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Svaz vyhrál v Moravskoslezském kraji klíčový právní spor

Zaměstnanci společnosti Plakor v Mošnově na Ostravsku mají právo na to, aby jejich zájmy hájil Odborový svaz KOVO.
Rozhodl o tom v odvolacím řízení ve středu 7. října Městský soud v Praze. Zmíněná společnost upírala odborovému
svazu právo zastupovat tamní zaměstnance. Argumentovala tím, že OS KOVO je jednotnou organizací „kováků“, a nemůže tedy zastupovat zaměstnance, kteří pracují v průmyslu zpracovávajícím plasty, což je činnost, jíž se firma Plakor
zabývá. Rozsudek již nabyl právní moci.
Ve firmě Plakor bylo seskupení členů
založeno už 22. května 2018. Poté proběhlo první jednání mezi odboráři a managementem. „Toto však byla poslední
společná schůzka. Krátce na to došlo
k výměně vedení společnosti a následnému podání návrhu žaloby o neplatnost působení odborové organizace ve
firmě Plakor Czech, s. r. o. Firma pověřila jednáním s odborovou organizací externí advokátní kancelář, ta však všechny naše požadavky a návrhy včetně
informování, projednávání, spolurozhodování, které je dáno zákoníkem práce,
odmítala s odkazem na vyčkání rozhodnutí soudu. Stejně tak odmítla i návrh
kolektivní smlouvy,“ popsal vznik sporu
vedoucí RP Ostrava Martin Sýkora. „Seskupení členů mělo krátce po založení
nejvyšší počet členů mezi ostatními seskupeními v našem regionu,“ dodal.
„Zaměstnavatel
tvrdil,
že
má-li
OS KOVO působit v souladu se stanovami u zaměstnavatele, je nutné, aby
v jeho stanovách byla působnost vůči
tomuto konkrétnímu zaměstnavateli
uvedena nebo alespoň uveden obor
či odvětví, kde zaměstnavatel působí.
Dále tvrdil, že pokud se ve stanovách
OS KOVO uvádí, že OS KOVO je jednotnou organizací kováků, nemůže
zastupovat zaměstnance, kteří pracují

Společnost Plakor u soudu prohrála, s odboráři jednat musí.

v průmyslu zpracovávajícím plasty.
Nejen soud prvního stupně, ale i odvolací soud naopak potvrdily právní
názor OS KOVO, podle kterého z dikce
zákona nevyplývá, že nezbytnou součástí stanov je určení zaměstnavatele
nebo odvětví, ve kterém OS KOVO působí,“ uvedl JUDr. Jiří Podhajský, který
ve sporu odborový svaz zastupuje.
„Městský soud v Praze jako soud odvolací v rozsudku ze dne 7. října 2020
rozhodl, že OS KOVO působí jako odborová organizace u zaměstnavatele PLAKOR CZECH, s. r. o.,“ dodává
JUDr. Podhajský. „Situace by se mohla
změnit, pouze pokud by na základě
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případného dovolání zaměstnavatele
tento rozsudek zrušil Nejvyšší soud
ČR. Věříme, že toto rozhodnutí Městského soudu v Praze přispěje k vyjasnění podmínek vzniku působení nejen
OS KOVO, ale i jiných odborových organizací u příslušných zaměstnavatelů,“ uzavírá právník odborového svazu.
„Věříme, že se nyní po rozhodnutí soudu situace rapidně změní a zaměstnavatel bude plnit své povinnosti tak,
jak ukládá platná legislativa. Po nabytí
právní moci byl odeslán zaměstnavateli nový návrh kolektivní smlouvy,“
potvrdil šéf RP Ostrava Martin Sýkora.
(jom)

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček k vyjádření předsedy Asociace samostatných
odborů Bohumíra Dufka na CNN Prima News
Nedávné prohlášení předsedy Asociace
samostatných odborů Bohumíra Dufka na CNN Prima News, v němž krach
restaurací označil za „očistný proces“
a vyjádřil lhostejnost nad dalšími osudy
lidí, kteří v tomto sektoru pracují, je zcela
v rozporu s posláním a filosofií odborů
jako takových. Považuji proto za svou
povinnost se distancovat od názorů, jež
prezentuje předseda ASO.

Mám za to, že tíži současné doby neseme
všichni a měli bychom usilovat o to, aby
její dopady byly co nejmenší pro všechny.
Naším společným cílem je solidární společnost a nemyslím si, že je řešením z ní
kohokoli vylučovat. Přesto, že náš Odborový svaz KOVO hájí především zaměstnance, a to především v kovoprůmyslu,
neznamená to, že neumíme chápat situaci občanů, kteří našimi členy nejsou

a pracují v jiných sektorech, jiných profesích a za jiných podmínek.
Musíme si uvědomit, že také oni jsou
závislí na pravidelném měsíčním příjmu
a musejí živit své rodiny. Vyjádření předsedy Bohumíra Dufka považuji za jeho
osobní názor a věřím, že nebude zaměňováno za postoj odborů obecně.
Jaroslav Souček,
Předseda OS KOVO
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Zaručené mzdy: Proč na nich odbory trvají?
V pondělí 16. listopadu vláda rozhodla o zvýšení minimální mzdy, která od ledna vzroste o 600 Kč na 15 200 Kč měsíčně. Odbory prosazovaly navýšení na 16 000 Kč. Na jednáních tripartity, která předcházela vládnímu hlasování,
nedošlo k dohodě sociálních partnerů vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé trvali na svém stanovisku nezvyšovat
minimální mzdu vůbec! MPSV navrhlo čtyři varianty v rozmezí 15 000 až 16 400 Kč. Výsledný kompromis zanechává
české zaměstnance v poměru k vyspělejším zemím Evropy stále v pozici chudých příbuzných.
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V souvislosti s navýšením minimální mzdy trvá ministryně financí spolu
s premiérem na tom, že mzdy vzrostou
dostatečně už tím, že bude zrušena superhrubá mzda, kterou kdysi prosadil
pan Kalousek spolu s ODS. Byl to od samého počátku nesmysl, to víme všichni.
Její zrušení má současná vláda ve svém
programovém prohlášení. Problémem
je, že se naše ekonomika vlivem COVID-19 propadá do obrovského dluhu,
který bude nutno zaplatit. Splácet ho
budou občané ze svých daní. Největší díl
splátek ponesou zaměstnanci. Začátek
bude nejdéle po příštích volbách do Poslanecké sněmovny PČR, kdy bude utvořena nová vláda. Ta nebude mít jinou
možnost než zvýšit daně. Když to vláda
nevybere na dani z příjmu, tak zvýší jiné
daně, např. DPH, což způsobí zvýšení
všech cen. Takže to, co teď „ušetří“, nám
potom nutně zase „sebere“ jinde.
Zároveň ministryně financí prosazuje zrušení zaručených mezd a chce

zachovat pouze jednu minimální mzdu
stanovenou státem. Uvedla krásný praktický příklad, na kterém vám chci ukázat,
co má být tím pravým cílem tohoto zrušení zaručených mezd. Paní ministryně
pravila, že jezdí do regionů a setkává se
s řadou podnikatelů, kteří si stěžují na
zaručené mzdy. Na svých cestách byla
také v Pardubicích u společnosti, která
vyrábí vyhlášený perník. Pan podnikatel
jí sdělil, že má dvě zaměstnankyně, které zdobí perník. Jedna z nich je průměrná, pracuje na množství ozdobených
perníků. Druhá je umělkyně, která zdobí
perníky na exkluzivní zakázky. Jak on má
chudák rozlišit mzdou tyto dvě zaměstnankyně, když jsou zařazeny do stupně
podle zaručených mezd, kde je mzda
vyšší než základní minimální mzda.
Všichni víme, že jednotlivé práce jsou
rozděleny do příslušného stupně zaručených mezd podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávané
práce.

Tento příklad jasně ukazuje, jaký má pan
podnikatel úmysl v případě, že budou
zrušeny zaručené mzdy. Po jejich zrušení navrhne pan podnikatel „průměrné“
zaměstnankyni, že jí může zaplatit pouze základní minimální mzdu stanovenou vládou, jinak pro ni práci nemá. No
a „umělkyni“ ponechá na její současné
mzdě! Rozdíl ve mzdách bude vytvořen
a pana podnikatele to nebude stát ani
korunu. Ze strany podnikatele geniální
řešení, pro odbory nepřijatelné!
Ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová reagovala tak, že pokud by
mělo dojít ke zrušení zaručených mezd
jako poslední pojistky proti libovůli
mzdových předpisů zaměstnavatelů,
bylo by to pro ČSSD důvodem pro odchod z vládní koalice.
Výše uvedený příklad může posloužit na
podporu vaší argumentace při dotazech,
proč trvají odbory na zaručených mzdách.
Jaroslav Souček,
Předseda OS KOVO

S lítostí oznamujeme, že ve čtvrtek 5. listopadu nás náhle opustil
ve věku 54 let kolega Emanuel Němec.
Eman dlouhá léta úspěšně hájil práva zaměstnanců jako místopředseda ZO OS KOVO IG WATTEEUW ČR v Brně.
Současně působil jako člen podnikové evropské rady. Obětavostí, pracovitostí a smyslem pro zodpovědnost si
získal uznání kolegů, o čemž svědčí i jeho opakovaná zvolení na post místopředsedy. Svou prací výrazně přispěl
k upevnění postavení místních odborů. Vynikal zejména při vyjednávání kolektivních smluv. Všichni, kdo ho znali, budou na Emana vzpomínat pro jeho dobrou náladu a přátelské vystupování. Poslední rozloučení se konalo
19. listopadu v Brně. Čest jeho památce.
ZO OS KOVO IG WATTEEUW ČR
Vydává OS KOVO IČO: 49276832 Redakční uzávěrka ve čtvrtek před dnem vydání v 11 hodin www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Jiří Mareček, 602 354 235,
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a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 Grafická úprava: Jakub Karman Vydáno ve vydavatelství Enigma, s. r. o. Objednávky vyřizuje redakce Nevyžádané rukopisy,
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Povodně a orkány – konkrétní případy burcují k účasti
Odboráři, kteří se prostřednictvím své ZO nebo i samostatně podílejí na účasti na Kontě živelních pohrom, se mohou
spolehnout na rychlou sociální pomoc, pokud jejich majetek postihne živelní pohroma. Jednou z členek OS KOVO, která
se bohužel přesvědčila na vlastní kůži o tom, jak zdrcující dopad může mít přívalový déšť a vichřice, byla Ladislava Mocková. Nejenom jejím případem pokračuje série letošních katastrof vyvolaných živly, u kterých pomáhá podpora z Konta.

Rozvodněná Odra se podepsala na interiéru domu Marcely Wzientkové.

„Ve čtvrtek 15. října jsem zjistila, že
vlivem silných a vytrvalých dešťů došlo k podmáčení půdního prostoru
a poškození zařízení a osobních věcí.
Vlivem silného větru se na střeše
uvolnily šindele a části oplechování.
Déšť promáčel krovy a bednění pod
střešní krytinou,“ popisuje škody
na svém majetku Ladislava Mocková (ZO OS KOVO Zbrojovka Vsetín).
Vzhledem k tomu, že splňovala podmínky k vyplacení podpory, obdržela
z Konta hotovost ve výši 10 000 Kč.
„Neradi bychom častým navracením
se k tématu živelních pohrom vzbudili
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dojem, že se jedná o nekonečný příběh
neustávajících neštěstí. Snažíme se
konkrétními případy upozornit naše
členy na to, že účast na Kontě živelních
pohrom se rozhodně vyplatí. Žádná
pojišťovna nevyplácí pojistku okamžitě. Částku z Konta po schválení komisí
obdrží poškozený ihned. Mnohdy se
jedná o nemalé sumy. Mezi nové případy se řadí požár rodinného domu
Miroslava Svobody (ZO OS KOVO Karosa Vysoké Mýto). Oheň, jehož vznícení způsobily spaliny z krbových
kamen, zničil celou střechu. Postiženému kolegovi byla přiznána sociální

Požár u Miroslava Svobody zničil celou střechu.
FOTO: Miroslav Svoboda

pomoc 30 000 Kč. V případě vytopení bytu Lumíra Poláčka (ZO OS KOVO
Břidličná) komise uznala náhradu
škody ve výši 23 000 Kč. Marcela
Wzientková (ZO OS KOVO Bonatrans
Group) obdržela za zatopení rodinného domu 20 000 Kč. Zátopy postihly také Radima Gřeška (ZO OS KOVO
Bonatrans Group) a Tomáše Beránka
(ZO OS KOVO Hyundai Czech). Jejich
škody komise vyhodnotila na 4 000
v prvním a 3 000 Kč ve druhém případě,“ uvedl předseda Komise k živelním pohromám a místopředseda
(mia)
OS KOVO Tomáš Valášek.

Ve výrobě začaly stagnovat či klesat mzdy, výjimku tvoří Královéhradecko
Přes velký nedostatek pracovníků začaly ve výrobě stagnovat, či dokonce klesat mzdy. Výjimku tvoří Královéhradecko a v případě některých pozic i střední Čechy. Na opačném konci spektra je Ústecko následované Libereckým
a Moravskoslezským krajem. Vyplývá to z průzkumu mezd, který na podzim uskutečnila personální agentura Grafton Recruitment.
„O kolik mzdy ve výrobě a inženýringu
meziročně rostly na Královéhradecku,
o tolik klesly na Ústecku. Výrazný propad mezd je patrný také v Libereckém
a Moravskoslezském kraji. V Jihomoravském kraji a na Vysočině klesaly
zatím pouze nejvyšší mzdy,“ uvedla
marketingová manažerka Grafton
Recruitment Jitka Součková. Meziroční
rozdíly se na některých pozicích pohybují i v desítkách procent.
Nejvyšší zaznamenanou mzdu ve výrobě má ředitel výrobního závodu, který si
v Praze přijde až na 200 000 Kč měsíčně.
Nejméně si naopak vydělá výrobní dělník

v Moravskoslezském kraji, jehož nástupní mzda může začínat na 17 000 Kč.
Nejnižší mzdy mají ve výrobním sektoru pracovníci výrobního provozu, tedy
lidé na řemeslnických a dělnických pozicích. Nejhůře jsou honorováni operátoři výroby v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Zároveň jde o jediné
dva případy v celém výrobním oboru,
kde si zaměstnanec při nástupu vydělá
méně než 20 000 Kč. Mzda s dolní hranicí pod 30 000 Kč je běžná například
u pozic CNC operátor, obráběč kovů/
horizontář, brusič, zámečník, CNC frézař/soustružník či lakýrník.

I přesto, že na trhu začínají kvůli pandemii panovat obavy z negativního
vývoje, firmám stále chybí velké množství pracovníků.
Nejméně uchazečů je na pozice technologů, PLC programátorů, konstruktérů, elektroinženýrů, BOZP specialistů, inženýrů kvality, specialistů údržby,
procesních inženýrů a mistrů se znalostí angličtiny. Nejvíce pak firmám
chybí operátoři výroby, CNC operátoři,
brusiči, zámečníci, kontroloři kvality
a svářeči, dodala marketingová manažerka Grafton Recruitment.
Autor: (ČTK)
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Okénko do regionu | Milan Blažek, vedoucí RP OS KOVO Zlín

Situace ve Zlínském kraji
Koronavirová pandemie a její důsledky se týkají celé společnosti, koronakrize má globální dopad
na národní ekonomiky, zaměstnavatele, ale také na zaměstnance a jejich rodinné rozpočty. Ve Zlínském kraji je situace v souvislosti s druhou vlnou pandemie COVID-19 jednou z nejhorších v ČR,
zejména v regionu Uherské Hradiště. Nutno poznamenat, že zaměstnavatelé většinou k novému
problému přistoupili zodpovědně, pokud racionálně, smysluplně a včas zavedli opatření k zamezení šíření infekce koronaviru. Ve výrobních a odpočinkových prostorech byla zavedena opatření
k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Ne vždy však byla práva zaměstnanců dodržována,
takže se jejich zástupci v jednotlivých případech museli na zaměstnavateli domáhat zjednání nápravy nebo se přímo obrátit na Oblastní inspektorát práce.

K akcím v regionu

V září se uskutečnilo pravidelné školení odborových zástupců v hotelu Adamantino v Pozlovicích. Letos bylo zaměřeno na novelu zákoníku práce a na
pracovněprávní souvislosti s onemocněním COVID-19, dopady koronakrize
na činnosti odborových organizací
a kolektivní vyjednávání pro rok 2021.
Podzimní konference KS OS KOVO
Zlínského kraje se za účasti předsedy
OS KOVO Jaroslava Součka věnovala ekonomickým tématům, zejména
situaci v EU a ČR, na trhu práce, problémům v jednotlivých podnicích, programu Antivirus a sjednávání dohod
o částečné nezaměstnanosti nebo informacím o kontrolách nelegálního zaměstnávání. Kováci se v tomto měsíci
rovněž zúčastnili konference, kterou
pořádala Regionální rada odborových
svazů ČMKOS před krajskými volbami za účasti předsedy ČMKOS Josefa
Středuly s názvem Zájmy zaměstnanců
ve Zlínském kraji. Účastníci konference
diskutovali o základních požadavcích
zaměstnanců v jednotlivých podnicích a problému s nízkou úrovní mezd
a platů ve Zlínském kraji ve srovnání
s ostatními kraji ČR.

Mzdové aspekty

Jednání o kolektivních smlouvách
na příští období jsou s ohledem na
současné problémy náročná. Na základě zkušeností z ekonomické krize
2008/2009 lze očekávat možné zneužívání pandemické situace. Odboráři a odborářky se nyní obracejí na
zaměstnavatele s požadavky na pokračování ve mzdové konvergenci se
západními zeměmi. Vývoj inflace přispívá k oprávněnosti požadavků na
reálný mzdový růst. Zvláštní zřetel je
kladen na některé multinárodní korporace, které mohou převádět ztráty ze
svých mateřských podniků do ČR a daňově optimalizovat pro účely maximalizace zisku. Požadavky zaměstnanců
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sdružených v OS KOVO jsou v těchto
případech zcela na místě.

Z firem

Nepříjemnou událostí v našem regionu
bylo ukončení podnikatelské činnosti
firmy Forschner PTZ, spol. s r. o., v Napajedlích, kde odborová organizace
úspěšně vyjednávala mzdové a pracovní podmínky zaměstnanců. U tohoto
zaměstnavatele došlo totiž k rozsáhlým
manažerským selháním, na která akcionář reagoval ukončením výroby v této
lokalitě. Odboráři marně upozorňovali
management korporace a jejího vlastníka na vážný problém s místním vedením, které zjevně nebylo kompetentní
řídit strojírenskou firmu.
Pokračuje soudní spor se zaměstnavatelem DEZA, a. s. Ačkoli bylo nařízené
jednání na měsíc listopad odročeno
na neurčito, nyní je termín nového
projednání stanoven pobočkou okresního soudu ve Valašském Meziříčí na
17. února 2021. Členové OS KOVO jsou
velmi trpěliví a jsem rád, že od chvíle,
kdy OS KOVO začal u stěžejního zaměstnavatele koncernu Agrofert působit, zlepšily se podmínky zaměstnanců
a úroveň jejich odměňování, což byl
hlavní cíl odborové organizace.

Seskupení členů ve Zlínském kraji

Ve Zlínském kraji se v posledních letech rozšiřovala působnost OS KOVO

prostřednictvím organizačních jednotek bez právní osobnosti (seskupení
členů). Tento model působení odborů
se v praxi ukázal být efektivní a splňující
svůj účel, tj. zastupování zaměstnanců
v pracovněprávní oblasti a v kolektivním vyjednávání. Regionální pracoviště
se bude i nadále věnovat profesionalizaci odborové práce a současně pomáhat základním organizacím naplňovat
poslání odborů. Nejnovější seskupení
členů bylo založeno v létě ve firmě Behr
Bircher Cellpack BBC Czech, s. r. o., která podniká ve Valašském Meziříčí. Nyní
zde bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnanců. Odborová organizace zde má vysokou podporu. Věřím,
že bude správně využita ve prospěch
zaměstnanců, kteří si zaslouží růst reálných mezd, jestliže jejich zaměstnavatel
i přes krizi profituje a vytváří zisk.

Na závěr

Některé podniky se v důsledku koronakrize ocitly na pokraji ekonomického zhroucení, v jiných firmách bylo
dosaženo meziročního růstu hospodářských výsledků. Toto je nyní nutné
důsledně rozlišovat zejména při kolektivním vyjednávání pro následující
období, abychom zodpovědně mohli
zastupovat členy našeho odborového
svazu. Přeji nám všem, aby se to dařilo.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Převod družstevního bytu na syna
Vlastním družstevní podíl, který chci převést na svého syna s tím, že mě nechá v bytě bydlet. Syn
podniká, má vlastní firmu a já se bojím, zejména v současné koronavirové situaci, že kdyby se firma
dostala do dluhů a já na něj družstevní byt převedla, může o něj přijít. Syn mě ubezpečuje, že v případě dluhů firmy ručí za dluhy jako jediný vlastník a společník jen do výše základního jmění. Jak to
tedy je?
J. H., Kolín
Váš dotaz rozdělím
na dvě části:

1.
Nechci vás strašit, jen touto cestou
upozorním na možné úskalí, které se
s převodem družstevního podílu pojí.
V případě družstevního podílu nelze
zapsat do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) věcné břemeno doživotního užívání bytu, protože člen
družstva vlastní pouze družstevní
podíl. Celý dům s byty vlastní bytové
družstvo. Skutečnost, že v bytě můžete bydlet, je skutečně jen dohoda. Věřím však, že v případě převodu družstevního podílu, syn své slovo dodrží.

2.
Otázka odpovědnosti za dluhy a ručení za dluhy jsou dvě rozdílné věci.
Pouze obecně mohu uvést, že společník za dluhy společnosti ručí pouze do
výše nesplaceného základního kapitálu

zapsaného do obchodního rejstříku,
a to dle stavu ke dni, kdy byl věřitelem
vyzván k plnění. V jednočlenné společnosti je ale často tento společník také
jediným jednatelem. A z této funkce mu
vyplývají jisté povinnosti, v některých
případech i ručení za dluhy společnosti.
Odpovědnost je institutem vztahujícím
se k vlastní právní povinnosti, tj. povinnosti hradit své závazky. Naproti tomu
ručení nastává v případě, kdy je závazky
za jeden subjekt povinen plnit subjekt
jiný, od dlužníka odlišný. Odpovídáme
tedy za dluhy vlastní, ručit můžeme pouze za ty cizí.
Za své dluhy odpovídá společnost
s ručením omezeným jako právnická
osoba celým svým majetkem (v obchodním majetku s. r. o. mohou být
např. finanční prostředky na bankovních účtech, stroje a zařízení, nemovité věci, nehmotný majetek nebo zásoby). V některých případech je možné
domáhat se plnění dluhů společnosti

také po společníkovi nebo jednateli,
kteří ze zákona v určitých případech za
dluhy společnosti ručí.
Pro posouzení případu vašeho syna je
nutné se obrátit na advokáta specializujícího se na právo obchodních korporací. Advokát dle konkrétních okolností také vyhodnotí, zda by se dluhy
společnosti mohly nějakým způsobem
dotknout družstevního podílu.
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Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Nájemní byt s rozbitou pračkou

Ve vámi uvedeném dotaze je důležitým momentem to, že pračka je neopravitelná. Jelikož, jak v dotaze uvádíte, je pračka součástí vybavení vašeho
bytu, má pronajímatel povinnost vám
obstarat pračku novou. Nařízení vlády
č. 308/2015 Sb. upravuje drobné opravy a běžnou údržbu bytu a nelze je
aplikovat na neopravitelnou věc v bytě
v hodnotě nejméně 5 000 Kč.
Závadu jste nahlásil včas, vyzval pronajímatele, aby na základě vyjádření
odborníka pořídil pračku novou. Postupoval jste v souladu s občanským
zákoníkem.

FOTO: Pixabay

Součástí vybavení našeho nájemního bytu je i sedm let stará pračka. Pračka se porouchala, proto jsme ihned hlásili
pronajímateli závadu a na jeho doporučení zavolali opraváře. Opravář označil pračku za neopravitelnou. Písemné
vyjádření o pračce jsme předali pronajímateli a žádali pračku novou. Pronajímatel výměnu odmítl s odvoláním na
nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Jak máme postupovat dál?
K. M., Český Brod
Pokud pronajímatel nahlášenou závadu řádně a bez zbytečného odkladu
neodstraní a zároveň jde o vadu podstatnou, tedy takovou, která zásadním
způsobem ztěžuje bydlení, můžete
vadu odstranit sám jakožto nájemce
a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného. V případě, že vadu neodstraníte sám, budete trvat na odstranění vady ze strany
pronajímatele, dáte k tomuto odstranění pronajímateli další dodatečnou lhůtu
a pronajímatel svoji povinnost v této
lhůtě nesplní, máte právo nájem bez
výpovědní doby vypovědět.

6 | KOVÁK číslo 21/2020 | 23. listopadu | Servis

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Když soused neudržuje pozemek
Mnoho let již řešíme neudržované pozemky v našem okolí. Jakou právní cestou se můžeme jako obyvatelé města domoci nápravy u neudržovaných pozemků v sousedství? Slyšeli jsme, že je možné tyto nikým neudržované pozemky
vyvlastnit. Je to pravda?
J. P., Veltrusy
Máte pravdu v tom, že neudržované pozemky, ale i domy jsou opravdu velkým
problémem a jeho řešení sice právní
předpisy upravují, ale v praxi toto řešení naráží na řadu překážek.
Ptáte se na právní cesty řešení, ale dříve, než je uvedu, vždy doporučuji pokusit se se sousedem dohodnout, vyzvat
jej, aby sjednal nápravu. Vlastnictví
pozemku si snadno ověříte sami na https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ nebo vám
s tím pomohou na místním, obecním
nebo městském úřadu (dále jen „obecní úřad“).
V případě, že dohoda se sousedem není
možná, přicházejí v úvahu tato řešení:

přestupkového řízení se v souvislosti s dotazem nebudu dále podrobně
zabývat. Přestupkové řízení je velmi
složitou oblastí práva.
Problém v případě přestupkového
řízení obvykle spočívá v tom, že se
vlastník pozemku k jednání nedostaví, a to protože prostě nechce
nebo se nezdržuje na adrese uvedené v katastru nemovitostí. Je pak
na obecním úřadu, jak bude dále
v přestupkovém řízení postupovat,
jak bude důsledný a využije všech
dostupných prostředků zákona.

1. Obecní vyhláška dle § 10 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích – neudržovaná zeleň – přestupek;
2. § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči – plevel na pozemku – přestupek;
3. § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – sousedská žaloba;
4. § 1050 odst. 2 občanského zákoníku – opuštěná nemovitost (pozemek, dům) – vyvlastnění jako
krajní způsob řešení.
Ad 1.
Podle zákona o obcích mohou obce
vydávat obecně závazné vyhlášky,
zejména k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Obecně
závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na webu konkrétního obecního,
místního či městského úřadu. Pokud
vyhláška ukládá povinnost občanům např. udržovat zeleň v zástavbě a tato povinnost není plněna,
je možné podat podnět obecnímu
úřadu k zahájení přestupkového řízení z moci úřední. V přestupkovém
řízení bude postupováno podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů lze za přestupek
porušení
povinnosti
stanovené
v obecně závazné vyhlášce uložit
omezující opatření nebo pokutu až
do výše 100 000 Kč. Problematikou
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Ad 2.
Postup podle zákona o rostlinolékařské péči se využívá v případě
neobdělávané zemědělské i nezemědělské půdy, ze které se do okolí
šíří plevel nebo škodlivé organismy
– § 3 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona.
Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností projednávají ve svých
obvodech přestupky týkající se § 3
odst. 1 písm. a), jde-li o škodlivé organismy, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované
nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí
nebo zvířat, a ukládají odstranění
zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. U statutárních měst členěných na městské části vykonávají
tuto činnost městské části. Na území

hlavního města Prahy vykonávají
úřady městských částí státní správu na úseku rostlinolékařské péče
v rozsahu svěřeném tímto zákonem
obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností. Podle § 79b odst. 2 uvedeného zákona lze uložit u fyzické
osoby pokutu až do výše 30 000 Kč,
právnické osobě až 2 000 000 Kč.
Ad 3.
Povinnost udržovat svůj pozemek
vyplývá z principů, na kterých je založeno vlastnické právo. Právo vlastnit nesmí být zneužito na úkor práv
druhých nebo v rozporu se zákonem
chráněnými obecnými zájmy a jeho
výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad
míru stanovenou zákonem. Žalobou
podle § 1013 občanského zákoníku
se může občan domáhat toho, aby
vlastník udržoval pozemek, tak, aby
nedocházelo k obtěžování jeho okolí,
např. soud může uložit vlastníku pozemku posekání trávy, odklizení odložených věcí apod. Občanskoprávní
žaloba však může být zdlouhavá a finančně nákladná.
Ad 4.
Ano, od 1. dubna 2014, kdy nabyl
účinnosti nový občanský zákoník,
je vyvlastnění možné. Občanský zákoník obnovil tzv. zásadu okupační
volnosti, kdy jde o opuštění nemovitosti (pozemek, dům). V občanském
zákoníku úpravu naleznete v § 1050
odst. 2. Platí zde, že nevykonává-li
vlastník vlastnické právo k nemovité
věci po dobu deseti let, má se za to
(právní fikce, domněnka), že ji opustil. Bude na vlastníkovi, aby prokázal,
že tomu tak není. Samozřejmě nejde
o jednoduchou záležitost, proto také
k vyvlastnění nemovité věci dojde
jen výjimečně.
Jak složité je použití institutu vyvlastnění podle občanského zákoníku, si jistě
dovedete představit, a samotní soudci, kteří tento institut u soudu řeší, si
mnohdy nevědí rady. Musejí řešit například, odkdy se počítá desetiletá lhůta a to, že opuštění nemovitosti nelze
vždy prokazatelně doložit.
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Pracovní právo | Ing. Jiří Friml, specialista ekonom RP Ústí nad Labem

Rozvrh pracovní doby
Může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu na šest dní v týdnu i na sobotu nebo neděli?
J. A., Česká Lípa
Zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce
(dále jen ZP) v § 81
odst. (1) říká, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel,
a v odst. (2), že pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne. Zde je nutné zdůraznit,
že se rozvrhuje zpravidla. To znamená,
že zaměstnavatel může rozvrhnout
pracovní dobu i např. do čtyř nebo
šestidenního pracovního týdne.
Hodně zaměstnanců se domnívá, že
týden pro pracovněprávní účely je totožný s kalendářním týdnem (tj. pondělí až neděle). To však není pravda. ZP
v § 350a říká, že týdnem se pro účely
tohoto zákona rozumí sedm po sobě
následujících kalendářních dnů.
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že zaměstnavatel může rozvrhnout
pracovní dobu do šestidenního pracovního týdne, a to i na sobotu nebo
neděli. Musí však dodržet podmínky
stanovené ZP:
• Aby toto rozvržení nebylo v rozporu
s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. (§ 81 odst. (2) ZP)
• Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. (§ 83 ZP)
• Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní
doby a seznámit s ním nebo s jeho
změnou zaměstnance nejpozději
dva týdny a v případě konta pracovní doby jeden týden před začátkem
období, na něž je pracovní doba
rozvržena, pokud se nedohodne se
zaměstnancem na jiné době seznámení. (§ 84 ZP) V tomto rozvrhu pracovní doby musí jednoznačně určit
dny nepřetržitého odpočinku v týdnu
zaměstnance.
• Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny
a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň
11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let
po dobu alespoň 12 hodin během
24 hodin po sobě jdoucích. (§ 90 odst.
(1) ZP) Odpočinek podle odst. 1 může
být zkrácen až na 8 hodin během
24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že

následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku, ale pouze a) v nepřetržitých
provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas; b) v zemědělství; c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména
1. ve veřejném stravování, 2. v kulturních zařízeních, 3. v telekomunikacích
a poštovních službách, 4. ve zdravotnických zařízeních, 5. v zařízeních
sociálních služeb; d) u naléhavých
opravných prací, jde-li o odvrácení
nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců; e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech. (§ 90 odst. (2) ZP)
• Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek
v týdnu v trvání alespoň 35 hodin.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin. (§ 92 odst.
(1) ZP) V případech uvedených v § 90
odst. 2 a u technologických procesů,
které nemohou být přerušeny, může
zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let
pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně
24 hodin, s tím, že zaměstnancům
bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období dvou
týdnů činila délka tohoto odpočinku
celkem alespoň 70 hodin. (§ 92 odst.
(3) ZP)
Uvedené podmínky lze dodržet jen
při uplatnění nerovnoměrného rozvržení pracovní doby (§ 78 odst. (1)
písm. m) ZP) nebo konta pracovní
doby (§ 86 ZP).
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Reklamace neproběhnou vždy bez nešvarů!
Reklamoval jsem zboží, nákupní kabelu, kterou jsem zakoupil před měsícem. Prodavač nejprve
nechtěl reklamaci přijmout s tvrzením, že na vadu, kterou uvádím (pouštěla barva), se reklamace
nevztahuje. Potom zboží ode mne přijal, ale napsal mi pouze na papírek, že přijal moji kabelu,
a nechtěl se se mnou víc bavit a provokativně se věnoval jiným zákazníkům. Bylo by možné pro
nás, co nereklamují každý den, shrnout pár bodů, podle kterých se bude možné řídit – co prodavač
může a co ne?
Z. P., Brno
Možná již někteří lidé
mají podobnou zkušenost jako vy. Jistě si uvědomujete, že
postup prodávajícího rozhodně nebyl
v souladu s platnou právní úpravou.
Pokud by se řídil příslušným ustanovením občanského zákoníku a zákona
na ochranu spotřebitele, jistě by reklamace proběhla tak, jak má, a vy byste
nemusel sjednávat nápravu nešvarů,
kterých se dopustil.
Máte pravdu v tom, že takový malý taháček, který si přečtete, než přistoupíte
k reklamaci, je šikovná věc. Na co tedy
pamatovat?
1. Není na prodejci, aby ústně rozhodoval o tom, zda reklamaci přijme či
nikoli.
Odmítnutí je opravdu velkým pochybením. Podle zákona je totiž povinen reklamované zboží přijmout. Na
tom, zda si myslí, že reklamace není
oprávněná, nezáleží. Reklamaci musí
přijmout, i pokud je zboží někde opotřebené nebo zašlé apod. Mimo jiné
pouštění barvy je důvodem k reklamaci.
2. Již vůbec nesmí zboží přijmout na základě poznámky na nějakém kousku
papírku. Vždy musí sepsat reklamační protokol! Jeho nesepsání je druhým, opravdu velkým pochybením
prodejce.
Protokol musí splňovat určité požadavky:
• Prodávající musí zapsat přesné
datum zahájení reklamačního řízení, je jím okamžik, kdy jste zboží
předal prodejci.
• Nesmí chybět způsob vyřízení reklamace, který požadujete vy.
• Zapsán musí být i popis stavu
zboží v době uplatnění reklamace. Pokud máte možnost, je dobré si reklamované zboží nafotit
pro případ, že by během reklamace došlo k jeho poškození.
3. K vyřízení reklamace musí dojít
nejpozději do 30 dnů. O tom, že je

FOTO: Unsplash.com

reklamace vyřízena, vás musí prodejce informovat (v této lhůtě), a to
tak, že se s vámi musí skutečně
spojit – telefonicky, e-mailem…
4. Lhůta 30 dnů musí být vždy dodržena, někdy se prodejce snaží vnutit
spotřebiteli lhůtu 60 dnů, ta pro tyto
případy neplatí! Prodejce vám ji nemůže nijak vnutit. Musel byste mu
dát výslovný souhlas.
5. Prodejce se musí věnovat té vadě,
kterou reklamujete, a nesmí její řešení odmítnout z titulu jiné vady
(např. pouštění barvy odmítnout,
protože je na kabelce vadný zip).
6. Pokud prodávající reklamaci zamítne
a provede mimozáruční opravu, postupoval chybně. Může jít i o případ,
kdy opravu provede bezplatně.
Nemohl byste již uplatňovat svá další práva, jako např. rozporovat rozhodnutí o reklamaci, stejně tak byste ztratil možnost požadovat vrácení
ceny zboží při vícenásobné reklamaci atd.
7. Prodávající nemá právo vám nutit výměnu zboží za jiné ve stejné

hodnotě, protože reklamovaný typ
zboží se už neprodává.
8. Nesmí vám vnucovat různé poukázky na nákup či podobné finty.
9. Prodávající bez výjimky nese přiměřené náklady reklamace. Vy je
musíte uplatňovat a doložit doklady – např. jízdenky MHD, poštovné… To platí i při neoprávněné reklamaci.
Budete-li s vyřízením reklamace nespokojen, obraťte se se svým podnětem na Českou obchodní inspekci, viz
www.coi.cz. Na jejích stránkách najdete informace o tom, jaké problémy
řeší, i formulář k podání podnětu. Pokud jde přímo o vámi popsaný postup
prodejce, jsou v něm dvě chyby volající po podání takového podnětu. Jde
o pokus nezabývat se reklamací a ústně ji odmítnout. Nesepsání reklamačního protokolu. Přijetí zboží na cáru
papíru. O chování prodávajícího by
měl vědět také majitel prodejny, protože to, co popisujete, by se mu líbit
nemělo a ve svém zájmu by si měl ve
styku prodávajícího se spotřebitelem
udělat pořádek.
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Videokonference z obýváku
S příchodem pandemie COVID-19 bylo mnoho firem nuceno veškeré konference a jednání přesunout z reálného prostředí do toho virtuálního. Proto se stále více jednání vede videokonferenčně. Pro tyto účely je na trhu několik programů a platforem. Ale jak se v nich vyznat? Nejprve je třeba si uvědomit, pro jaký druh konference chceme daný produkt
využít. Chceme-li se spojit pouze se svými přáteli v malé skupině, bude nám jistě bohatě postačovat Skype, který je již
dnes součástí softwarového vybavení Windows 10. Postačí nám vytvořit účet a pak už jen vyhledat své přátele. Celý
program je v češtině, takže s obsluhou by nikdo neměl mít problém.
Jsme-li spíše zastánci nabídky společnosti Google, pak nám jistě bude vyhovovat služba v rámci Google kanceláře
pod názvem Meet. Jedná se o webovou
aplikaci, kde prostřednictvím rozesílaného kódu můžeme pozvat své přátele
k videokonferenci. Nutností je mít e-mail
u společnosti Google. Další možností je
videokonference pomocí mobilu či tabletu s operačním systémem Android/
iOS, kde lze pro menší konference využít i program WhatsApp. Jeho instalace
je snadná prostřednictvím Google Play
nebo App Store. V tomto případě je nutné mít kontakt v telefonu a dotyčný na
druhé straně musí mít nainstalovanou
také aplikaci WhatsApp. Určitě existují i další aplikace pro videokonference
v omezeném množství uživatelů, ale
výše zmíněné jsou nejběžnější.
My se nyní zaměříme na dva lídry na
trhu. Jeden je samostatným programem a druhý je součástí kancelářského
balíku. Nejprve začneme programem
ZOOM. Jedná se o samostatný bezplatný
program, který lze po nainstalování využít, ať jsme pouze účastníky, nebo tvůrci
videokonference. Program je v tomto
směru univerzální a jednoduchý. Jsme
omezeni pouze nejrůznějšími funkcemi.
Postačuje-li nám délka videokonference do 40 minut a 100 online účastníků,
vytvoříme si účet na stránkách www.
zoom.us a můžeme ihned plánovat videokonference ZDARMA. Nevyhovuje-li
nám délka nebo počet účastníků, musíme přistoupit k placené verzi, kde se
za málo peněz naskýtá opravdu velké
množství muziky. Již za 3 500 Kč ročně
získáme možnost tvořit neomezené
množství konferencí pro maximální kapacitu 100 lidí, ale po neomezenou délku
videokonference. Tento tarif ve většině
případů bohatě postačuje pro většinu
konferencí. Pro připojení do videokonference není potřeba žádná registrace
ani vytvoření účtu, pouze stačí získání
odkazu na konferenci, kterou většinou
správce zašle e-mailem. Pak už pouze
stačí kliknout na odkaz a máme-li nainstalovaný program ZOOM, vše se automaticky spustí v programu. Ještě před
vstupem do konferenční místnosti jsme
vyzváni k zadání našeho jména a sepnutí mikrofonu a videokamery. Podle

toho, jak je videokonference nastavena,
se můžeme buď přihlašovat v libovolnou dobu a jsme automaticky přidání do
místnosti, nebo jsme tzv. na čekací listině, kde nás správce místnosti (host) přidá. Výhodou tohoto přidávání správcem
je, že ačkoli není potřeba registrace, lze
selektovat oprávněné a neoprávněné
účastníky videokonference. Jak samotný
program funguje a jak si poradit s nejrůznějšími nastaveními, naleznete na
následující stránce https://jedutun.net/
zoom/, kde jsou přehledně popsány jednotlivé funkce jak z pohledu účastníka,
tak z pohledu správce konference.
Druhým programem pro velké konference je Microsoft Teams. Jeho rozmach
je datován zejména od vstupu produktu
Oﬃce 365, kde je jeho nedílnou součástí
a je v rámci kancelářského balíku zcela
zdarma. I zde je nutná registrace pro
pozvání účastníků na videokonferenci
v podobě účtu u společnosti Microsoft.
Ale když už máme účet v podobě Oﬃce
365, je to jednoduché. Jak ale pozvat uživatele, kteří nemají Oﬃce 365? Pro tento účel Microsoft vytvořil aplikaci Teams,
která je zdarma ke stažení a následně je
potřeba si jen vytvořit účet u Microsoft.
Pomocí tohoto účtu se pak při spuštění
aplikace přihlásíte a již pouze čekáte na
odkaz pro zahájení videokonference. Podrobné návody v češtině pro Microsoft
Teams nalezneme pod odkazem https://

support.microsoft.com/cs-cz/teams.
Samotná instalace programu Microsoft
Teams, nemáme-li Microsoft Oﬃce 365,
je pod odkazem https://www.microsoft.
com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.
U jakékoli videokonferenční aplikace nebo platformy je vždy zapotřebí
mít na počítači funkční mikrofon, ať
již v sadě se sluchátky, v rámci webkamery na notebooku nebo samostatné
webkamery připojené prostřednictvím
USB. Před každou videokonferencí
je zapotřebí vyzkoušet, zda vše bezvadně funguje. Webkamera se sepne
a jsme vidět, mikrofon je zapnutý a je
nás slyšet. Nemáme u webové kamery
na notebooku zapnutou krytku. Občas
se může stát, že jsou některé z funkcí
webkamery nebo mikrofonu v počítači zakázány. Proto je potřeba navštívit
přes nabídku start ozubené kolečko
s nabídkou SOUKROMÍ. V levé části jsou
pak nabídky Kamera a Mikrofon, kde je
potřeba zkontrolovat, zda máme obě
dvě zařízení zapnutá a pro které aplikace, nemáme-li např. zapnuté pro ZOOM
nebo TEAMS, zapneme je a pak už bude
vždy vše fungovat. Nevíme-li si s něčím
rady, neváháme se obrátit na nějakého
IT technika v našem okolí, který jistě
bude vědět, kde je „zakopaný pes“.
Tak hurá na videokonference z pohodlí
Josef Kůta
našeho domova.
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Tisíciletá historie vakcín aneb co
jste nevěděli o očkování
Farmaceutické firmy soutěží jako o závod, která z nich dříve uvede na trh svoji vakcínu proti COVID-19. Nejde jen o to, že
by případná očkovací látka značně ulevila miliardám lidí po celém světě, pro úspěšnou farmaceutickou firmu by to byl
také obrovský a zaručený byznys. Ostatně, s „vakcínami“ se obchodovalo už v 17. století. Nevěříte? Některé zajímavosti
z historie očkování vás možná překvapí.

Riskantní experiment

Ze školy si možná pamatujete, že první nemocí, proti níž se začalo očkovat,
byly pravé neštovice. A třeba si také
vzpomenete na jméno anglického
lékaře Edwarda Jennera, který jako
první roku 1797 naočkoval pacienta
kravskými neštovicemi. Vycházel ze
zjištění, že dojičky nakažené kravskou
formou neštovic, která pro člověka
není nebezpečná, byly pak odolné proti těm pravým, často smrtelným. Svému osmiletému pacientovi pak způsobil na rameni malé řezy a infikoval
ranky tekutinou z puchýře obsahujícího zárodky pravých neštovic. Chlapec
neonemocněl, stal se imunním. Jennerova hypotéza se potvrdila a na světě
byl nový medicínský obor – imunologie a virologie. Lidstvo úspěšně vyrazilo do boje proti infekčním chorobám
vybaveno novou zbraní – vakcínou. Na
obranu „otce imunologie“ a jeho zběsilého experimentu dodejme, že choroba, o níž mluvíme, byla donedávna
smrtelnou hrozbou, na niž se umíralo
masově. Ještě v průběhu 20. století zemřelo na pravé neštovice 300–500 miliónů lidí. Teprve od roku 1980 je tato
infekční nemoc považována za vymýcenou.

nebo míchali s bylinami a po čase nanášeli zdravým lidem na nosní sliznici.

Obchodnice s vakcínami
v Cařihradu

Zkušenosti ze staré Indie a Číny přežily v Orientu po staletí, a tak se o nich
v 17. století dozvěděla i Evropa. Vděčíme za to všímavé manželce britského
velvyslance v Konstantinopoli (dnešní
Istanbul) lady Mary Wortley Montagu.
Ve svých dopisech lady Montagu zmiňovala v souvislosti s prevencí pravých
neštovic tzv. roubování. Popisovala, že
v metropoli Osmanské říše některé
staré ženy provádějí „roubování“ proti pravým neštovicím jako výdělečnou
činnost a díky této praxi se tu tato nemoc stala zcela neškodnou. Používaly
k tomu usušený hnis z puchýřků nakažených, který vetřely do malých ranek
v kůži „očkovaných“. Choť britského
velvyslance v roce 1721 přenesla praxi tureckých stařen do Anglie. Experiment doktora Edwarda Jennera tak
vlastně předběhla o více než 70 let.

Staronová zbraň proti infekcím

Povědomí o očkování je mnohem starší, než jak to dokumentuje příklad dr.
Jennera z Anglie. Existují věrohodné zprávy dokazující, že více či méně
úspěšné pokusy s vakcinací se cíleně
prováděly už nejméně před tisíciletím. První zprávy o nich máme z Indie,
kde do oděvu po nakaženém oblékali
zdravé jedince, případně je infikovali
hnisem z vředu nemocného.
Další historická metoda, o níž se nám
dochovaly písemné zmínky staré přes
tisíc let, má k očkování v dnešním slova smyslu už mnohem blíže. Víme, že
v té době Číňané proti pravým neštovicím také „vakcinovali“. Jejich přístup
už nese znaky skutečné očkovací látky.
Pro její přípravu používali infekční materiál z těla nemocných. Seškrábané
suché strupy z vředů, případně usušený hnis pak buďto používali rovnou,

a vzteklině. Jako u řady jiných objevů
se i tady na tom podílela náhoda, která vnímavého vědce Louise Pasteura přivedla na stopu principu výroby
očkovacích látek.
Při experimentech s původcem cholery drůbeže Pasteurův asistent zapomněl připravený vzorek s živými
bakteriemi v laboratorní skříni, když
jej po několika týdnech aplikoval laboratorním slepicím, nemoc se u nich
neprojevila. Pokusná drůbež pak bez
jakékoli újmy přežila i dávku čerstvých
bakterií cholery. Louis Pasteur dospěl
k závěru, že bakterie z prvního vzorku
ztratily po týdnech v nevhodném prostředí svou nakažlivost a jejich podání vyvolalo u laboratorních opeřenců
odolnost. Svou teorii si ověřil na antraxu (sněti slezinné). Oslabeným vzorkem antraxových bakterií naočkoval
ovce a později jim vstříkl dávku živých
bakterií. Zvířata přežila a teorie o imunizaci se potvrdila. Stalo se to roku
1881 a pokus probíhal veřejně. O čtyři
roky později Pasteur vytvořil vakcínu proti vzteklině a pokusně ji použil
u chlapce pokousaného infikovaným
psem. Jeho pacient se uzdravil a tento
případ otevřel cestu k modernímu vývoji očkovacích látek.

Na vývoj vakcíny stačil rok

FOTO: Pixabay

Od náhody k úspěchu

Bezradnost tehdejších lékařů je dnes
těžko představitelná a jejich možnosti velmi omezené. Od objevu principu
očkování dr. Jennerem uplynulo další století, než se arzenál lékařů rozšířil o další vakcíny – proti antraxu

Jen pár let od Pasteurova objevu principu výroby vakcín se cílený vývoj
a používání očkovacích látek začaly
šířit po celém světě. Na vývoj vakcíny
a její použití k očkování populace někdy stačil pouhý rok nebo i méně. Tak
například roku 1893 zastavila epidemii
cholery v indické Kalkatě očkovací látka, kterou vyvinul jen o rok dříve člen
Pasteurova institutu Waldemar Haﬀ kine. Svou vakcínu pak s úspěchem použil ještě o tři roky později při epidemii
cholery v Bombaji.
V průběhu dalších let se podařilo vyvinout celou řadu úspěšných očkovacích
látek, které pomohly omezit většinu infekčních nemocí, jež pravidelně kosily
lidské populace. Ne všechny byly zcela
úspěšné, někdy šlo o šarlatánství a občas dokonce i vyslovené podvody.
Hana Kubová
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Kapr přivandroval na vánoční stůl až z Asie
Méně duchovním symbolem Vánoc je na různé způsoby připravovaný kapr, který na štědrovečerní tabuli chybí jen
zřídka. Šupiny symbolicky vkládáme pod talíř, kapříky ze skla, čokolády či perníku věšíme jako ozdoby a vystřiženými
rybkami z papíru zdobíme i okna. Kádě s živými rybami se v druhé půlce prosince stávají novými dekoracemi měst. Velké popularitě se také těší podzimní veřejné výlovy rybníků, při kterých se řada lidí rybou pro sváteční stůl předzásobí
dopředu a navíc jsou vděčnou podívanou pro dospělé i děti. Jen letos kvůli vládním opatřením v souvislosti s epidemií
COVID-19 rybáři museli pracovat bez publika.
pod pokličku již k zmíněné legendární
kuchařce Rettigové, která po sobě zanechala řadu výborných receptů. Ty
jsou prý drahé a náročné na suroviny,
ale není to tak úplně pravda. Receptury totiž většinou počítaly nejméně
s desítkou strávníků.

Recept ve dvou větách

Odkud k nám připlul?

Předchůdce kapra obecného (Cyprinus
carpio) bychom vystopovali v pomalu
tekoucích vodách jihozápadní Číny. Čínský předchůdce byl na rozdíl od dnešních tlusťochů menší a měl štíhlejší tělo,
což mu pomáhalo unikat predátorům.
Ryba se přirozenou cestou rozšířila po
celé euroasijské kontinentální desce
a pomalu postupovala z jednoho vodního toku do druhého směrem na západ.
Někdy před 10 000 lety tak kapr doputoval až do Evropy. Staří Římané kapra
prokazatelně lovili v deltě Dunaje a už
někdy na počátku našeho letopočtu
pro něj stavěli chovné rybníky. Ovšem
hlavní zásluhu na rozšíření kapra jako
nejvýznamnější sladkovodní ryby po
celé Evropě měli obyvatelé klášterů –
křesťanští mniši. Ryba se stala oblíbeným postním pokrmem, maso bohaté
na bílkoviny dokázalo řeholníky zasytit.

O rybníkářství se zasloužily
kláštery

První zmínky o chovu kapra v českých
zemích pocházejí z 11. století. Svědectví
o tom přináší Kosmova kronika, která se
v dodatku o založení Sázavského kláštera zmiňuje o rybníku k lovu ryb darovaných klášteru kolem roku 1034 knížetem
Břetislavem I. Další velký rozvoj odvětví
byl zaznamenán v době lucemburské,
především za vlády Karla IV. Tehdy se
budování rybníků věnovali královští
správci. Na stolech šlechty zpravidla
ryby nechyběly, i když hlavními chody
byla zvěřina.
Největší rozmach rybníkářství se datuje do doby po husitských válkách. Ve
zpustošené zemi bylo mnoho míst, kde
se dalo vybudovat vodní dílo poměrně

rychle, bez větších investic a hlavně
s poměrně málo lidmi. Chov a vývoz ryb
do zahraničí se tehdy stal obživou pro
mnoho lidí. V době největší slávy bylo
na našem území téměř 70 000 rybníků.
O století později se ryba stala běžnou
součástí jídelníčku, dokonce si poddaní
u vrchnosti vymiňovali, že ryba může
být jen třikrát v týdnu. Jenže už v rudolfínské době začalo rybníkářství upadat,
k rozvoji nijak nepřispěla ani třicetiletá
válka. V období baroka se některé vodní plochy kvůli poptávce po orné půdě
dokonce vysušovaly. I tak byl ale český
kapr stále žádanou pochoutkou především v německy mluvících zemích.
Až v 19. století se oboru začalo postupně zase dařit. Díky kolejím a parním strojům se mohly ryby převážet
poměrně rychle i na větší vzdálenosti.
Největším odbytištěm tehdy byla Vídeň
a u nás Praha. Neblahý vliv ovšem měly
obě světové války.

Kapr smažený i vařený

Spotřeba kaprů je o vánočních svátcích v Česku obrovská. I když tradiční
smažený kapr v trojobalu s bramborovým salátem je z pohledu dějin našeho
stravování poměrně novinkou. Recept
sice již zmiňuje nejznámější česká kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová v polovině 19. století, ale v našich
kuchařkách se objevil až v roce 1924.
Teprve pak smažené kapří řízky na
štědrovečerních stolech získávají všeobecnou oblibu. Řada strávníků sice
na smaženou rybu nedá dopustit, ale
přiznejme si, že je to trochu nuda.
Kapra není od věci čas od času připravit poněkud rafinovaněji, a to zdaleka
ne pouze o Vánocích. Stačí nahlédnout

Přípravu kapra na černo dokázala paní
Magdalena geniálně shrnout do dvou
vět, ale je poměrně pracnější než obalování ve strouhance. „Trhni kapra,
oškrab ho, vyndej vnitřnosti, vlej do
něho půl žejdlíka dobrého vinního
octa, vymej ho ním a schovej tu octem
vypláknutou krev; načež kapra rozsekej na kusy, narovnej ho do pánve,
dej k němu cibuli, mrkev a na koláčky
rozkrájený celer, několik stroužků česneku, nové koření, pepř, zázvor, hřebíček, všecko celé, několik vyloupaných
vlaských ořechů, nalej na to piva tolik,
až se ryba zatopí, dej do toho kousek
nového másla, osol to a nech to vařit;
oheň musí ale býti jen okolo pánve
a ne na prostředku, aby se ryba nepřipálila. Když se trochu povaří (asi
půl hodiny), ustrouhej kousek perníku a rybu ním zasyp; potom upraž na
másle hezky do hněda kus cukru, vlej
k němu tu krev s tím octem a nech to
spejchnout, pak to vlej ke kapru, nech
to povařit, až to zhoustne, dej k tomu
kouštínek bílého cukru, a chceš-li,
přilej do toho půl žejdlíka červeného
vína; potom vyrovnej rybu na mísu,
poklaď ji těmi celerovými a cibulkovými koláčky, proceď na ni omáčku a dej
ji na stůl.“
Pokud se budete inspirovat Magdalenou Dobromilou i jejími dalšími recepty, nenechte se zmást žejdlíky a loty.
Žejdlík je zhruba 0,48 litru a lot je stará
jednotka hmotnosti představující zhruba 16 až 17 gramů.
Text a foto: Hana Kubová

PŘICHÁZÍ OPĚT ADVENTNÍ ČAS

Kdy zapálit první adventní svíčku
29. 11. 2020 – Železná neděle
6. 12. 2020 – Bronzová neděle
13. 12. 2020 – Stříbrná neděle
20. 12. 2020 – Zlatá neděle
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Správné znění tajenky z čísla 19: Co nemůže rozum, často vyléčí čas. Správně luštila a potřebné štěstí při losování
měla Miroslava Šílová z Prahy – Dolní Počernice. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 1., 15. a 29. prosince. Na tajenku
z tohoto čísla čekáme do 7. prosince 2020 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

