
ošetřovného od prvního kalendářního
dne potřeby péče se zvedla a z původních 60 % DVZ bude činit 70 % DVZ po
celou dobu uzavření škol.

FOTO: Daniel Adam
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Nájemné bytu při druhé vlně pandemie
Při první vlně pandemie spojené s nemocí covid-19 vydala vláda opatření, která měla chránit nájemce bytu, a zároveň bylo vyhlášeno od 24. 4. 2020 cenové moratorium na nájemné z bytu. Byla vydána
stejná nebo obdobná opatření i nyní, při druhé vlně šíření covidu-19?
J. K., Ústí nad Labem
Dne 27. 4. 2020 byl
ve Sbírce zákonů vydán nový zákon číslo
209/2020 Sb., o některých opatřeních
ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na
nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty,
a ten stejný den nabyl účinnosti.
Tento zákon byl ze strany pronajímatelů velmi kritizován, a navíc v praxi
přinášel a přináší řadu komplikací,
protože případy řešení podle tohoto
zákona jsou stále ještě v běhu, pořád
na ně tento zákon dopadá. Obvykle

však komplikovanost zákona nakonec
vedla smluvní strany nájemní smlouvy
k tomu, že situaci řešily dohodou. Zřejmě toto jsou důvody toho, že při druhé
vlně pandemie nebyla vládou v tomto
směru přijata žádná opatření.
V případě, že jste ve finanční tísni při placení nájemného, nejste schopen situaci
zvládnout ani s příspěvkem na bydlení,
řešte nastalou situaci s pronajímatelem na základě dohody, např. o odkladu s platbou nájemného, splátkovým
kalendářem, o snížení nájemného po
určitou dobu, apod. Doporučuji o této dohodě uzavřít dodatek nájemní
smlouvy nebo mít dohodu v písemné
formě.
Jedním z dalších opatření na ochranu
nájemců bytů bylo nařízení Vlády ČR ze
dne 23. 4. 2020 č. 202/2020 Sb., kterým

se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů a které bylo uveřejněno ve
Sbírce zákonů dne 24. 4. 2020 a tentýž
den nabylo účinnosti. Skončit mělo buď
automaticky ke dni zrušení mimořádných opatření, případně jej vláda mohla
ukončit i dříve v závislosti na vývoji situace. Vláda uvedené cenové moratorium zrušila nařízením č. 265/2020 Sb.
s účinností od 5. června 2020.

FOTO:Pixabay

Právo | Mgr. David Šrott, specialista pro kolektivní vyjednávání RP OS KOVO Zlín

Příplatek za práci
Za kolik hodin práce mám nárok na příplatek za práci ve svátek na noční směně z pátku na sobotu?
Pracuji v rovnoměrně rozvržené pracovní době od pondělí do pátku a svátek připadl na páteční noční směnu.
M. S., Kroměříž
Záleží na dohodě se
zaměstnavatelem
a také na tom, jak
je stanovena první
pracovní směna v týdnu. Za dobu práce ve svátek přísluší
zaměstnanci podle ustanovení § 115
zákoníku práce dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve
svátek.
Náhradní volno zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu
práce ve svátek (nebo v jinak dohodnuté době). Za dobu čerpání náhradního volna pak zaměstnanci přísluší
náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem případně dohodnout na
poskytnutí příplatku k dosažené mzdě
nejméně ve výši průměrného výdělku.
Zákon v tomto případě dává přednost poskytování náhradního volna za

práci ve svátek před příplatkem, který
lze dohodnout se zaměstnavatelem
místo náhradního volna s náhradou
mzdy. Dohoda přitom nemusí být uzavřená písemnou formou, lze ji sjednat

i ústně. Zaměstnaci tak přísluší dosažená mzda a za každou hodinu odpracovanou ve svátek příplatek alespoň ve
výši 100 % průměrného výdělku.
pokračování na str. 7

FOTO:pixabay

pokračování na str. 7
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dokončení ze str. 6

Podle § 91 odst. 6 zákoníku práce je
u zaměstnanců pracujících v nočních
směnách možné stanovit začátek dne
pracovního klidu hodinou odpovídající
nástupu zaměstnanců na první směnu.
Toto pravidlo může (ale také nemusí)
být použito rovněž pro účely stanovení
práva na mzdu.
Pravidlo, podle kterého je možné

posunovat začátky a konce svátků, by
mělo být upraveno v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Může tak být např. stanoveno,
že první směna v týdnu bude začínat
v neděli ve 22.00 hodin nebo v pondělí
v 6.00 hodin. V prvním případě se svátek, který připadl na pátek, bude počítat
od čtvrtka 22.00 hodin do pátku 22.00
hodin, v druhém případě bude svátek

začínat v pátek v 6.00 hodin a končit
v sobotu v 6.00 hodin. Jestliže u zaměstnavatele toto pravidlo o posunutí svátku aplikováno není, použije se pro účely
odměňování za svátek doba od půlnoci
do půlnoci kalendářního svátku a příplatek za práci ve svátek zaměstnavatel
po dohodě se zaměstnancem poskytne
pouze za skutečně odpracované hodiny
v rozmezí kalendářního svátku.

Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička, Praha

Vyhrožování zaměstnavatele při výpovědi
Zaměstnavatel mi předal na pracovišti výpověď z pracovního poměru a před tím mi vyhrožoval, že
pokud mu nepodepíši skončení pracovního poměru dohodou, tak to budu mít horší. Nahrála jsem si
rozhovor na telefon a dotaz zní, zda tuto nahrávku mohu použít u soudu.
J. S., Beroun
Zda je tajně pořízená
nahrávka přípustná
jako důkaz u soudu
nebo ne, je problém,
který řeší mnoho
tazatelů, a někdy o tom nemají jasno
ani soudy. V tomto článku se pokusím
vysvětlit pořizování nahrávek bez souhlasu nahrávaných osob obecně.
Skryté nahrávky jako důkaz obecně
Pořizování nahrávek ze skryté kamery
bez souhlasu nahrávaných osob je vždy
v kolizi s právem na ochranu osobnosti,
a proto je jejich použití jako důkaz nutné
vždy vyhodnotit individuálně.
V souhrnu je možné konstatovat, že
pokud je oprávněný zájem na pořízení nahrávky větší než oprávněný zájem
ochrany osobnosti, pak je nahrávku
možné použít.
Pro rozhodování o přípustnosti nahrávky jsou důležité tyto body:
- okolnosti pořízení nahrávky (spíše

bude jako důkaz uznána nahrávka,
kterou pořídil zaměstnanec vůči
zaměstnavateli, než naopak),
- posouzení možnosti pořizovatele
nahrávky (v tomto případě zaměstnance) na zajištění důkazů jinou formou – pokud zaměstnanec nemá
jinou možnost zajistit důkaz o průběhu rozhovoru o skončení pracovního
poměru, je velmi pravděpodobné, že
bude nahrávka jako důkaz uznána,
- posouzení intenzity oprávněného zájmu pořizovatele nahrávky oproti míře narušení soukromí nahrávaného.
Pokud je tedy někdo poškozován protiprávním jednáním druhé strany a nemá
jiné možnosti, jak toto jednání prokázat, než pořízením skryté nahrávky, pak
bude takovýto záznam velmi pravděpodobně soudem uznán jako důkaz.
Nahrávka telefonního hovoru
Nejvyšší správní soud, spis. zn. 8 Afs
40/2012 z 31. 10. 2013, se vyslovil, že

použití tajně pořízené nahrávky hovoru jako důkaz je přípustné, ale pouze
v určitých případech. Vždy je nutné
věnovat pozornost intenzitě chráněných
zájmů, které spolu přicházejí do střetu.
Lze říci, že pokud je cílem tajně pořízené nahrávky prokázání protiprávního
jednání nahrávaného, tak lze nahrávku
jako důkaz použít. Pokud by cílem pořízení nahrávky bylo znevážení nahrávané
osoby, pak by se jednalo o nepřípustný
zásah do jejího soukromí, a tuto nahrávku by jako důkaz nebylo možné použít.
Tajná nahrávka v pracovněprávním
vztahu obsahující i osobní záležitosti
Ústavní soud, spis. zn. II. ÚS 1774/14
z 9. 12. 2014, vydal nález, podle něhož
není možné automaticky odmítnout
důkaz v podobě skrytě pořízené nahrávky pracovního rozhovoru jenom proto,
že obsahuje i skutečnosti osobní povahy.
Posouzení přípustnosti nahrávky je nutné provést vždy individuálně a posoudit,
jaký oprávněný zájem v daném případě
převyšuje. K tajnému pořízení nahrávky
mohou velmi dobře posloužit například
brýle s kamerou.
Pořizování kamerového
veřejného prostranství

FOTO:DanielAdam

záznamu

Soud řešil i případ, kdy žalobce z důvodu
ochrany bezpečnosti své osoby a rodiny nainstaloval na dům bezpečnostní
kamerový systém, který zčásti zabíral
veřejné prostranství. Záběry z kamerového systému byly přijaty jako důkaz,
nicméně jeho majiteli byla uložena pokuta pro nesplnění informační povinnosti
(neoznačil dům cedulkou, že prostor je
monitorován).
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Převedení na jinou práci
Jsem ve firmě dlouhodobě zaměstnán na pozici obráběče kovů, což také mám jako druh práce uvedeno
i v pracovní smlouvě. Kvůli nynějšímu poklesu zakázek po mně zaměstnavatel vyžaduje, abych namísto
své práce vykonával práci skladníka. Může mi něco takového zaměstnavatel vůbec nařídit?
Dotaz z praxe RP
Mzda při převedení

Základní povinností
zaměstnavatele dle
§ 38 odst. 1 písm. a)
zákoníku práce (dále
„ZP“) je přidělovat zaměstnanci práci
v souladu s obsahem pracovní smlouvy.
Obecně tak po vás může zaměstnavatel vyžadovat jen sjednaný druh práce,
v tomto případě tedy obrábění kovů.
To však neplatí bezvýjimečně. Zákoník
práce totiž v § 41 upravuje institut převedení na jinou práci, ve kterém vyjmenovává situace, za kterých je možné vás
převést na výkon jiného druhu práce.
Obecně rozlišujeme tři skupiny případů převedení na jiný druh práce, a to
situace, za kterých vás zaměstnavatel
bezpodmínečně musí na jinou práci
převést, a situace, kdy tak učinit může
na základě svého zvážení. V případech,
kdy tak učinit může, navíc rozlišujeme
případy, kdy tak může učinit na základě
svého uvážení, a situace, kdy je vyžadován zaměstnancův souhlas.

kupříkladu o případy, kdy je zaměstnanci dána výpověď dle § 52 písm. g) nebo f),
nebo o případy zahájení trestního řízení
proti zaměstnanci pro úmyslný trestný
čin, kterého se měl dopustit při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním došlo ke škodě na majetku
zaměstnavatele. Dále může zaměstnavatel zaměstnance převést v případě, že dočasně pozbude předpoklady
k výkonu práce dané zvláštními právními předpisy, nejdéle však na 30 dnů.

Zaměstnavatel musí převést na jinou
práci

Zaměstnavatel může po dohodě
zaměstnance převést na jinou práci

V § 41 odst. 1 ZP jsou taxativně vyjmenovány případy, kdy má zaměstnavatel
výslovnou povinnost převést zaměstnance na jinou práci. Zaměstnavatel
tak učiní jednostranným jednáním
a zaměstnancův případný nesouhlas
nemá právní význam.
Zjednodušeně se jedná o situace, kdy
zaměstnanec není na základě lékařského posudku způsobilý vykonávat dosavadní druh práce, je-li to třeba podle
pravomocného rozhodnutí soudu či
správního orgánu, popřípadě konala-li
by těhotná žena a žena, která kojí, případně matka dítěte do devátého měsíce od porodu, zakázané práce.

Poslední kategorií je případ, kdy je
převedení na jinou práci podmíněno souhlasem zaměstnance. Jedná se
o nastalou překážku na straně zaměstnavatele v podobě prostoje nebo
překážku způsobenou nepříznivými
povětrnostními vlivy (§ 207 ZP).

Zaměstnavatel
jinou práci

může

převést

na

Dále jsou v § 41 odst. 2. ZP vytyčeny situace, za nichž je na zaměstnavatelově uvážení, zda zaměstnance
na jinou práci převede. I zde se jedná
o jednostranný úkon a není vyžadován zaměstnancův souhlas. Jedná se

FOTO:pixabay

Je-li zaměstnanec převeden na výkon
jiné práce, přísluší mu mzda odpovídající nově vykonávané práci. Výjimkou
jsou případy uvedené v § 139 ZP, ve
kterých přísluší zaměstnanci při převedení na méně honorované pozice
doplatek ke mzdě do výše průměrného
výdělku, který dosahoval zaměstnanec
před převedením. Patří mezi ně, pro
ilustraci, případ související s ohrožením
nemocí z povolání nebo výše uvedené
převedení při prostoji.
Změna obsahu pracovního poměru
Ve všech ostatních případech, které
nejsou upraveny v § 41 ZP, není možné
vyžadovat po zaměstnanci výkon jiného druhu práce, než jaký je obsahem
pracovní smlouvy. To je i váš případ,
zaměstnavatel vám tudíž nemůže jednostranně nařídit práci skladníka, aniž
by tomu předcházela vzájemná dohoda
provedená například formou dodatku
pracovní smlouvy.
Jak je uvedeno v úvodu, zaměstnavatelovou povinností je přidělovat práci dle
pracovní smlouvy, v případě, že svému
závazku nedostojí, nastává překážka
na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP,
za niž přísluší náhrada mzdy ve výši
průměrného výdělku.

Povinnosti zaměstnavatele při převedení
Společným jmenovatelem převedení
na jinou práci je vždy to, že zaměstnavatel při určení jiné práce musí přihlížet
k tomu, aby daná práce byla pro
zaměstnance vhodná z hlediska zdravotního stavu a schopností zaměstnance, a pokud je to v dané situaci možné,
tak i vzhledem k jeho kvalifikaci.
Rovněž musí být převedení, respektive
jeho důvody a trvání, se zaměstnancem
předem projednáno. Pokud by převedením mělo dojít ke změně obsahu
pracovní smlouvy, musí mu o tom
zaměstnavatel vystavit písemné potvrzení.

FOTO:pixabay
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Pálí jako peklo, ale zdraví prospívají
Chilli papričky, nazývané rovněž feferonky nebo kajenský pepř, jsou navzdory své pálivosti jedním z nejpopulárnějších
koření a jako pikantní přísadu do jídel, ať exotických či českých, je používá spousta příznivců. Nesporné jsou ale i jejich
léčebné účinky. Papričky příznivě působí na řadu neduhů, ve zdravých jedincích dokáží vyvolat bleskové povzbuzení
a zvýšit produkci „hormonů štěstí“, což určitě není k zahození.
Jak papričky pomáhají
Počet druhů chilli papriček se odhaduje
na dvě stovky Ze své pravlasti Mexika se
tyto různobarevné pálivé delikatesy všemožných tvarů i barev rozšířily prakticky
do celého světa už před staletími, stejně
jako jejich příbuzné nepálivé papriky.
Do stejné botanické rodiny patří například i rajčata, lilek nebo brambory. Chuť
jednotlivých druhů papriček se liší především různým podílem ostré složky,
kterou tvoří rostlinný alkaloid kapsaicin.
A právě ten může pomáhat se zdravím.
Rozhodně ne každý je příznivcem pikantních až výrazně ostrých chutí, komu
ovšem chilli nevadí, neprohloupí. Pravidelné užívání samotných papriček či
koření s chilli podporuje krevní cirkulaci,
zvyšuje rychlost metabolismu a stimuluje žaludeční sekreci. Právě podporou
zažívání přispívá i ke snížení hmotnosti. Ostatně o léčebných účincích dobře
věděli i obyvatelé země původu této
komodity, kde se pálivé plody používaly
při horečkách na snižování teploty a prý
se také osvědčily pro povzbuzení libida.
V neposlední řadě mají papričky i účinek proti bolesti – působí vlastně jako
analgetikum. Pomáhají snížit hladinu
cholesterolu v krvi, zlepšují i revmatické
stavy. Kapsaicin obsažený v barevných
plodech prospívá diabetikům, protože
snižuje množství inzulinu v krvi po jídle.
Pozornost by na ně měli zaměřit i jedlíci
bojující s nadváhou. Konzumace ostrých
chilli papriček totiž snižuje chuť na sladké a tučné potraviny, a tak mohou pálivé
papričky zmírnit útrapy při boji s obezitou. Tradičně se používají také lokálně na bolesti páteře, kloubů a v podobě kapsaicinových náplastí je můžete
koupit v každé lékárně. Chilli údajně
pomáhá i při celulitidě, pro tyto účely se
používají zábaly ze směsi tohoto koření
a vazelíny. Tady ovšem platí, že méně
je někdy více, protože pokud byste do
svého domácího zábalu proti celulitidě přidali příliš velké množství mletých

papriček, způsobíte si tím velmi nepříjemné zarudnutí nebo puchýřky na kůži.
A jako bonus uveďme, že chilli zlepšuje
náladu, protože zvyšuje produkci endorfinů a také hladinu serotoninu, tedy
hormonů, které vyvolávají pocit štěstí.
Ovšem pozor, není radno se předávkovat a také se u některých jedinců může
objevit alergie, Ostrá pochutina chilli
není vhodná ani pro lidi, kteří mají problémy s jícnem či trpí žaludečními vředy.
Pokud někdo ostrost podcení a během
chvilky má ústa v plamenech, jako okamžitá pomoc se doporučuje sníst lžíci
studeného jogurtu. A je potřeba také
být obezřetný při manipulaci s plody,
což potvrdí ti, kteří si neprozřetelně sáhli do očí. Pokud se tak stane, namístě je
proplachování studenou vodou.
Jak se měří pálivost?
O tom, že chilli papriček existují stovky druhů, jsme se už zmínili. Neliší se
jenom tvarem a velikostí plodů a odstíny barev, které pokrývají celé spektrum
od temně červené přes fialovou, ohnivě
oranžovou, žlutou a zelenou. V závislosti na odrůdě mají také velmi rozdílnou
míru pálivosti. Vodítkem by měl být
počet jednotek pálivosti, označovaný
zkratkou SHU. Toto měření se provádí již více než 90 let a jeho autorem je
Američan Wilbur Scoville (SHU – Scoville
Heat Unit = Scovilleho Jednotka Pálivosti). Pálivost se začala měřit tak, že se roztok chilli, alkoholu a cukru ředil vodou
tak dlouho, až nepálil. Shodnout se na

výsledku museli tři z pěti degustátorů.
Pro srovnání: sladká paprika nepálí, má
tedy nula jednotek SHU. Nám známé
„feferonky“ mívají okolo 1000 jednotek,
populární papričky Jalapeňos mohou
mít až 8000 SHU a neméně oblíbená
omáčka Tabasco až 50 000 jednotek, to
už je ovšem záležitost pro hodně otrlé.
Ideální je, pokud si papričky vypěstujete sami, ať už pro účely svých gurmánských experimentů nebo pro okrasu.
K jejich pěstování úplně stačí balkon
či okenní parapet. Semínka se vysazují velmi brzy, již v lednu. K uzrání totiž
plod zpravidla potřebuje až devět měsíců. Potřebuje dobře propustnou půdu,
nesmí mít kořeny dlouhodobě ve vlhku. Pokud papričky pěstujete v nádobě, musíte dbát na dobrý odtok vody
a raději půdu v květináči rosit. Nesnášejí průvan a k dozrání plodů potřebují
dostatek slunečných dnů.
Šípková marmeláda s chilli chutná
a léčí
Receptů na využití plodů je nepřeberné
množství, záleží na chuti každého gurmána. Papričky se konzumují syrové,
velmi jednoduchým způsobem je lze
sušit. Připravuje se z nich řada různých
směsí, past, ale také džemy, salsy, a to v
kombinaci s nejrůznějšími druhy ovoce
i zeleniny.
Ryze podzimní dobrotou může být třeba šípkový džem s chilli, jehož příprava
zabere zhruba dvě hodinky. Šípek je lehce dostupná surovina, navíc je to přímo
zásobárna vitaminu C a ve spojení s prokázanými účinky chilli se jedná o prevenci i lék v jednom. Výroba je sice pracnější,
zato výsledná chuť je naprosto dokonalá
a na nachlazení vážně funguje.
Jak na to? Natrhané šípky zbavíme nejprve bubáků, které odkrojíme. Očištěné
je povaříme ve vodě do měkka, což trvá
asi čtyřicet minut. Poté šípky i s vodou
rozmixujeme a hmotu ještě zhruba
deset minut vaříme, aby se suroviny
dobře propojily. Aby vznikl vážně hladký džem, musíme vše opravdu dobře
propasírovat přes velmi jemné sítko
nebo plátno. Je totiž nutné odstranit
semínka a tvrdé části šípku. Nyní přidáme cukr, citronovou šťávu a sušené chilli
a celé ještě chvíli vaříme. Nakonec vše
můžeme nalévat do skleniček.

TEXT A FOTO: Hana Kubová
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Do kina, divadla
či aquaparku?
S Up benefity je to jen na vás.

www.upcz.cz

Potěšení
každý den
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Čas na domácí dárky? Zkuste mýdlo
Maratonu nakupování dárků si během posledních let Češi a Moraváci zvykli obětovat desítky hodin strávených v obchodních centrech. Čas promarněný kličkováním v davu jiných nakupujících můžeme letos věnovat příjemnějším aktivitám,
a o radost z nadělování dárků pod stromeček ani tak nepřijdeme. Máme totiž ideální příležitost, abychom se pokusili
část dárků vyrobit sami. Je to činnost, která vás zklidní, dodá pocit radosti a smysluplnosti. Můžete zkusit třeba výrobu
domácího mýdla. Právě na ni je teď nejvhodnější doba, pár dnů totiž budete potřebovat k experimentování a nějaký čas
musíte nechat své mýdlové dárky odpočívat, aby uzrály.
Tuk, louh a voda
Suroviny, které budeme potřebovat,
jsou v zásadě stejné jako ty, které používali starověcí Féničané, jimž se vynález
mýdla připisuje, i když někteří historikové tvrdí, že mýdlo znali už Sumerové.
Jsou to tuk, louh a voda. V historických
dobách se používal především tuk získaný vyvařením zvířecích kostí, šlo tedy
hlavně o lůj. V severních částech Evropy se ale vařilo mýdlo i z rybího oleje.
Louh se tehdy pracně získával louhováním z popela bukového dřeva, byla to
surovina tak cenná, že si ve středověku
vrchnost vymínila, aby jí poddaní odváděli využitelný popel z domácností jako
desátek. Ostatně ještě v 17. století se
prádlo pralo nebo vyvařovalo ve vodě
s popelem. A jen pro zajímavost, například staří Římané mýdlo nepoužívali,
místo něj se nechávali natírat olivovým
olejem, který z nich pak smývali otroci.
V minulosti bývalo docela běžné, že
si domácnosti vařily mýdlo na praní
a mytí samy. Takový produkt měl ovšem
k dnešním jemným, navoněným a pestroarevným výrobkům daleko. Byla to
tužší, nebo spíše mazlavá šedě zbarvená
hmota s nevábnou vůní. Účel ale plnila,
dalo se jí vyprat prádlo, nebo vydrhnout
dřevěná podlaha. Takovým dárkem byste dnes nepotěšili nikoho, takže se podíváme na to, jak vyrobit mýdlo skutečně
voňavé, hebké, přírodní a luxusní.
Jak na to
Pokud se pustíte do výroby vlastního
mýdla, máte na výběr ze dvou základních způsobů – za tepla a za studena.
První metoda je výhodná v tom, že svůj
produkt můžete k mytí používat hned
druhý den. Při výrobě za studena musí
váš výrobek ještě tři až pět týdnů zrát,
aby došlo k dokonalému procesu zmýdelnění a hmota neobsahovala volné
zbytky žíravého hydroxidu sodného.
Kvalita doma uvařeného mýdla závisí
na kvalitě tuku, jaký použijete. Můžete
použít téměř jakýkoli čistý tuk nebo olej,
jaký si usmyslíte. Klidně můžete sáhnout
i po vepřovém sádle, i když vzhledem k
rostoucím vegetariánským trendům za
to asi nesklidíte pochvalu u všech. Nejspíš se tedy rozhodnete, že vaše mýdlo

bude rostlinného původu, a v takovém
případě zřejmě zvolíte olej olivový, kokosový, palmový nebo jakýkoli jiný, můžete
je také navzájem kombinovat.
Vzhledem k tomu, že budete používat
také velmi silnou žíravinu – hydroxid
sodný – musíte pracovat v gumových
rukavicích, vhodném oblečení a použít
také ochranné brýle. První fáze procesu by se z pochopitelných důvodů rozhodně neměly účastnit děti ani zvědavá
domácí zvířata.

je můžete mísit. Pomalu a za stálého
míchání pak přilévejte roztok hydroxidu
do nádoby s tukem. NIKDY to nesmíte udělat obráceně! K míchání můžete
použít i tyčový mixér. Směs mícháte do
té doby, než dostane konzistenci pudingu nebo kaše.
V této fázi pak do hmoty můžete přidat
barviva, vonné látky a další věci, které učiní vaše mýdlo neopakovatelným
originálem. Pro dobarvení můžete bez
obav použít i potravinářská barviva,
pro vůni se přidávají éterické oleje, ale
můžete experimentovat a přidat třeba
pár kapek své oblíbené voňavky nebo
rozdrcené bylinky či koření. Například
prášek kurkumy vdechne vašemu produktu nádhernou žlutou barvu.
Domácí mýdlo je na světě

FOTO: pixabay

Horká fáze
Předpokládejme, že ochranné pomůcky
máte a rušivé tvory jste uklidili do bezpečí. V tuto chvíli potřebujete dvě nádoby, které odolají vyšším teplotám (nerez,
smalt), vhodný teploměr, kuchyňskou
váhu a vhodné nástroje na míchání. Do
jedné nádoby odvážíte přesně jeden
kilogram tuku, a pokud je to nutné, rozpustíte jej. Do druhé nádoby odměříte
380 mililitrů vody (ideálně destilované)
a zvolna opatrně za stálého míchání
přisypáváte hydroxid sodný, který koupíte v každé drogerii. Počítejte s tím, že
během rozpouštění se roztok samovolně zahřívá až na 90 °C! NIKDY nesmíte
přilévat vodu do hydroxidu! VŽDY musíte přidávat hydroxid do vody!
Další krok záleží na tom, jestli jste zvolili
proces výroby za tepla nebo za studena. Pokud jste se rozhodli pro výrobu za
tepla – budete pracovat s teplotou 55 °C.
Při metodě za studena je to přibližně jen
37 °C. Ať zvolíte kteroukoli metodu, musíte dosáhnout toho, aby roztok vody
a hydroxidu sodného měl přibližně
stejnou teplotu jako tuk. Teprve pak

Dobře promíchaná mýdlová hmota,
obohacená o vonné složky a vhodná
barviva, je připravena k nalévání do
forem. V obchodech můžete koupit silikonové formy určené přímo na výrobu
mýdla, ale stejně dobře vám poslouží
silikonové formičky na muffiny. Pokud
je nemáte a nechcete je kupovat, vystačíte si s pevnějšími papírovými krabičkami, které vyložíte potravinovou fólií
nebo pečicím papírem, a do nich mýdlovou masu nalijete. Formičky naplněné
mýdlovou hmotou zabalte do novin
a dek a nechte přes noc pracovat.
Verze pro děti a pro lenochy
Ne každý bude mít odvahu pustit se do
výroby originálních mýdel ze základních
surovin, tedy z tuku a hydroxidu sodného. Ani to ale neznamená, že byste
si výrobu mýdlových vánočních dárků
museli odepřít. Jednoduše můžete koupit hotovou mýdlovou hmotu v e-shopu nebo ve specializované kamenné
prodejně. Dalším řešením je zpracovat
zbytky mýdla, které najdete doma. Stačí
je nastrouhat, přilít trochu horké vody,
dobře promíchat, aby vznikla jednolitá
hmota, pak přidáte vhodné ingredience
a pečlivě vtlačíte do forem. Necháte den
dva odležet, pak jednoduše vyklopíte
a úhledně zabalíte. Do tohoto procesu
můžete bez obav zapojit i docela malé
děti. 
Hana Kubová
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Správné znění tajenky z čísla 18: Před veselostí prchne mnoho zla. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl
Josef Mikolášek z Varnsdorfu. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 18. listopadu. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do
23. listopadu 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

