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2Konto živelních pohrom 
pomohlo na Plzeňsku3 Liberty Ostrava očima 

Petra Zegzulky 5-8Právní servis

Odbory získávají na vlivu, zasahují i do legislativy

Pec v Liberty je odstavena, kováci zajistili její snazší rozjezd

9 COVID-19 kopíruje 
pandemii před sto lety

Mohla by krize způsobená pandemií posílit vliv odborů? Z chování ministerstev a vlády lze usuzovat, že se to už děje. 
Dokazují to příklady z poslední doby. Jedním z nich je změna zákona na ochranu zaměstnanců v případech, kdy zaměst-
navatel nevyplácí svým lidem mzdy. Impulz pro tuto konkrétní úpravu legislativy vzešel z Regionálního pracoviště 
Odborového svazu KOVO v Plzni. Poslanci ji schválili 6. května.

Vedení ostravské huti Liberty odstavilo navzdory protestům místních odborářů jednu ze dvou vysokých pecí. Podle 
vyjádření zástupců odborů tento krok ohrožuje existenci celé huti a může způsobit odchod zkušených pracovníků. 
Odboráři nevěří slibům managementu, že se provoz pece v srpnu obnoví, a zvažují protestní akce. Zatím se jim podařilo 
prosadit, aby zůstalo v chodu zařízení, které usnadní její budoucí spuštění.

„Tato změna byla přijata na základě 
podkladů našeho specialisty JUDr. Vla-
dimíra Šticha a vycházela ze zkušenos-
tí našich odborů ve společnosti Elitex 
Machinery, v níž zaměstnavatel lidem 
přestal vyplácet mzdy. Díky těmto 
podkladům a práci OS KOVO, ČMKOS 
a Úřadu práce Plzeň se podařilo během 
jediného týdne prosadit tuto zásadní 
změnu posilující ochranu zaměstnan-
ců,“ říká k roli odborářů při úpravě legi-
slativy vedoucí RP Plzeň Ing. Ivo Kužel. 
Před intervencí expertů odborového 
svazu ztratili s platností od 24. dubna 
lidé, jimž zaměstnavatel přestal vyplá-
cet mzdy, možnost obrátit se na úřad 
práce a vymáhat dlužný výdělek. Bránilo 
tomu ustanovení takzvaného „lex covid 
justice“, tedy zákona o insolvencích 
a exekucích, který vznikl k ochraně dluž-
níků v době pandemie. 
„Opatření, které přijala dolní komora, 
zajistí pracovníkům platebně neschop-
ného zaměstnavatele žádat ÚP ČR o vy-
plácení výdělku. Pro tyto případy tak 
budou platit v podstatě stejné podmín-
ky jako před účinnosti tzv. lex covid 
justice. Díky tomu budou mít zaměst-
nanci možnost získat alespoň částečně 
mzdové nároky, které jim zaměstnavatel 
v platební neschopnosti dluží,“ uvedlo 
k přijetí legislativní úpravy Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Podle předsedy 

Odborového svazu KOVO Jaroslava 
Součka je to jen další doklad významu 
odborů pro českou společnost: „Pokud 
by se odbory nesnažily tuto křivdu na 
lidech napravit, pro obrovské množství 
zaměstnanců by to znamenalo nejen 
obrovskou morální křivdu, ale přede-
vším pád do existenční propasti. Jde 
o jasný doklad toho, že jsme pro sou-
časnou společnost pojistkou práva a so-
ciální stability. Věřím, že tento příklad 
pomůže, aby se dialog mez odbory 
a vládou posílil.“ 

Vliv odborů na rozhodování vlády při-
znal také ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch. „Vyšli jsme vstříc požadavkům 
odborů a rozšířili výjimky z nošení rou-
šek na pracovišti.  Týká se to osob, kte-
ré vykonávají práci, kde je zátěž teplem. 
Současně jsme se domluvili, že zaměst-
nanec v kanceláři nemusí mít roušku, 
pokud pracuje alespoň dva metry od 
jiné osoby,“ napsal v pondělí 18. května 
na svém twitterovém profi lu v reakci na 
uvolnění některých nařízení souvisejí-
cích s pandemií.  (jom)

„Pod tlakem našeho stávkového výbo-
ru zaměstnavatel přistoupil na jeden 
z mnoha našich požadavků a takzvaně 
temperuje ohřívače větru, které jsou 
důležité pro chod vysoké pece, což by 
významným způsobem urychlilo její 

opětovné najetí do provozu,“ uvedl 
Pavel Fichna, předseda základní orga-
nizace OS KOVO Ostravská huť – Servis.
Argumenty managementu, že odstáv-
ka reaguje na krizi COVID-19, považu-
jí odboráři za účelové. Vnímají je jako 

snahu využít situace k útlumu výroby. 
Situaci komplikuje také spor o dodáv-
ku energie potřebné k výrobě, kterou 
zajišťuje společnost Tameh Czech. „Při 
prodeji Liberty Ostrava nynějšímu maji-
teli jsme upozorňovali na to, že pokud 

JUDr. Jaroslav Štich – právní expert plzeňského regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO – je 
podepsán pod změnou zákona, která lidem znovu otevřela cestu k vymáhání dlužných mezd.  
 FOTO: RP Plzeň
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„Projednali jsme žádost o přidělení 
fi nanční pomoci členovi Základní orga-
nizace OS KOVO EvoBus Holýšov Jaro-
slavu Felixovi, jehož rodinný dům 
v Hradci u Stoda poškodila 10. února 
vichřice Sabine. Na základě fotodoku-
mentace a předložených údajů jsme 
v tomto případě schválili částku ve výši 
10 tisíc korun. V souvislosti s touto živel-
ní pohromou je to na Plzeňsku již dru-
hý případ, o němž jsme rozhodovali 
a odsouhlasili přidělení fi nanční část-
ky z Konta živelních pohrom,“ uvedl 

místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. 
„V obou případech obdrželi fi nanční 
částku naši členové bezprostředně po 
tom, co jsme o jejím přidělení rozhod-
li. Podmínkou pro to, abychom mohli 
našim členům pomoc přidělit, jsou včas-
ně a samozřejmě správně zpracované 
podklady a plnění povinnosti ZO přispí-
vat včas do Konta ŽP částkou 10 Kč za 
člena,“ dodává místopředseda. (Přesná 
pravidla a podmínky Konta ŽP jsou 
dostupná na intranetu OS KOVO.)
 (jom)

Komise schválila příspěvek na opravu střechy poničené vichřicí
Další člen kováckých odborů – Jaroslav Felix z Plzeňska – dostal od Odborového svazu KOVO příspěvek na opravu škod 
po ničivé únorové vichřici Sabine. V pondělí 20. dubna schválila pomoc čtyřčlenná Komise k živelním pohromám, jíž 
předsedá místopředseda Tomáš Valášek.

dokončení ze str. 1

Jaroslav Felix (vlevo) přebírá příspěvek na 
opravu střechy od předsedy své mateřské ZO 
Dušana Kubáně.   FOTO: RP Plzeň

nedojde k souběžné koupi společnosti, 
zajišťující energetiku pro chod podniku, 
vzniknou potíže. Už to nastalo, vztahy 
mezi Liberty Ostrava a Tameh Czech 
se vyhrocují, ohrožuje to chod celé 
huti,“ řekl předseda základní organizace 
OS KOVO Liberty Česká republika Petr 
Slanina. „Stále není vyřešen problém 
s nastavením ceny za dodávku provoz-
ních médií z fi rmy Tameh Czech do hutě. 
Může tedy dojít k opětovnému omezení 
dodávek energií, z čehož plynou naše 
obavy,“ dodal Pavel Fichna.

Stávkový výbor ostravských kováků 
na svém jednání konstatoval, že bude 
nadále sledovat průběh odstávky pece 
č. 2, a požaduje co nejrychlejší obnovení 
provozu obou pecí. Odboráři zaslali také 
dopis vedení Liberty Ostrava a Tameh 
Czech, ve kterém zdůrazňují, že odsta-
vení klíčových médií od provozu huti 
by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti 
a zdraví zaměstnanců, k nenávratné-
mu poškození zařízení primární výroby 
a k odstavení veškerých výrobních li-
nek s obrovským dopadem na zaměst-

nanost. „Je pro nás nepřijatelné, aby 
v ostravské huti byli ohrožení zaměst-
nanci a jejich pracovní místa. Jedná se 
o strategické zařízení, kterému hrozí 
havárie s následkem pro lokální území 
včetně obyvatel v okolí. Zaměstnanci 
a strategické zařízení huti byli bráni 
jako rukojmí ve sporech, které mezi 
sebou vedou Liberty Ostrava a Tameh 
Czech. Došlo takto k selhání mana-
gementu obou společností,“ uvádí se 
v usnesení stávkového výboru.
 (mia, red)

Monitoring OS KOVO: Přehled situace ve fi rmách v souvislosti s výskytem COVID-19
 Aktualizováno   Počet    Počet osob       Počet                  Počet propuštěných zaměstnanců
        ke dni                                            zaměstnanců   v karanténě  nakažených                   kmenových                   agenturních

     22.5.2020   305502           3294           55  884      5029 

Data jsou aktualizována dle chronologického vývoje

   
Datum a čas   Počet    Počet osob       Počet                 Počet propuštěných zaměstnanců

                                                                zaměstnanců   v karanténě  nakažených                   kmenových                  agenturních

CELKEM K    21.5.  11:55 305502 3294 55 884 5029

CELKEM K    19.5.  6:40 305422 3302 54 764 4764

CELKEM K    14.5.  12:15 305259 3300 57 722 4865

CELKEM K    11.5.  16:00 305336 3350 57 686 4821

CELKEM K      7.5.  14:00 305336 3368 57 640 4821

CELKEM K      5.5.  15:40 305289 3489 57 595 4821

CELKEM K    30.4.  13:40 304289 3489 57 583 4825

CELKEM K  28.4. 14:10 304488 3532 58 563 4133

CELKEM K  24.4. 13:35 304488 3580 55 563 4133

CELKEM K  22.4. 17:21 304574 3610 54 553 4147

CELKEM K  17.4. 13:30 304574 3758 44 553 4145

CELKEM K  15.4. 16:05 305271 3744 40 529 2720

CELKEM K  9.4. 11:39 304625 3741 44 521 2311

CELKEM K  6.4. 12:23 302516 3733 22 495 2291

CELKEM k  3.4. 8:04 296117 3748 21 476 2170

CELKEM K  1.4. 8:45 295444 3766 21 476 1950

CELKEM K  30.3. 6:30 292289 3667 12 476 1293

CELKEM K  25.3 18:01 276837 3447   8 359        5
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V roce 1996 stát v privatizaci svěřil ost-
ravskou huť společnosti Petrcíle s.r.o., 
ta přivedla huť na okraj propasti. Samo-
zřejmě, byla 90. léta, loupilo se ve vel-
kém a dalo by se říci, že kdo neloupí, 
není Čech. V té době měla ostravská 
huť 16 tisíc zaměstnanců. Dnes je to 
šest tisíc. Vlastníci Petrcíle s.r.o., udě-
lali, co chtěli, a přelévali fi nance z hutě 
do kapes jednotlivců, a aby toho nebylo 
málo, roky se soudili s českým státem 
o miliardy za akcie. 
Ano, 90. léta. Pro huť to byla první a vel-
mi tvrdá zkušenost v podání novodo-
bého českého kapitalismu, v ostravské 
huti nebylo na mzdy. Určitě si někte-
ří vzpomenete na tu „slavnou“ dobu, 
kdy ostravská huť byla před totálním 
krachem. V té době bylo potřeba najít 
někoho, kdo by huti dal naději. Nahlas 
se mluvilo o spojení ocelářských fi rem, 
a to Nové huti, Třineckých železáren 
a Vítkovic v jeden celek s názvem Čes-
ký ocelářský průmysl. Bohužel, tomuto 
modelu nebylo přáno. O koupi hutě, 
která na tom byla více jak špatně, usilo-
valy Třinecké železárny. Nebylo pochyb 
o tom, že Třinec Novou huť koupí. Ale 
proč nechávat huť v českých rukou? 
Asijský vlastník bude přece určitě lep-
ší… Co se stalo, že nastal takový zvrat, si 
můžeme jen domýšlet. Kdo za tím stál, 
nebo spíše, kdo co za to měl, se veřej-
ně samozřejmě neví, ale myslet si každý 
můžeme své. 
V roce 2003 se stal Lakšmí Mittal větši-
novým vlastníkem ostravské huti, a tím 
byl až do loňského roku. Lakšmí Mittal 
koupil ostravskou huť za 175 milionů 
korun i se všemi dluhy, které naseka-
la minulá společnost, a za dobu svého 
působení z ní vytáhl 47 miliard. Ano, je 
to další v řadě, který také hlásal dlouhou 

budoucnost, prosperitu a velké investi-
ce. Takové, „jaké svět neviděl“, abychom 
použili příměr z jedné známé bajky. Další 
plané sliby, jen aby se z Ostravy vyvedlo 
co nejvíce. Přiznejme si, že v době půso-
bení pana Mittala odbory neudělaly 
k prosazení klíčových investic maximum 
možného. Měli jsme postupovat daleko 
tvrději a chtít, aby své sliby o investicích 
splnil. Možnosti jsme měli, a nemalé, ale 
nevyužili jsme je. Jako zástupci zaměst-
nanců jsme se z toho jednou provždy 
poučili. Na sliby již nevěříme, zkušenosti 
jsou více jak trpké. Dnes je v ostravské 
huti další nový vlastník, i když nevlastní 
celou huť. Bývalý majitel si zde ponechal 
své svrchované území jako „velvyslanec-
tví“, konkrétně v podobě části energeti-
ky. Je to opravdu více jak úsměvné, že 
nám dnes energii prodává náš konku-
rent. 
Bývalý majitel po intervencích odbo-
rů, a nejen jich, poskytl předkupní prá-
vo Liberty Ostrava, ale to k 30. 4. 2020 
vypršelo. Když jsme se v těchto dnech 
ptali, v jaké fázi se tento odkup nachá-
zí, nedostali jsme konkrétní odpověď, 
údajně se jedná... Máme tomu opět 
věřit? V prosinci loňského roku navštívil 
ostravskou huť premiér ČR a při schůz-
ce s námi doslova konstatoval: „Jen blá-
zen může koupit fi rmu bez energetiky.“ 
Slovo blázen není přesné, premiér se 
vyjádřil daleko ostřeji.  Nový majitel je 
v této chvíli jako vejce vejci podobný těm 
předešlým. Nové vedení Liberty Ostra-
va zatím nepředvedlo nic, čemu by se 
dalo věřit. Po pravdě, dnešní vrcholový 
management je managementem staro-
novým, jen s novým generálním ředite-
lem Pascalem Genestem. Dnes by ale 
již neměl vrcholový management hrát 
za ArcelorMittal, ale za Liberty House, 
ovšem je tomu opravdu tak?  
Čemu musíme věřit, jsou fakta. Dva 
miliony tun emisních povolenek jsou 
dány do zástavy a chystají se s nimi další 
transakce. Jsou to ty emisní povolenky, 
které si chtěl s sebou odvézt pan Mittal. 
Naštěstí díky rychlé reakci odborových 
organizací a informování vládních špiček 
o tomto nekalém jednání a po interven-
cích u Evropské komise a dalších subjek-
tů se tento záměr pana Mittala nezdařil. 
Tyto povolenky přidělil ostravské huti 
stát a musí zůstat v Ostravě. Mimocho-
dem, je to bezmála to poslední, co tu 
zůstalo. Nový generální ředitel v prosinci 

odborům poděkoval za vynaložené úsilí 
v otázce emisních povolenek, aby je o tři 
měsíce později informoval o zastavení 
těchto povolenek. Zdůvodnil to tím, že 
společnost nemá cash (volné fi nance). 
Když jsme se vůči této transakci ohradili, 
bylo nám doslova řečeno: „Váš souhlas 
k tomuto převodu nepotřebuji.“ Ano, tak 
se tady vede sociální dialog. Na stejné 
téma vás pozve stávající generální ředi-
tel k jednacímu stolu a usiluje o změnu 
názoru odborů na téma emisních povo-
lenek. Odbory svůj postoj nezměnily, 
pan generální ředitel se demonstrativ-
ně zvedl a odešel od jednacího stolu, ke 
kterému nás sám pozval. 
Dalším krokem je nezvratné vyhasnutí 
vysoké pece č. 2, které začalo 27. 4. 2020, 
a nevěrohodný slib, že se v srpnu pec 
opět zapálí. Z historie víme, že celá ost-
ravská huť je postavena na provoz dvou 
vysokých pecí. Ne méně. Provozování 
na jednu vysokou pec bylo snad jen při 
poruchách jedné z nich, a to pak vedlo 
k problémům s nedostačující dodávkou 
plynu pro druhovýrobu. Odstavení této 
vysoké pece je úzce spojeno se zaměst-
naností, která tu činí, jak uvádí zaměst-
navatel, 360 zaměstnanců. Zaměstna-
vatel tvrdí, že pro část z nich bude mít 
náhradní práci a další budou doma 
z důvodu překážky na straně zaměstna-
vatele. Tito zaměstnanci se posléze pro-
točí mezi sebou. Máme tomu opět věřit? 
Je k zamyšlení, že vrcholoví manažeři, 
kteří na podzim loňského roku tvrdili, 
v návaznosti na krizi v ocelářství kvůli 
dovozu levné oceli ze zemí třetího světa, 
že provozování ostravské hutě na jed-
nu vysokou pec je nerentabilní. Ti samí 
dnes říkají, že to zas tak moc nerentabil-
ní není. Jak to tedy je? Po trpkých minu-
lých zkušenostech nelze vrcholovému 

Od slibů v minulosti ke slibům do budoucna, zatím beze změn
Komentář předsedy ZO OS KOVO Ostravská huť Rourovny Petra Zegzulky 

Jak jistě již většina z vás ví, všechny odborové organizace v rámci Liberty Ostrava založily stávkový výbor. Důvod 
je prostý. Po trpkých zkušenostech se všemi vlastníky, kteří byli a jsou angažovaní v ostravské huti od roku 1996, 
odborové organizace již nikomu z dočasných majitelů nevěří. Všichni postupovali stejně. Slibovali budoucnost a pro-
speritu, a sami vidíme, v jaké kondici dnes ostravská huť je. Díky těmto „fi lantropům“ si tento region už zakusil své.

Petr Zegzulka vedení Liberty Ostrava nevěří.
 

Ostravská huť je postavena na provoz dvou 
pecí. FOTO: P.Z.
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V nouzi poznáš přítele a v krizi zaměstnavatele
Okénko do regionu | Pavlína Jirková, vedoucí RP OS KOVO České Budějovice

Parafrází známého přísloví by se dalo pohledět na současnou krizovou dobu, která nás všechny beze 
zbytku, ve větší či menší míře, zasáhla jako čistý blesk z nebe. Zaměstnanci v této nelehké době 
poznávají, jak jsou pro svého zaměstnavatele cenní, nejen jako nezbytná pracovní síla stojící u maši-
ny či uprostřed výrobního procesu, ale i jako lidé, kteří si zaslouží nejvyšší ochranu před zákeřným 
virem. Coronavirus otevřel množství ožehavých otázek z oblasti pracovního práva a bezpečnosti 
práce, se kterými jsme se nikdo, a zvlášť v kovoprůmyslu, doposud nesetkali, a ani zákoník práce 
není na takovouto situaci dostatečně připravený. Nejen naše regionální pracoviště bylo po vyhlá-
šení nouzového stavu během dvou hodin přesunuto do téměř nepřetržitého provozu home offi  ce. 

Zvonily telefony s dotazy předsedů 
základních organizací, které jsme řešili 
v úzkém spojení s našimi specialisty z 
centrály OS KOVO, a mezitím jsme sle-
dovali vývoj situace v médiích, zvyšující 
se čísla nemocných, tiskové konferen-
ce vlády a jejích nařízení a předávali 
si nepřetržitě důležité informace, se 
kterými předsedové základních orga-
nizací vyjednávali a dohlíželi na opat-
ření svých zaměstnavatelů. Byla to v 
počátku neuvěřitelná smršť, která nás 
všechny prověřila. Přidávám tedy ještě 
jedno rčení, že v „krizi poznáš i odborá-
ře“. A skutečně můžu mít za náš voleb-
ní obvod radost ze zpětné vazby od 
předsedů, že naše rychlé informace 
jejich zaměstnavatelé ocenili, že jejich 
personalisté se na ně obraceli o pomoc 
a rady. Bohužel jsou zde ale i zaměst-
navatelé, kteří své odboráře opomíjejí, 
obcházejí či neberou jako své sociální 
partnery. Obtížnou situaci mají ti před-
sedové, jejichž zahraniční jednatelé 
uvízli za hranicemi našeho státu. A tak 
nejen z těchto důvodů, ale i kvůli záka-
zu návštěv ve fi rmách, probíhala mno-
há jednání prostřednictvím videokon-
ferencí. 
Coronavirus a vládní opatření mnoh-
de přerušily a omezily výrobní provoz, 
dodávky, poptávky, zastavily cash fl ow 
ve fi rmách, kolektivní vyjednávání, vol-
by do výborů základních organizací, 
plánovaná školení, konference, kont-
roly závodů z hlediska BOZP a obrátily 
naši pozornost k boji s tímto zákeřným 

virem prostřednictvím zvýšených hy-
gienických opatření. Nastalo vyjednává-
ní podmínek pro částečnou nezaměst-
nanost, kterou sjednala v současné 
době většina předsedů základních 
organizací v jihočeském volebním obvo-
du. Našim předsedům se v základních 
organizacích, ale i v seskupeních členů, 
které naše regionální pracoviště zastu-
puje, podařilo vyjednat náhradu mzdy 
v rozmezí 60 % – 75 % z průměrného 
výdělku, mnohde na delší období, až do 
konce srpna. Jako velký nešvar zaměst-
navatelů jsme řešili nařízení celozávod-
ní dovolené v době omezeného pohy-
bu, kdy takováto dovolená neplní svůj 
rekreační účel. 
Netrpělivě jsme očekávali podpůrné 
programy vlády pro zaměstnavatele, 
kde největší nadějí byl program MPSV 
Antivirus, který přirovnáváme k němec-
kému kurzarbeitu. OS KOVO měl to 
štěstí, že byl prostřednictvím ČMKOS 
zahrnut do jednání, mohl tento pro-
gram připomínkovat a naše připomínky 
byly vzaty na zřetel. Tímto se podmínky 
oproti prvnímu návrhu, který byl pro 
nás zklamáním, výrazně zlepšily jak pro 
zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. 
Přesto jsou zaměstnavatelé oprávněně 
netrpěliví, neboť tato fi nanční podpora 
se schvaluje na poslední chvíli z měsíce 
na měsíc a stále nemají jistotu, zda bude 
na mzdy zaměstnancům. Jsou i tací 
zaměstnavatelé, kteří tento program 
využít zatím nechtějí, a to na zákla-
dě neblahých zkušeností s čerpáním 

fi nančních prostředků z ESF a následné 
kontroly, která jim velice znepříjemnila 
život. Jsou i zaměstnavatelé, kteří by si 
rádi pro dotaci sáhli, ale s ohledem na 
chybějící fi nanční prostředky na prvot-
ní výplatu mezd a až následnou dotaci 
jsou tímto vyloučeni.  
Tato krize zdaleka nekončí, mnohé již 
změnila a ještě změní. Podívám-li se na 
ztráty lidských životů, je mi velmi smut-
no. Podívám-li se však na to, co korona-
virus spustil z hlediska společenských 
změn k lepšímu, je můj pohled naděj-
ný, zejména například v tom, že i český 
kurzarbeit má u nás své oprávněné mís-
to. Politováníhodné je, že kurzarbeit, 
odbory již dávno prosazovaný, byl až 
v této krizi oprášený, a věřím, že bude 
i legislativně zakotvený. Podívám-li se 
na postavení pracovní síly lidí v České 
republice, vidím kolonii, kde jsme plan-
táže vyměnili za montáže a nyní nastal 
čas mnohé změnit, neboť právě obrací-
me list knihy zvané „dějiny lidstva“.  

Pavlína Jirková nastoupila do vedení 
RP OS KOVO České Budějovice minulý rok.
 FOTO: RP OS KOVO ČB

managementu věřit, není pro to zatím 
jediný důvod. Po těchto zkušenostech 
dnes konečně odbory vystupují jednot-
ně. Proto jsme v souladu s českou legis-
lativou společně sestavili stávkový výbor. 
Jak funguje dnešní svět byznysu, 
manažerů a jim podobných? Velmi 
poučné je zhlédnout dokumentární 
snímek „Ryba smrdí od hlavy“ odvy-
sílaný veřejnoprávní televizí - https://

dokumenty-online.cz/ryba-smrdi-od-hlavy-
psychopati/. 
Zvlášť pro ty, co jen z principu nechtě-
jí porozumět, chci na závěr konstato-
vat, proč jako zástupci zaměstnanců 
činíme tyto aktuální kroky. Musíme 
říci, a to důrazně: Již 30 let nejsme 
zemí východního bloku, jsme suve-
rénní stát Evropské unie se svými 
kořeny a kulturou a žádáme, aby ji ti, 

co sem přijeli na návštěvu, bez výhra-
dy ctili. V této zemi moravskočeské 
máme svůj domov, o který bojovali 
a pro který umírali naši předkové, ale 
hlavně zde máme to nejcennější - své 
rodiny. Zde žijeme své životy, za které 
jsme zodpovědní. To je pro nás svaté. 
Chceme tady žít, ne živořit pro likna-
vost a nenasytnost jiných jedinců! 
 Petr Zegzulka
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Změny ve výši ošetřovného

Nájem bytu v době koronaviru

Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka OS KOVO na sociální zabezpečení a daně 

Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

V rádiu jsem na konci dubna slyšela, že by mělo dojít k navýšení výše ošetřovného na 80 % denního 
vyměřovacího základu, ale není mi jasné, od jakého termínu mohu vyšší částku očekávat. Jsem 
sama doma s dětmi od začátku uzavření školky a školy, navýšení by mi pomohlo lépe situaci zvlád-
nout. Můžete mi prosím změny vyjasnit? I. L., Kostelec nad Labem

Které právní předpisy či opatření vlády v době koronaviru se dotýkají nájmu bytu? Od zaměstna-
vatele dostávám jen 60 % průměrné měsíční mzdy, jsme čtyřčlenná rodina, manželka dostává jen 
rodičovský příspěvek, takže na nájemné nemáme. J. P., Chrudim
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Ve čtvrtek 30. dub-
na 2020 podepsal 
prezident republiky 
novelu zákona (zákon 

číslo 230/220 Sb., kterým se mění 
zákon č. 133/220 Sb., o některých úpra-
vách v sociálním zabezpečení v sou-
vislosti s mimořádnými opatřeními při 
epidemii v roce 2020), kterou došlo 
k navýšení ošetřovného za kalendářní 
den z původních 60 % na 80 % denní-
ho vyměřovacího základu (DVZ), a to 
dokonce zpětně, s platností od 1. dubna 
2020. Změna výše se týká nejen ošet-
řovného, které je poskytováno z dů-
vodu zavření školských a dětských 
zařízení, ale například i z důvodu ošet-
řování člena rodiny v případě nemoci. 
Zvýšení ošetřovného se tedy projeví 
u dávek vyplacených za měsíc duben 
2020. Tato novela prodloužila také pod-
půrčí dobu u ošetřovného o dobu, po 
kterou trvá uzavření zařízení nebo ško-
ly z důvodu mimořádného opatření při 
epidemii, nejdéle však do 30. června 
2020. 
Díky této novele se ošetřovné nově také 
týká i zaměstnanců, kteří pracují na 
dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo 
na dohodu o provedení práce (DPP), 
jestliže tito zaměstnanci splní potřebné 

podmínky, například jejich dohoda 
byla uzavřena před 11. březnem 2020, 
zaměstnanci byli účastni nemocen-
ského pojištění (postačí účast v měsíci 
únoru nebo březnu 2020) a potřeba 
ošetřování vznikla v době trvání této 
dohody. 
Další chystanou změnou (novelu 20. 5. 
2020 schválil Senát) je zpřesnění pod-
mínek pro pobírání ošetřovného po 
znovuotevření školských zařízení, ke 
kterým dojde v souladu s uvolňováním 
epidemiologických opatření. Například 

od 25. května 2020 je umožněna osobní 
přítomnost žáků 1.–5. ročníků ZŠ, účast 
však není do 30. června 2020 povinná, 
ale je pouze dobrovolná. Ošetřovné 
můžete nadále čerpat, pokud splňujete 
některý z těchto důvodů: ohrožení zdra-
ví dítěte nebo osob, které žijí s dítětem 
ve společné domácnosti; výrazné ome-
zení kapacity zařízení; nastavení ome-
zujících režimových opatření; výrazné 
omezení provozní doby zařízení či jiný 
závažný důvod. Důvod je třeba vyznačit 
na výkazu péče.

Na prvním místě 
je nutno uvést, že 
občanský zákoník u-
přednostňuje i v do-
bě koronaviru doho-

du mezi pronajímatelem a nájemcem. 
Pokud se dostanete do potíží s platbou 
nájemného, obraťte se na pronajíma-
tele a požádejte např. o snížení nájem-
ného po dobu mimořádných opatření 
nebo si dohodněte splátkový kalendář. 

Doporučuji o této dohodě uzavřít doda-
tek nájemní smlouvy nebo mít dohodu 
v písemné formě.
V případech, kde není dohoda mož-
ná, se vláda rozhodla, v této neleh-
ké době, zaručit ochranu jak nájem-
ci, tak pronajímateli, a to zákonem 
č. 209/2020 Sb., o některých opatře-
ních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce 
prostor sloužících k uspokojování 

bytové potřeby, na příjemce úvě-
ru poskytnutého Státním fondem 
rozvoje bydlení a v souvislosti 
s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových pro-
storů v domě s byty, zákon nabyl účin-
nosti dne 27. dubna 2020.
Pro účely tohoto zákona se rozhodnou 
dobou rozumí doba ode dne 12. břez-
na 2020 do dne následujícího po dni
skončení mimořádného opatření při

FOTO: Pexels
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FOTO: Pexels

epidemii, nejpozději však do 31. čer-
vence 2020.
Ochrannou dobou se pro účely toho-
to zákona rozumí doba ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona do dne 31. pro-
since 2020.
Pronajímatel nemůže v ochranné době 
nájem jednostranně ukončit pouze 
z důvodu, že je nájemce v prodlení 
s placením nájemného, pokud prodlení 
nastalo
a) v rozhodné době, a
b) převážně v důsledku omezení ply-

noucího z mimořádného opatření 
při epidemii, které mu znemožňova-
lo nebo podstatně ztěžovalo řádnou 
úhradu nájemného.

Právo pronajímatele ukončit nájem 
z jiných důvodů ani další práva prona-
jímatele vzniklá v důsledku prodlení 
nájemce nejsou dotčena. To zname-
ná, že služby spojené s bydlením musí 
nájemce hradit.
To, že nájemce nemá na nájemné, musí 
pronajímateli doložit, a to potvrzením 
od příslušného úřadu práce ČR, kte-
rému pro vystavení potvrzení musí 

nájemce doložit podklady, jejichž formu 
a náležitosti stanoví metodický pokyn. 
Metodický pokyn je ale teprve při-
pravován. V každém případě se s pro-
najímatelem dohodněte, zda trvá na 
potvrzení od úřadu práce, nebo že 
potvrzení doložíte dodatečně, až bude 
metodický pokyn k postupu úřadu prá-
ce vydán.
Neuhradí-li nájemce v ochranné době 
(od 27. 4. do 31. 12. 2020) všechny 
pohledávky na nájemném, které se sta-
ly splatnými v rozhodné době, má pro-
najímatel právo vypovědět nájem bez 
výpovědní doby. Pronajímatel má toto 
právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo 
stane-li se jinak nepochybným, že tyto 
pohledávky ani v ochranné době ne-
uhradí.
Na ochranu práv pronajímatele je 
v zákoně ustanovení § 4, podle kterého 
může pronajímatel poté, co pominuly 
okolnosti spojené s nouzovým stavem, 
nejdříve však po skončení nouzového 
stavu, požadovat zrušení nájmu, ne-
lze-li po něm spravedlivě požadovat, 
aby omezení ve stanoveném rozsahu 

snášel, zejména mohl-li by v důsledku 
omezení upadnout do takové nouze, 
že nebude mít ani na nutnou výživu 
vlastní nebo nutnou výživu osoby, 
k jejíž výživě je podle zákona povinen. 
To znamená, že v tomto případě by se 
měly smluvní strany nájemního vzta-
hu na ukončení nájmu bytu dohod-
nout. Pokud se nedohodnou, rozhodne 
o zrušení nájmu soud k návrhu prona-
jímatele.
Dovolím si v závěru mé odpovědi 
uvést, že postup podle tohoto zákona 
je složitý, a proto i nadále doporučuji, 
abyste se s pronajímatelem dohodl, jak 
situaci budete řešit. 
Znění zákona je dostupné například na 
www.zakonyprolidi.cz.
Pro případné dotazy lze využít Infor-
mační centrum MMR: 
tel.: +420 224 861 282, 
+420 224 861 138, e-mail: info@mmr.cz.
Také se můžete obrátit na poradenskou 
linku Sdružení nájemníků ČR: 
tel.: +420 234 463 343, 
fax: +420 234 463 344, 
e-mail: info@son.cz.

Dovolená při nepřetržitém provozu
Finance | | Ing. Bohuslav Chudárek, specialista mezd a KV, RP OS KOVO Ústí n. L., DP Liberec

Zaměstnavatel nařizuje zaměstnancům, kteří pracují v nepřetržitém provozu, čerpat dovolenou na 
den státního svátku 10. 4. 2020. Má na to právo a započítává se jim pak její čerpání do dnů čerpané 
dovolené?                                                                                                              M. V., Hrádek nad Nisou

Právní rámec:
Problematika práce 
v nepřetržitém pro-
vozu a určení dovo-
lené je řešena v § 79, 

§ 81, § 83, § 84, § 217 a § 219 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále 
jen ZP). Dále je řešena v čl. 6 sdělení 
MZV č. 229/1998 Sb., o sjednání Úmlu-
vy o placené dovolené (dále jen ÚPD), 
a v rozsudku KS v Hradci Králové, č. j. 20 
Co 142/2018-100, a to následovně:
§ 79 odst. 2 písm. b) ZP: Délka stanove-
né týdenní pracovní doby činí u zaměst-
nanců s třísměnným a nepřetržitým 
pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
§ 81 odst. 1 ZP: Pracovní dobu rozvrhu-
je zaměstnavatel a určí začátek a konec 
směn.
§ 83 ZP: Délka směny nesmí přesáh-
nout 12 hodin.
§ 84 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 obdo-
bí, na něž je pracovní doba rozvržena, 
pokud se nedohodne se zaměstnan-
cem na jiné době seznámení.

§ 217 odst. 1 ZP: Dobu čerpání dovo-
lené je povinen zaměstnavatel určit 
podle písemného rozvrhu čerpá-
ní dovolené vydaného s předchozím 

FOTO: Freepik
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souhlasem odborové organizace a ra-
dy zaměstnanců tak, aby dovolená 
mohla být vyčerpána zpravidla vcel-
ku a do konce kalendářního roku, ve 
kterém právo na dovolenou vzniklo, 
pokud v tomto zákoně není dále stano-
veno jinak. Při určení rozvrhu čerpání 
dovolené je nutno přihlížet k provoz-
ním důvodům zaměstnavatele a též 
k oprávněným zájmům zaměstnance. 
Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená 
v několika částech, musí alespoň jed-
na část činit nejméně dva týdny vcelku, 
pokud se zaměstnanec se zaměstnava-
telem nedohodne na jiné délce čerpané 
dovolené. Určenou dobu čerpání dovo-
lené je zaměstnavatel povinen písem-
ně oznámit zaměstnanci alespoň 14 
dnů předem, pokud se nedohodne se 
zaměstnancem na kratší době.
§ 219 odst. 2 ZP: Připadne-li v době 
dovolené zaměstnance svátek na den, 
který je jinak jeho obvyklým pracovním 
dnem, nezapočítává se mu do dovole-
né. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci 
náhradní volno za práci přesčas nebo 
za práci ve svátek tak, že by připadlo 
do doby dovolené, je povinen určit mu 
náhradní volno na jiný den.
Článek 6 odst. 1 a 2 ÚPD: 1) Úředně 
uznané a zvykové veřejné svátky, ať již 
připadnou do doby každoroční dovo-
lené či nikoliv, se nebudou započítávat 
do minimální délky každoroční placené 
dovolené stanovené v článku 3 odst. 3
této úmluvy. 2) Za podmínek stano-
vených příslušným orgánem nebo 
způsobem obvyklým v dotyčné zemi 
nelze období pracovní neschopnosti 
pro nemoc nebo úraz započítávat do 
minimální délky každoroční placené 

dovolené stanovené v článku 3 odst. 3 
této úmluvy.
Odpověď:
Podle výkladu ZP dovolenou určuje 
zaměstnavatel. A ten může určit čerpá-
ní dovolené i bez udání důvodu. Pokud 
se týká svátku, tak některé výklady 
podle § 219 odst. 2 ZP a čl. 6 ÚPD kon-
statují názor, že připadne-li v době 
dovolené zaměstnance svátek na den, 
který je jinak jeho obvyklým pracovním 
dnem, nezapočítává se mu do doby 
čerpání dovolené. Obvyklý pracovní 
den zaměstnance je pak podle těchto 
výkladů ten den, po který by pracoval 
dotčený zaměstnanec v nepřetržitém 
provozu s nerovnoměrně rozvrženou 
pracovní dobou, na který mu podle 
předem stanoveného rozvrhu pracov-
ních směn připadne směna. Takovým 
obvyklým pracovním dnem by tedy byl 
i den 10. 4. 2020. Byla-li na tento den 
zaměstnanci určena dovolená, podle 
citovaného ustanovení a tohoto výkla-
du by ji pak zaměstnanci nebylo možné 
započíst do čerpání jeho dovolené za 
příslušný kalendářní rok.
Uvedený výklad však upřesňuje a upra-
vuje pravomocný rozsudek Krajského 
soudu (dále jen KS) v Hradci Králové, 
číslo jednací 20 Co 142/2018-100, který 
mj. vykládá a popisuje pojem „obvyklý 
pracovní den“ a celé ustanovení § 219 
odst. 2 ZP tak, že za „obvyklý pracovní 
den“ nemůže být považován den, na 
který byla pracovníku v nepřetržitém 
provozu nařízena směna, protože 
podle uvedeného rozsudku pracov-
níci v nepřetržitém provozu obvyklé 
pracovní dny nemají, a ustanovení 
§ 219 odst. 2 ZP proto na ně aplikovat 

nelze. Odporovalo by to jeho smyslu. 
U zaměstnanců pracujících v nepře-
tržitém provozu totiž nelze o obvyk-
lých pracovních dnech ve smyslu § 219 
odst. 2 ZP vůbec hovořit, a to právě pro 
povahu tohoto provozu a jemu odpoví-
dajícímu rozvržení pracovní doby. 
O obvyklých pracovních dnech lze typic-
ky uvažovat např. u zaměstnanců pra-
cujících během všedních dnů (pondělí 
až pátek). Jejich obvyklým pracovním 
dnem je každý z těchto dnů. Ostatní 
dny v týdnu jejich obvyklým pracovním 
dnem nejsou. U těchto zaměstnanců 
platí, že dny, které jsou, či naopak ne-
jsou obvykle jejich pracovní, lze obecně 
označit (např. úterý, sobota) a na libo-
volně dlouhou dobu dopředu stano-
vit, zda půjde o den pracovní či volný. 
Tak tomu ovšem není u zaměstnanců 
v nepřetržitém provozu. Pro ně je totiž 
v průběhu roku každý den v týdnu 
někdy pracovní.
I kdyby tedy bylo možné považovat 
sváteční den 10. 4. 2020 za obvyklý pra-
covní den zaměstnance, neplatilo by se 
zřetelem k pracovnímu režimu zaměst-
nance, že mu nemohlo být na tento den 
určeno čerpání dovolené a že se tento 
den do dnů zaměstnancem čerpané 
dovolené ve smyslu výše citovaného 
ustanovení nezapočítává. Zaměstnava-
tel má pak podle § 217 ZP právo určit 
zaměstnanci, který pracuje v nepře-
tržitém provozu, čerpání dovolené i 
na den, na který připadá státní svátek, 
pokud splní podmínku oznámení 14 dní 
předem a tento den dovolené se pak do 
celkového počtu dnů zaměstnancem 
čerpané dovolené v návaznosti na roz-
sudek KS Hradec Králové započítává.

Fyzické napadení v práci
Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Na pracovišti, konkrétně v kanceláři, mě kolegyně úmyslně fyzicky napadla, z jejího útoku jsem 
měla pohmožděnou ruku a byla týden v pracovní neschopnosti. Je to pracovní úraz?  A pokud ano, 
dostanu odškodnění?                                                                                                                                    J. K., Kolín

Pokud by se mělo 
jednat o pracovní 
úraz, tak si nejprve 
ujasníme, co je pra-
covní úraz. Podle 

§ 271k zákoníku práce je pracovním 
úrazem poškození zdraví nebo smrt 
zaměstnance, došlo-li k nim nezávis-
le na jeho vůli krátkodobým, náhlým 
a násilným působením zevních vlivů 
při plnění pracovních úkolů nebo v 
přímé souvislosti s ním. Za zevní vliv 
může být považováno i působení jiného 

člověka ať již úmyslné nebo nedbalost-
ní. Pracovním úrazem není úraz, který 
se zaměstnanci přihodil na cestě do 
zaměstnání a zpět.
Plněním pracovních úkolů je výkon pra-
covních povinností vyplývajících z pra-
covního poměru a z právních vztahů 
založených dohodami o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr (dohoda 
o provedení práce, dohoda o pracovní 
činnosti) a činnost, která je předmětem 
pracovní cesty. Podle § 106/4 písm. h)
zákoníku práce je zaměstnanec povi-

nen ihned oznámit svému nadřízené-
mu vedoucímu zaměstnanci, že došlo 
k pracovní úrazu, pokud mu to jeho 
zdravotní stav dovolí, a nadřízený 
vedoucí je pak povinen pracovní úraz 
sepsat. 

Uznání úrazu jako pracovního je 
však v kompetenci zaměstnavate-
le. Pokud by zaměstnavatel úraz ne-
uznal jako pracovní, máte možnost se 
domáhat uznání úrazu jako pracovního 
žalobou u soudu, v jehož obvodu má 
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zaměstnavatel sídlo. Dokazovat, že k 
úrazu došlo tak, jak tvrdíte, však musí-
te vy (tedy důkazní břemeno je na vaší 
straně). Pokud máte k dispozici svědky, 
kteří by byli ochotní vaše tvrzení v žalo-
bě dosvědčit, vaše situace by měla šan-
ci na úspěch, ovšem mějte na paměti, 
že jsou to zaměstnanci jako vy a budou 
mít třeba obavu svědčit proti zaměst-
navateli s ohledem na možné nepříjem-
né důsledky.  
Ve vašem případě se domnívám, že 
se o pracovní úraz jednalo. Pokud je 
například z lékařských zpráv patrné, že 
příčinou vašeho úrazu bylo počíná-
ní vaší kolegyně, která s vámi řešila 
pracovní problém a následně vám po-
hmoždila ruku, měl by zaměstnavatel 

danou situaci uznat jako pracovní úraz.
V takovém případě vám musí zaměst-
navatel poskytnout náhradu za ztrátu 
na výdělku, za bolest, ztížení společen-
ského uplatnění, náklady na léčbu a 
věcnou škodu. Nahrazenou škodu však 
fi rma může požadovat po zaměstnan-
kyni, která ji způsobila. 
Někdy dojde i k naplnění skutkové pod-
staty trestného činu ublížení na zdraví, 
popř. přestupku, a zaměstnanec, kte-
rý druhému ublíží, může být trestně 
odpovědný. O pracovní úraz by se však 
nejednalo, pokud by si zaměstnanci ze 
stejné fi rmy vyřizovali problémy na pra-
covišti nebo mimo pracoviště například 
kvůli soukromým sporům nebo osob-
ním vztahům.

Pozor na zprostředkovatelské e-shopy!
Spotřebitelské právo | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské a rodinné právo.

Objednala jsem si na e-shopu kabelku a boty. Zboží mi došlo až po měsíci a půl, a to nekvalitní 
a ze zahraničí. Od nějaké fi rmy, u které jsem si zboží neobjednala. Chtěla jsem věci reklamovat, ale 
došla mi odpověď, abych vyčkala, že vyřizují reklamace, které přišly před tou mojí. Od té doby se nic 
neděje. Nevím, co s tím.                                                                                                                                    Z. E., Brno

V nedávné době se
objevily na první po-
hled klasické e-sho-
py, které po bližším

zkoumání jsou jiné, jsou to e-sho-
py zprostředkovatelské. Podle znění 
vašeho dotazu se domnívám, že jste 
narazila právě na tyto zprostředko-
vatele. 

Co to znamená pro spotřebitele?

POZOR! Zboží si totiž neobjednáváte 
u e-shopu, ale někoho jiného a zpro-
středkovatel, tvářící se jako e-shop, 
slouží jen jako jakýsi mezičlánek, který 
vám pouze „domluví“ dodávku zboží, 
obdržíte ho však od úplně někoho jiné-
ho (často dodavatel z Číny).

V čem je skryto riziko?

-  Zboží bývá většinou velmi nekvalitní 
a odstoupení od smlouvy či reklama-
ce je mnohdy velmi náročná.

-  Většinou požadují platbu předem.
- Mají velmi dlouhé dodací lhůty 

(dostupnost bývá označována jako 
např. skladem u dodavatele).

- Pokud si objednáte více druhů zboží, 
je vám dodáváno od různých výrobců 
po jednom, a to několik měsíců. 

-  Stává se, že zboží nedojde včas, někdy 
vůbec nebo jen část objednávky.

- Dorazit mohou i padělky, často ne-
kvalitně vyrobené.

Jaké zboží nabízejí?

Zprostředkovatelé se nejčastěji zamě-
řují na šperky, boty, kabelky, šály
a šátky, dámskou i pánskou konfekci 
atd. 
Můžete je najít na webu vevio.cz, postov-
nezdarma.cz, vsevakci.cz apod.

Jak je rozpoznat?

Pokud se chcete přesvědčit, zda vám 
takové riziko nehrozí, je třeba si přečíst 
obchodní podmínky a zaměřit se na to, 
zda se v nich nevyskytuje informace 
o zprostředkování. Pokud ji zde najdete, 
jde o zprostředkování. Pokud nechce-
te rizika podstoupit, je třeba věnovat 
pozornost tomu, abyste jim předešli. 
Přečtěte si recenze na daný e-shop či 
diskuze. Podívejte se na jejich „stránky“ 
a vyhodnoťte jejich kvalitu.

Co ještě patří k těmto rizikům?

S problémem se můžete setkat, pokud 
chcete uplatnit své právo na odstoupe-
ní od smlouvy – tj. chcete vrátit zboží 
a požadujete vrácení peněz nebo chce-
te zboží reklamovat. Zprostředkova-
tel vás pak odkazuje na zahraničního 

dodavatele, což pro vás znamená, že 
náklady na uplatnění práva mohou být 
podstatně vyšší.

Jak je to s reklamací?

Pokud potřebujete řešit reklamaci, 
je třeba postupovat podle podmínek 
zprostředkovatele, tedy poslat zboží do 
země většinou mimo EU.
POZOR! Lepší šanci máte, pokud jste 
předem nebyli informováni, že při 
objednávce uzavíráte smlouvu ještě 
s někým dalším, naopak jako prodejce 
by vystupoval e-shop, máte v tomto 
případě možnost trvat na reklamaci 
přímo u provozovatele e-shopu. Tato 
skutečnost vám musí být již při objed-
návce jednoznačně jasná! Vůči tomuto 
zprostředkovateli máte stejná práva 
jako vůči všem prodejcům v ČR.

Kdo vám může pomoci?

Česká obchodní inspekce – v rámci 
mimosoudního řešení sporů, Poli-
cie České republiky – prošetří, zda se 
nejedná o trestný čin či přestupek, spo-
třebitelské organizace v rámci svého 
poradenství, soud.
V každém případě je lépe před objed-
návkou věnovat čas tomu, abyste 
riziku, které nehodláte podstoupit, 
nebyli vystaveni!

FOTO: Pixabay
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Pandemie před sto lety. Skoro jako přes kopírák

Proč španělská?

Pokud nahlédneme do nedávné histo-
rie, zjistíme, že už tehdy se země válčící 
v první světové válce vzájemně podezí-
raly z úmyslného šíření podivné a velmi 
nakažlivé nemoci, věrohodné zprávy 
byly sporadické. Zatímco v zemích deci-
movaných válečnými boji i útrapami 
civilního obyvatelstva panovala cenzu-
ra a nebyla ochota přiznávat skutečné 
dopady epidemie, média neutrálního 
Španělska, kde neexistovala cenzura, 
otevřeně informovala o hrozivé situa-
ci. Mezi lidmi tak ve své době převlá-
dl dojem, že smrtelná nemoc se týká 
především Španělska, a chřipka z roku 
1918 tak získala přívlastek „španělská“. 
Zdaleka se však neomezila na Španělsko 
a Evropu, ale byla zanesena do všech 
koutů planety, včetně málo obydlených 
částí Ruska nebo Grónska. 

Copak nám noviny píší...

I tehdy se postupem času začaly v mé-
diích mísit zprávy bagatelizující, které
nemoc přirovnávaly k obyčejnému na-
chlazení, s těmi, jež reálnou hrozbu 
choroby ještě zveličily. Podívejme se, jak 
situaci líčily noviny u nás, tak například 
Český deník začátkem července 1918 
píše: „Třeba že nejde zde o nemoc, kte-
rá by byla bezprostředně nebezpečnou 
lidskému životu, přece epidemie ta je 
schopna zdecimovati poslední fysické 
síly lidu a podnítit velmi mocně beztak 
úžasnou úmrtnost, která je v pravém 
slova smyslu katastrofální.“ 
„Je třeba se vyvarovat všeho, co by moh-
lo vyvolat další nevoli. A tak se vymýšlí 
alibistická řešení, jako například to, že 
se v divadle bude obsazovat jen kaž-
dé druhé sedadlo nebo, že se alespoň 

zvětší časové odstupy mezi představe-
ními a prostory se, jak je neúnavně 
zdůrazňováno, zbaví nákazy dobrým 
vyvětráním. Také  zákaz náboženských 
a církevních shromáždění se mezi oby-
vatelstvem nesetkává se souhlasem, ne-
boť by se to týkalo pohřbů, křtů a sva-
teb,“ psalo se u nás na podzim roku 1918. 
Více než zajímavá je exotická zpráva 
v Českém deníku, podle které prý špa-
nělská chřipka postihuje i psy. Čtyřnozí 
přátelé člověka údajně v takových přípa-
dech ztrácejí chuť na žrádlo a mají zákal 
v očích.

Mor nebo chřipka?

Veřejnost byla lačná po informacích 
a noviny se své čtenáře snažily „nasy-
tit“ za každou cenu. A tak si místo na 
mediálním slunci našla i tvrzení, že ne-
jde o chřipku, ale mor. Úřady i tiskoviny 
tehdejší doby se snažily uvést věci na 
pravou míru. „Bylo by osudnou chy-
bou, kdyby byl obyvatelstvu novinovými 
zprávami, hlavně přehnanými zprávami 
o epidemii a velebením nějakých moro-
vých nákaz, což je mimochodem napro-
stá nepravda, naháněn strach, neboť 
takovýmto nerozumným a pošetilým 
počínáním je obyvatelstvo připravováno 
o potřebný klid, neboť tento klid samot-
ný představuje největší ochranu před 
všemi infekcemi,“ vyvrací se spekulace 
v dobovém tisku. V atmosféře strachu 
z nemoci, dohadů a nejistoty se dařilo 
vynalézavým podnikavcům, ti se, ostat-
ně jako v každé krizi, snažili vydělat na 
důvěřivých lidech. „Domněle jistý pro-
středek, vyvolávající rezistenci proti 
španělské chřipce, je nabízen jed-
nou budapešťskou lékárnou, kde bylo 
s léčením nemoci nashromážděno ve 
skutečnosti dostatek zkušeností. Blíže 

neurčený preparát může být objednán 
u kandidáta všeobecné medicíny Julia 
Laufky, majitele hospodářství z obce 
Wellhütta bei Dauba (Lhota u Dubé) 
v Čechách. Ten směle slibuje, že při po-
užití tohoto preparátu se infekce nedo-
staví a počínající chřipka nabyde krát-
kého průběhu lehkého kataru,“ slibuje 
spolehlivou ochranu před španělskou 
chřipkou jedno z vydání dobových novin.

Chinin, arzén a pouštění žilou

První světová válka vyčerpala nejen 
zásoby potravin, ale i léků. Těch, které 
dokázaly srazit horečku a zmírnit kru-
té bolesti hlavy u nemocných chřipkou, 
tehdejší lékařská věda znala jen pár, ale 
i ty chyběly. Národní politika v roce 1918 
doporučuje k radikální potní kúře dva 
z nich – salicylan a aspirin: „…na noc nut-
no vypíti kofl ík horkého čaje s rumem 
nebo koňakem, užíti 1 nebo 2 gramů sali-
cylanu sodnatého nebo aspirinu, obloži-
ti tělo i krk priesnitzskými obklady (kloc 
do studené vody namočený, vyždíma-
ný a přepásaný suchým šatem), stejně 
nutno obložiti i hlavu.“ Doporučovaly se 
také odvary z bezu či heřmánku i omý-
vání kolínskou vodou nebo alkoholem.
Univerzitní profesoři i praktičtí a vojenští 
lékaři si svěřovali své zkušenosti s tera-
pií. A jejich rady byly často zcela proti-
chůdné. Zatímco jedni radili studené 
zábaly, jiní je odmítali, část z nich dopo-
ručovala vydatnou stravu, dalším se 
osvědčilo podávat pacientům jen tekuti-
ny. Zkoušelo se cokoli, nejčastěji aspirin 
a chinin na horečku a bolest, používaly 
se také léky na posílení srdeční činnosti – 
adrenalinové, kafrové a kofeinové injek-
ce a digitalis. Doporučovala se inhalace 
kyslíku, ale dokonce i podkožní kyslíkové 
injekce a pouštění žilou. Někteří si jeho 
efekt velmi pochvalovali. Jeden z lékařů, 
jehož záznamy z té doby se v archivech 
dochovaly, svým pacientům takto ode-
bíral čtvrt litru i více krve opakovaně. Ke 
slovu přišly i více či méně prudké jedy, 
sloučeniny stříbra, rtuť nebo arzén. 
Začaly se však také experimentálně 
podávat i transfuze krve od jedinců, kteří 
španělskou chřipku prodělali. K tehdejší 
metodě se medicína po sto letech znovu 
vrátila a podávání krevní plazmy uzdra-
vených z Covid-19 je dnes v těžkých pří-
padech jednou z používaných metod.  
 Hana Kubová

Španělská chřipka, pandemie, která před sto lety zasáhla celý svět, je pro současníky zapomenutou historií. Naštěstí 
se dochovala řada úředních hlášení, novinových zpráv i osobních písemných svědectví, a pokud do nich nahlédneme, 
zjistíme, že je to mimořádně zajímavé a poučné čtení. Obraz tehdejší pandemie chřipky v letech 1918 až 1920 v mnoha 
ohledech velmi připomíná tu dnešní, koronavirovou. A to včetně různých fám, spekulací a rad. 

Vojáci první světové války byli prvními oběťmi tehdejší pandemie.  FOTO: Archiv autora
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Videokonferenci zvládnou klidně i babičky s vnoučaty

Jak jsme již zmínili, spojit se můžete pro-
střednictvím počítače, ten musí mít ale 
připojenou webovou kameru a mikro-
fon. Obojí lze pořídit za pár stokorun. 
Pokud se připojíte prostřednictvím 
notebooku, tyto starosti odpadají, neboť 
notebook má jak webkameru, tak mik-
rofon zabudované. A v neposlední řadě 
lze na videovolání využít tablet nebo 
chytrý telefon. Oba mají bohužel menší 
displeje, není ale třeba připojovat kame-
ru a mikrofon. Samozřejmostí je také 
připojení k internetu. Pokud se připo-
jíte prostřednictvím Wifi , máte volnost 
pohybu a můžete se během videovolání 
pohybovat. 

I bez instalace

Spojit se pomocí internetu můžete 
nejenom s jedním, ale hned s několika 
osobami. Jejich počet se liší podle toho, 
kterou aplikaci využijete. Aplikací je k dis-
pozici mnoho, vždy není třeba stahovat 
a instalovat samotnou aplikaci, je možné 
využít přístupu pouze přes internetový 
prohlížeč, například Chrome, Edge nebo 
Firefox. Vždy je třeba povolit, že daná 
aplikace může využívat kameru a mikro-
fon. Pokud se ale rozhodnete si danou 
aplikaci instalovat, získáte širší mož-
nosti. Ovládání je jednoduché, bát se 
ho nemusí vůbec nikdo. Na výběr máte 
z aplikací placených, ale i těch zcela bez-
platných. Videohovor probíhá v reálném 
čase, pokud máte standardní připojení 
k internetu, nebude se obraz nijak trhat 
a vše bude působit poměrně opravdově. 
Pokud si tedy bude například chtít děda 
popovídat se svými vnoučaty, nebo jim 
před spaním přečíst pohádku, prostřed-
nictvím aplikací má překvapivou mož-
nost. Bohužel je neobejme, ale určitě je 
tento způsob kontaktu lepší než žádný, 
nebo než obyčejný telefonát. Které apli-
kace a platformy lze tedy k popovídání 
využít? 

Zoom

Jednou z nejvyužívanějších platforem 
pro videovolání je Zoom, který zvládne 
propojit až 100 účastníků a který najde-
te na adrese https://zoom.us/. Kvalita 
videa a zvuku je vysoká, pro připojení 
k videokonferenci je ale nutné instalovat 

obslužný program. Váš videohovor si 
můžete nahrát, a to včetně videa. Dále 
lze sdílet svou obrazovku, takže můžete 
druhému pustit třeba video. Základ-
ní bezplatná verze nabízí neomezený 
počet schůzek dvou lidí, skupinové 
schůzky jsou omezené na 40 minut. 
Pokud chcete delší čas, musíte využít 
zpoplatněných verzí. Měsíční předplat-
né začíná na 380 korunách, pro školy je 
využívání aplikace zdarma.

Whereby.com

Pokud při videohovoru nechcete řešit, 
jaký program má který účastník nain-
stalovaný, můžete vyzkoušet webovou 
konferenci Whereby.com. V ní si můžete 
pronajmout svou virtuální konferenční 
místnost, kde lze pořádat konference 
a zvát si do ní hosty. Získáte odkaz na 
vaši „místnost“, tedy webový prostor, 
kde si dáte v určitou hodinu s někým 
sraz. Pokud si vystačíte s maximálně 
čtyřmi účastníky, máte službu zadarmo; 
větší konferenční místnosti je třeba si 
pronajmout. 

Telekonference.eu

Využít můžete i českou službu s velmi 
jednoduchým vzhledem, kterou najde-
te na adrese telekonference.eu. Cizo-
krajný název vás nemusí děsit, protože 
její rozhraní je v češtině. I zde si vytvo-
říte svou vlastní místnost, do které 
pozvete účastníky konference. Opět 
získáte internetový odkaz, který stačí 
svým známým poslat třeba e-mailem 
a domluvit se, že se v určitou hodinu při-
pojíte. Počet vašich konferenčních míst-
ností není omezený. Obraz z kamery si 
můžete zvětšit přes celou obrazovku, 
dále můžete sdílet svoji pracovní plochu 
nebo okno určitého programu. Vytvoře-
ní konference je velmi rychlé, není třeba 
nic stahovat. Připojit se lze z počítače, 
tabletu nebo chytrého telefonu.
INFO:
Nepřehánějte to! Videokonference jsou 
celkem lákavé, je třeba si ale uvědomit, 
že jsou náročnější na pozornost, než 
pokud by probíhaly reálně. Proto omez-
te volání na maximálně půl hodiny, nebo 
dělejte přestávky.  Michaela Kadlecová
 

Vládní opatření proti koronaviru setkávání lidí nepřejí. Naštěstí se nacházíme v digitálním věku a je možné najít jiné 
možnosti komunikace. Například pomocí videokonference, kdy se prostřednictvím počítače, mobilu nebo tabletu 
můžeme s druhým člověkem vidět a slyšet. A přesto, že jsou zatím videokonference, tedy hromadná komunikace 
mezi vybranou skupinkou lidí, zatím spíše doménou manažerů, nic nebrání tomu, aby je začali pořádat i ostatní lidé. 
Rodina si tak na dálku může popovídat s babičkou či dědou, spojit se můžete i se vzdálenějšími příbuznými, ale klidně 
třeba i s partičkou kamarádů. Co k tomu potřebujete?

FOTO: Visualhunt
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Centrála České Budějovice: Biskupská 12; 370 01 České Budějovice
tel.: 386 350 220; tel./fax: 387 311 225; e-mail: cb@quicktour.cz, rezervace@quicktour.cz
Pobočka Praha: Vodičkova 31 - Myšák Gallery; 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 827 100; tel.: 224 828 236; e-mail: praha@quicktour.cz

www.quicktour.cz

DOVOLENÁ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
poznejte krásy naší země

zájezdy s průvodcem a pobyty s vlastní dopravou

SLEVA 10% pro členy OS KOVO a rodinné příslušníky.

Bílé Karpaty - Žítkovské bohyně
13.9.–16.9.2020

Šumava - Modrava - turistika
25.–30.8.; 8.–13.9.2020

Český ráj a Krkonoše
7.–12.7; 30.7.–2.8.; 12.–16.8.2020

Třeboňsko **** Hotel Zlatá hvězda
4.–11.7; 18.–25.7.; 25.7.–1.8.2020

Adršpach a Orlické hory
3.–6.7.2020

4.850,-
5.390,-

5.030,-
5.590,-

7.965,-
8.850,-

4.310,-
4.790,-

3.320,-
3.690,-

od 5.390,-
od 5.990,-

od 5.390,-
od 5.990,-

od 5.390,-
od 5.990,-

6.290,-
6.990,-

Krušné hory - turistika
5.8.–9.8.2020

Krkonoše - turistika
21.–26.7.; 18.–23.8.2020

Znojemsko - vinice, památky Podyjí
4.9.–6.9.2020

Morava - Valašsko
30.7.–2.8.2020

Zajišťujeme letenky, konference,školení a skupinové zájezdy na přání.
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Správné znění tajenky z čísla 8: První máj svátek práce. Správně luštila a potřebné štěstí při losování měla Věra Gregušová z 
Letohradu. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také vydavatelem časopisu 
Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 2., 16. a 30. června. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 8. června 2020 na 
doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.
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