
Jak se bránit, když vás prodavačka odmítne obsloužit
Poslední dobou se lidé brání v obchodech proti výzvám, aby si nasadili respirátor.  Odkazují
se na paragraf 328 trestního zákoníku, podle něhož je k tomu vyzvat  nemohou. Takové 
právo prý mají pouze pracovníci hygieny. Je to tak, nebo nikoliv?

Je to,  jak  říkáte.  Prodavačka  opravdu  není  osobou  pověřenou  k  tomu,  aby  mohla  vyžadovat
jakákoliv zdravotní opatření včetně nasazování roušky a respirátoru. Prodavačka má prodávat, ne
kontrolovat dodržování zdravotních předpisů. Právo, které jí  uložil  ministr svým opatřením, je v
rozporu se zákonem. Ona skutečně nemůže vyzývat nikoho k ničemu.

Česká inspekce v reakci na to ale tvrdí, že na to právo má: „Neboť sleduje legitimní cíl –
ochranu  dalších  zákazníků  a  zaměstnanců  provozovny  před  jejich  nakažením  nemocí
COVID-19,“ uvedla ČOI ve své tiskové zprávě. Co vy na to?

Miluju Českou obchodní inspekci, že se povýšila do pozice Parlamentu České republiky,  jen bych 
jim chtěl vzkázat, že nejsou Parlamentem České republiky, nemohou měnit  zákony a ani je 
vykládat dle svých nápadů a momentálních idejí. Měnit zákony může  skutečně pouze Parlament 
České republiky, nikoliv Česká obchodní inspekce. Jejich  názory, že někdo někoho ohrožuje, je 
sice názor pěkný, ale za mě za prvé naprosto mylný  a rozhodně v rozporu se zákonem. Oni na to 
prostě nemají právo. Pokud jim zákon  nestanoví nebo nedá zmocnění, což by bylo opravdu 
absurdní a hloupé, kontrolovat dodržování hygienických opatření, mít ho nebudou. Příště můžeme 
tvrdit, že mohou  kontrolovat, jestli nemáte špinavé nehty. To je úplně to samé.

Logicky každý může přinést jakoukoliv nákazu, nejen covidu. Teď to vypadá, že covid  ovládl 
všechno a jiné nemoci nejsou, ale jsou i jiné nemoci. Z logiky prodavačka nemá  právo kontrolovat,
zda nemáte žloutenku, zda nemáte žaludeční chřipku a nemá právo ani  kontrolovat, zda máte 
roušku nebo nemáte. Takže Česká obchodní inspekce - pokud by si  přečetla tento článek – by se 
měla podívat do zákona a uvědomit si, že opravdu nejsou  Parlamentem České republiky.

Čili odpovědí zákazníka stále může být: Vy nemáte právo mě k nasazení respirátoru  vyzvat,
protože nejste pracovník hygieny?

Samozřejmě.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Prodavacka-vas-odmitne-obslouzit-protoze-

nemate-respirator-Tak-to-ne-Advokat-prinasi-navod-jak-se-branit-675146 
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Přisvojení pravomoci úřadu

Kdo  neoprávněně  vykonává  úkony,  které  jsou  vyhrazeny  orgánu  státní  správy,  územní
samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo

kdo  vykoná  úkon,  který  může  být  vykonán  jen  z  moci  úřední  orgánu  státní  správy,  územní
samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta.
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