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Dřívější důchod spadl pod stůl. Odborům navzdory
Hodnocení uzavřených podnikových kolektivních smluv, nominace členů do výborů industriAll nebo vyhodnocení 
vzdělávání OS KOVO, to byla některá z témat, jimž se věnovalo 29. zasedání Předsednictva Odborového svazu KOVO. 
Zlepšení pandemické situace umožnilo představitelům kováků opustit online platformu a sejít se osobně v úterý  
7. září v pražském Hotelu Olšanka. 

Výzva k diskusi o Stanovách OS KOVO
Doba i Odborový svaz KOVO se mění a s nimi i podmínky pro práci a působení OS KOVO. To v někte-
rých případech vyžaduje i patřičné úpravy Stanov. Rozhodovat o případných změnách bude odložený 
VIII. sjezd OS KOVO v červnu 2022. Aby úpravy co nejvíce odrazily novou realitu a zkušenosti z praxe, 
vyzývá Výkonné vedení OS KOVO a Komise pro Stanovy nejenom představitele organizačních jed-
notek OS KOVO, ale i řadové členy k opětovnému zahájení celosvazové diskuse na toto téma. Své 
nové návrhy můžete zasílat průběžně Komisi pro Stanovy. Učinit tak lze doručovací poštou na adresu  

OS KOVO, Komise pro Stanovy, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 nebo elektronicky na e-mail: valasek.
tomas@cmkos.cz, případně na adresu: oskovo@cmkos.cz.
Komise pro Stanovy se všemi došlými návrhy na změny Stanov bude zabývat na svých dalších plánovaných zasedáních 
až do zahájení VIII. sjezdu OS KOVO a přijaté navrhované změny budou zveřejněny i v časopisu Kovák v příštím roce.
� Tomáš�Valášek,�místopředseda�OS�KOVO

Na jednání, které vedl místopředseda 
svazu Libor Dvořák, byli členové před-
sednictva seznámeni předsedou svazu 
Jaroslavem Součkem s aktuálním vývo-
jem v činnosti OS KOVO i v odborech na 
nadnárodní úrovni. Jednali také o parla-
mentem neschváleném návrhu změny 
zákona na dřívější odchod do důchodu 
pro náročné profese, dále o parlamen-
tem neschváleném návrhu na uzáko-
nění pěti týdnů dovolené pro všechny 
zaměstnance a o zakotvení státního 
příspěvku na udržení zaměstnanosti 
v mimořádných situacích do zákona  
o zaměstnanosti – tzv. kurzarbeitu. Pro-
běhla diskuse o makroekonomických 
analýzách v průmyslu ČR, mezinárodním 
srovnání mezd v EU i v zemích OECD, 
pracovní době, indexu kvality života, 
dostupnosti bydlení a také o změnách 
legislativy týkající se zaměstnanců. 
Se stavem Konta živelních pohrom 
seznámil své kolegy místopředseda To- 
máš Valášek. „Stav konta ke konci srp-
na činí 11 180 750 korun. V tomto roce 
jsme už kovákům, jejichž majetek byl 
zničen živelní katastrofou, vyplatili část- 
ku přesahující dva miliony korun. Jed-
nalo se zatím o 55 událostí. Přicháze-
jí nové případy od členů z míst, kde 
řádilo tornádo. Jedním z posledních je 

například totální demolice domu. Zítra 
se už podruhé chystám na jižní Mora-
vu vyhodnotit, kde bude potřeba další 
pomoc,“ uvedl. Podle něj se stále mno-
ho lidí v zasažených oblastech potýká 
s těžkými následky. Často chybí doku-
mentace ke zničeným domům, posta-
veným počátkem minulého století. 
Rekonstrukce si vyžádají velké finanční 
náklady. Na podporu obětem tornáda 
proto výkonné vedení svazu založilo  

v červnu transparentní účet, na němž  
se shromáždilo téměř 2,2 milionu ko- 
run. „Není lehké mluvit s lidmi v posti-
žených oblastech. Jde o tragické lidské 
příběhy a návrat k normálu zabere čas. 
Skládám velkou poklonu a děkuji všem, 
kteří přispěli. Nebývalou solidaritu proje- 
vilo přes sto osmdesát základek a fyzic-
kých osob,“ zdůraznil místopředseda Va- 
lášek. Místopředseda Ing. Pavel Komá- 

Výkonné vedení svazu seznámilo účastníky zasedání Předsednictva OS KOVO s aktualitami.
 FOTO:�(mia)

pokračování na str. 2
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Liberty přes protest odborů pokračuje v prodeji povolenek

rek seznámil účastníky zasedání s prů-
během rekonstrukcí majetku svazu. Za 
největší akci v tomto roce označil opra-
vu jímací nádrže vody pro Hotel Clarion 
ve Špindlerově Mlýně. „Důvodem rekon-
strukce byl havarijní stav nádrže, která 
zajišťuje jediný zdroj vody z nedalekého 
potoka. Neodkladná oprava zdí nádrže 
si vyžádala těžkou techniku a betonáž. 
Zajistil se tím bezproblémový přísun čis-
té vody pro hotel na desítky let,“ uvedl.
V diskusi o aktuálním dění se členo-
vé předsednictva zaobírali mimo jiné 
projednáváním změny zákona o před-
časném důchodu. Ta má umožnit 

zaměstnancům, pracujícím dlouhodo-
bě ve třetí a čtvrté skupině rizika, odejít 
do předčasného důchodu bez sankcí. 
Žádost o podporu změny zákona poslal 
OS KOVO poslanecké sněmovně v čer-
venci. Předseda svazu v žádosti apeluje 
na poslance, aby hájili zájmy českých 
občanů. „Výkon práce ve třetí a čtvr-
té kategorii rizika má vliv na soukromý 
život a dožití zaměstnanců. Jejich kva-
lita života v seniorském věku je vzhle-
dem k vyššímu fyzickému opotřebení 
výrazně nižší, než u ostatních zaměst-
nanců. Žádám Vás o korektní zvážení  
a podporu návrhu změny zákona, který 
by konečně odstranil křivdu z počátku 

90. let minulého století,“ uvedl v dopi-
se předseda OS KOVO Jaroslav Souček. 
Zákonodárci však změnu zákona nepod-
pořili. Podle předsedy svazu se zákon 
ani řádně neprojednal. „V poslanecké 
sněmovně byla vytvořena zmatečná 
situace a poslanci v podstatě nevěděli,  
o čem hlasují. Pro jich bylo pouze čtr-
náct. Senát to završil tím, že se rozho-
dl návrhy změn v důchodovém zákoně 
vůbec neprojednávat. Jsem přesvědčen, 
že se tak stalo proto, že mezi senátory 
je pravicová většina. Změny podpořit 
nechtěli. Snaha o změnu zákona opět 
spadla pod stůl,“ konstatoval předseda 
OS KOVO. (mia,�red)

Podle mluvčí hutní společnosti Liberty Ostrava (LO) Barbory Černé Dvořákové, hutě  odkoupily zpět emisní povolen-
ky, které prodaly v dubnu rumunské sesterské společnosti Liberty Galati. Šlo o milion emisních povolenek, v hodnotě  
1,24 miliardy Kč. Mluvčí to uvedla pro média v pondělí 6. září. Podle odborů ale povolenky nepřišly a firma prodala další.

dokončení ze str. 1

Předseda Základní organizace OS KOVO 
Liberty ČR Petr Slanina řekl, že zatím 
nemá potvrzeno, že by ostravská huť 
měla prodané povolenky zpět. Povo-
lenky na nové období se podle něj ješ-
tě nevydávaly, je tak možné, že je huť 
zaplatila, ale zůstaly jako pohledávka. 
Minulý týden se navíc v moravskoslez-
ském vydání Mf DNES objevila informa-
ce, že LO nedávno prodala další povolen-
ky za asi dvě miliardy korun. „Tuto infor-
maci máme potvrzenou,“ řekl Slanina. 
Už od jara jsou odboráři ve stávkové 
pohotovosti. Na květnovém mítinku 
tehdy poslali vedení jasný vzkaz. „Bude-
me se bránit, když rozhodnutí majitele 
budou ohrožovat samotnou existen-
ci fabriky, která tu stála už 70 let před 
Sanjeevem Guptou, protože chceme, 
aby tu stála i v budoucnu. Nechceme, 
aby rok 70. výročí založení ostravské 
hutě byl rokem její definitivní likvidace. 
Plně respektujeme všechna práva maji-
tele, ale očekáváme, že on bude respek-
tovat své závazky, které přijal v souvis-
losti s koupí hutě od Lakshmi Mittala 
a které deklaroval Evropské komisi.  
A že bude plnit sliby, které dal při koupi 
hutě odborovým organizacím a stvrdil 
je memorandem podepsaným s vládou 
České republiky. Nerozumíme tomu, jak 
je vůbec možné emisní povolenky, které 
ostravská huť obdržela zdarma od státu 
pro podporu svého rozvoje, využívat pro 
podnik v jiné zemi,“ uvedli odboráři.
Dubnový prodej povolenek přiměl stát, 
aby dal podnět k zahájení finanční kon-
troly v LO. Premiér Andrej Babiš tehdy 

uvedl, že majitelé firmy povolenky pro-
dali navzdory dohodě s vládou a obešli 
i dozorčí radu. Huť disponovala emisní-
mi povolenkami v hodnotě přibližně 5,6 
miliardy korun. V minulých letech si je 
šetřila k financování nezbytné moderni-
zace. V době, kdy povolenky do Rumun-
ska prodávala, byla na trhu jejich cena 
téměř 50 eur za tunu a LO je prodala za 
tržní cenu. Teď je cena na trhu přibližně 
60 eur.
LO další prodej povolenek nepotvrdila. 
„Detaily o těchto transakcích nezveřej-
ňujeme, protože se jedná o obchodně 
citlivé informace,“ sdělila firma. Emisní 
povolenky opravňují firmy k vypouště-
ní oxidu uhličitého do ovzduší. firmy 

dostávají část povolenek bezplatně od 
státu, zbytek si mohou koupit na trhu 
nebo v aukci. Provozovatelé své emi-
se monitorují, vykazují je každoročně 
ministerstvu životního prostředí a vyřa-
zují za ně povolenky.
LO vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, 
strojírenství a petrochemický průmysl. 
Roční kapacita výroby podniku je 3,6 
milionu tun oceli. V období od 1. led-
na 2019 do 30. června 2020 dosáhla 
firma čistého zisku 305 milionů korun.  
I s dceřinými společnostmi má firma 
6000 zaměstnanců. Od roku 2019 patří 
do Liberty Steel Group z koncernu GfG 
Alliance britského podnikatele Sanjeeva 
Gupty. (ČTK,�red)

Odboráři v Liberty zahájili stávkovou pohotovost již na jaře. Jsou rozhodnutí ostravskou huť zachránit 
před likvidací. FOTO:�ZO�Liberty
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Zhruba tisícovku návštěvníků přilákalo zážitkové Loučení s létem, které v sobotu 4. září uspořádal pro děti svých členů 
Odborový svaz KOVO ve Sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou. Obrovský zájem dětí a jejich rodičů orga-
nizátory příjemně překvapil. Moc totiž nechybělo a nevešli by se do aktuálně platného hygienického limitu. Naštěstí 
ale nemuseli nikoho odmítnout.

Silná vichřice, kroupy a déšť patří mezi nejčastější pohromy, které řeší Konto živelních pohrom.  Tentokrát živel řádil 
na jižní Moravě a Zlínsku. Vichřice a kroupy, které zasáhly 16. srpna Židlochovice, poničily rodinný dům kolegy Josefa 
Jedličky ze ZO OS KOVO CommScope. Konto mu vyplatilo sociální podporu 50 000 korun.

„Nemohli jsme uvěřit svým očím. Měli 
jsme připraveny tři stovky pásků na 
ruku, které dětem umožňovaly vstup na 
zdejší atrakce zcela zdarma. Brzy jsme 
museli shánět další dvě stovky a z těch 
nakonec zbylo jen pár kousků. Svou roli 
jistě sehrálo i nádherné slunečné počasí, 
ale tak velký zájem jsme skutečně neče-
kali. Na druhé straně nás potěšilo, kolik 
našich členů využilo této akce, aby se 
spolu s dětmi setkali mimo pracoviště 
se svými kolegy. A také to, že jsme nako-
nec nemuseli omezovat vstup, abychom 
neporušili pravidla preventivních proti-
epidemických opatření,“ uvedla hlavní 
organizátorka akce, vedoucí Regionální-
ho pracoviště OS KOVO v Českých Budě-
jovicích Pavlína Jirková.
Do práce se na místě zapojili nejen všich-
ni zaměstnanci jihočeského regionální-
ho pracoviště nejsilnějšího odborového 
svazu v tuzemsku, včetně specialistů 
na bezpečnost práce či pracovněprávní 
vztahy, ale i zástupci základních organi-
zací OS KOVO z různých strojírenských 
firem v regionu. Zastoupen zde byl 
Robert Bosch, Motor Jikov, Groz-Beckert 
Czech, Kern-Liebers CR, Inovan CZ a dal-
ší.
„Velký dík za skvělý průběh akce pat-
ří hlubockému sportovně relaxačnímu 
areálu, který nám umožnil dětský zážit-
kový den uspořádat ve svých krásných 
prostorách na břehu Vltavy a poskytl 
i nabízené sportovní atrakce. Reakce 
od účastníků akce je velmi pozitivní.“ 
poznamenala Jirková. 
Kováci drží při sobě. I tak by se dala 
popsat sobotní nálada na Hluboké. 

Zmocněnec Krajského sdružení Odboro-
vého svazu KOVO Jihočeského kraje Jan 
Janoušek v této souvislosti připomněl, že 
úlohou odborů je zastupování, obhajoba 
a ochrana kolektivních a individuálních 
zájmů zaměstnanců v rovnoprávném 
dialogu se zaměstnavatelem. To se týká 
především spravedlivého odměňování 
za práci, slušných pracovních podmínek 
a bezpečnosti práce. Hájit účinně prá-
va zaměstnanců ovšem může jen silná 
odborová organizace. Její síla je zpravi-
dla vždy úměrná počtu členů.
„Přestože výhody z uzavřených kolek- 

tivních smluv, týkajících se především 
mezd, zaměstnaneckých benefitů či 
zlepšování pracovních podmínek, využí-
vají všichni zaměstnanci, k odborům se 
nyní alespoň v případě OS KOVO na jihu 
Čech hlásí pouze každý čtvrtý. Většina se 
jen veze. Dnešní akce, přestože je urče-
na primárně dětem, by měla upozornit, 
že odbory rozhodně nejsou jakýmsi 
přežitkem socialismu, ale moderními 
zaměstnaneckými organizacemi, jejichž 
kořeny sahají historicky do 19. století,“ 
zdůraznil Janoušek. 
 (pp)

„U Josefa Jedličky došlo k poškození 
střechy a bylo vytopeno přízemí domu. 
Dům se stal neobyvatelný. Přibyly i dal-
ší případy. Patří mezi ně bouře, která 
se přehnala 24. června nad Uherským 
Brodem. Vyplavila byt františka Janči ze 
ZO OS KOVO Česká Zbrojovka. V jeho 
případě komise rozhodla o poskytnutí 
podpory 5000 korun. Členkami uher-
skobrodské ZO jsou i Jana Macharová, 
Markéta Sedláčková a Dana Srníková, 
kterým stejná bouře poničila přístřešky, 

fasády a okna. První dvě obdržely každá 
3000 korun. Dana Srníková 2000 korun,“ 
upřesnil předseda Komise k živelním 
pohromám a místopředseda OS KOVO 
Tomáš Valášek. 
Bližší informace o Kontě živelních 
pohrom také naleznete na intranetu 
OS KOVO v rubrice Služby členům nebo 
na odkaze: https://www.oskovo.cz/intra-
net/sluzby-clenum/pomoc-pri-zivelnich-
udalostech.�
 (mia,�red)

Obrovský zájem dětí a rodičů kováky příjemně překvapil. FOTO:�RP�ČB

K příspěvku z Konta obdržel Josef Jedlička 
20 000 Kč od ZO. Předal mu je předseda Valer 
Mikolaj (vlevo). FOTO:�ZO�CommScope
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Na základě četných dotazů byla zřízena 
Technická podpora. Nejčastější otázky 
jsou postupně zařazovány do tzv. Tech-
nické podpory (3) (� https://clen.oskovo.
cz/technicka-podpora), aby pomohly 
i jiným uživatelům. Technická podpora 

je dostupná i bez přihlášení a každý 
uživatel v ní nalezne potřebné informa-
ce k fungování webu a také, jak správně 
čerpat výhody v rámci Benefitní nabíd-
ky OS KOVO. Benefity lze třídit i podle 
regionu a tím si usnadnit výběr (2).  

Objeví-li se zcela nový, nebo zásad-
ně měnící se benefit, jsou registro-
vaní uživatelé informováni v podobě 
Newsletteru, a tak nikomu neuniknou 
změny a novinky. Newsletter je roze-
sílán z e-mailu trewis@trewis.online. 
Zároveň je dobré sledovat v pravé části 
po přihlášení nabídku Právě aktualizo-
váno (4), kde jsou na prvních místech 
v seznamu uvedené právě doplněné 
nebo aktualizované nabídky.
Stále mnoho členů ještě není registro-
váno do benefitního portálu. Proč nevy-
užít zajímavých nabídek, které mnoh-
dy i velice šetří naši peněženku. Stačí 
pouze jediné. Nahlásit svůj e-mail do 
přihlášky ve vaší základní organiza-
ci, následně pak obdržíte aktivační 
e-mail s přístupovými údaji, který je 
zaslán z e-mailu benefit@oskovo.cz. 
V některých případech je možné, že 
tento aktivační e-mail může být pře-
sunut do složky Nevyžádaná pošta 
(SPAM), sledujte proto i tyto složky. 
Pak již nebrání nic tomu, abyste mohli 
využít členství NAPLNO.  
 Josef�Kůta

Seznam členů byl např. rozšířen o no-
vou funkci Rychlé info – kliknutím 
na novou ikonku vedle jména člena v 
seznamu členů zobrazíte okno s kon-
taktními údaji, datem narození, datem 
vstupu člena do OS KOVO, a to včetně 
uvedení délky členství, a u funkcioná-
řů ZO i přehled jejich funkcí. V záhlaví 
seznamu členů najdete rychlé odkazy 
na dvě základní tiskové sestavy. První 
obsahuje kromě jména a příjmení člena 
také jeho evidenční číslo, osobní číslo, 
adresu trvalého pobytu, datum naroze-
ní, datum vstupu do OS a nově se opět 
zobrazuje i délka členství v OS. Druhá 
obsahuje kontaktní informace.
Nová funkce Sumarizace aktivních čle-
nů zobrazuje souhrnný tabulkový pře-
hled aktivních členů, a to dle věkových 
skupin, kategorií, zaměstnavatelů a zá- 
vodů/úseků. funkci najdete na úvodní 
obrazovce v podobě ikonky Graf [Su-
marizace] na kartě Seznam členů orga-
nizace, stejnou ikonku pak obsahuje 
i záhlaví seznamu členů.

Upraven a rozšířen byl i modul E-Poš-
ta, kde byla přidána možnost filtrovat 
odeslání e-mailu dle kategorií, zaměst-
navatelů a závodů/úseků. Při vytváření 
(zápisu) nové zprávy E-Pošty se auto-
maticky do zprávy předvyplní název 
odborové organizace, přihlášený uživa-
tel (odesílatel) a jeho e-mailová adresa, 
tyto údaje je možné dodatečně upravit 
nebo smazat. Od začátku září je nově 
možné přidávat k e-mailu přílohy, kte-
ré mohou být typu PDf, DOCX (Word), 
XLSX (Excel). Ke zprávě mohou být při-
dány max. tři přílohy a maximální veli-
kost jednoho přiloženého souboru je 
nastavena na 10 MB. Upozorňujeme, že 
hromadné rozesílání e-mailů prostřed-
nictvím modulu E-Pošta není určeno 
pro rozesílání interních (citlivých) doku-
mentů organizace, to by mělo probí-
hat prostřednictvím klasické e-mailové 
pošty!
Nový systém TREWIS-ZO je možné bez-
platně získat prostřednictvím regio-
nálního pracoviště. Příslušné RP vám 

pomůže jak s vyplněním potřebných 
zmocnění, tak se zpřístupněním a ak- 
tualizací dat pro vaši ZO.� Jan�Jírovec

V dubnu 2021 spustil OS KOVO zcela nový benefitní web na adrese https://clen.oskovo.cz/. Jde o přehledný, do kategorií 
rozdělený web, kde každý člen nalezne zajímavé nabídky, ať již v oblasti cestování, zdraví, ubytování, nákupů, pojiště-
ní nebo kultury (viz obr. odkaz 1). Web je plně responzivní a přizpůsobuje se konkrétním zařízením (mobil, tablet aj.).

Čtenáři časopisu Kovák jistě zaregistrovali, že v průběhu dubna byl spuštěn ostrý provoz nového informačního sys-
tému pro evidenci členů TREWIS-ZO. A protože od té doby došlo k řadě jeho vylepšení, rozšíření funkcí a možností, 
rozhodli jsme se vás alespoň s některými seznámit. 

Členství v OS KOVO naplno

Aktualizace systému pro evidenci členů TREWIS-ZO

Přestože� jsou� možnosti� on-line� systému�
TREWIS-ZO� průběžně� rozšiřovány� o� dal-
ší� funkce� a� nástroje,� grafické� rozhraní� 
zůstává�přehledné�a�práce�s�ním�snadná�
a�intuitivní.�
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Členství v OS KOVO naplno

O šatnách pojednává 
NV č. 361/2007 Sb., 
§ 54. Bohužel, co se 
týká rozměrů, o tom 
není v § 54 žádná 

z mínka. Pojednává pouze o výšce stro-
pu ve vztahu k podlahové ploše a pří-
padné výměně vzduchu v šatně. Infor-
mace o šatních skříňkách a o rozměrech 
mezi nimi uvádí norma ČSN 73 4108. 
Tato norma zmiňuje tři možnosti roz-
měrů mezi skříňkami.
První možnost je rozmístění skříněk 
bez lavic. Mezi skříňkami musí být do-
držena vzdálenost 2,4 m a vzdálenost 
od stěn šaten musí být 1,5 m (obr. a). 
Druhá možnost jsou skříňky bez lavic 
a samostatné lavice. Zde musí být 
dodrženy vzdálenosti mezi skříňkami 
a lavicemi 1,5 m (obr. b). 
Třetí možnost jsou skříňky s lavice-
mi. Mezi skříňkami s lavicemi musí být 
dodržena vzdálenost 1,8 m a vzdá-
lenost od stěn šaten musí být 1,2 m 
(obr. c). 
Dále uvádím citaci normy ČSN 73 4108, 
čl. 4.4, kde jsou uvedeny další požadav-
ky na skříňkové šatny. 

4.4 Skříňkové šatny

4.4.1 Skříňkové šatny se vybavují jed-
noduchými nebo zdvojenými uzamyka-
telnými skříňkami a sedacím nábytkem. 
Minimální rozměry skříňkových šaten 
jsou uvedeny na obrázku Skříňkové 
šatny a,b,c. Na jednu osobu musí při-
padat nejméně 0,40 m2 půdorysné plo-
chy šatny. Při dimenzování půdorysné 
plochy šatny se vychází z předpoklá-
daného počtu osob, které se mohou 
v šatně vyskytovat ve stejný okamžik 
(například počet osob v nejpočetněji 
zastoupené směně).

4.4.2 Šatní skříňky na obuv musí 
být zhotoveny z hladkého dostateč-
ně odolného a trvanlivého materiálu 
vzdorujícího vlhku a uvnitř opatřené 
omyvatelnou povrchovou úpravou 
a snadno větratelné. Šatní skříňky 
musí být v horní a dolní části opa-
třené větratelnými průduchy zajiště-
nými mřížkami o celkové půdorys-
né ploše nejméně 100 cm2 na jed-

Šatní skříňky podle norem      
Na slovíčko s bezpečákem | Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň

Jsem předsedou odborové organizace a mám dotaz: zaměstnavatel o víkendu posunul v šatně 
skříňky k sobě a já bych potřeboval vědět, jaké jsou minimální rozměry mezi šatními skříňkami.                                                                                       
 P. H., Plzeň

� FOTO:�Pixabay

nu skříňkovou buňku. Každá skříňko-
vá buňka musí být vybavena pevnou 
odkládací policí a dále šatní tyčí nebo 
dvěma závěsnými věšáky na oděvy.

4.4.3 Minimální rozměr jednoduché 
šatní skříňky určené pro jednoho uži-
vatele je 300 mm × 500 mm × 1650 mm
(šířka × hloubka × výška). V přípa-
dě zdvojených šatních skříněk musí 
mít prostor určený pro uložení oděvu 
užitečnou výšku nejméně 1400 mm 
a užitečnou šířku nejméně 200 mm.

4.4.4  V jednoduché šatní skříňce je 
možné ukládat také obuv uživatele za 
předpokladu, že dispoziční řešení skříň-
ky umožní, aby se obuv a oděv vzájemně 

nedotýkaly. V případě zdvojených šat-
ních skříněk musí být obuv odkládána 
v samostatném prostoru odděleném 
přepážkou od prostoru určeného pro 
odkládání oděvu. Užitečná výška pro-
storu pro obuv musí být stanovena 
s přihlédnutím k druhu pracovní obuvi 
používané uživatelem, nejméně však 
musí činit 250 mm. Zdvojenou šatní 
skříňku lze nahradit dvěma jednodu-
chými šatními skříňkami.

4.4.5 Ukládání pracovních oděvů, resp. 
stanovení druhu a počtu šatních skří-
něk pro jednotlivé uživatele, se provádí 
na základě třídy práce z hlediska znečiš-
tění oděvů (viz Tabulka 1 - Požadavky 
na ukládání pracovního oděvu).

POUŽITÁ�LITERATURA:�ČSN�73�4108�–�Hygienické�zařízení�šatny,�říjen�2020,�čl.�4.4�Skříňkové�šatny

Skříňkové šatny
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SVJ si může zažádat 
o úvěr a každý z ban-
kovních ústavů má 
různé podmínky, vý-
ši úroků a různou 

výši úvěru bez zajištění. Některé ban-
ky a stavební spořitelny poskytují úvěr 
až do výše 500 tisíc korun na bytovou 
jednotku (například Českomoravská 
stavební spořitelna či Wüstenrot), 
Česká spořitelna či Raiff eisen staveb-
ní spořitelna nejdou bez zajištění za 
hranici 350 tisíc korun na byt a ČSOB 
a UniCredit 300 tisíc korun na byt.
Co to však znamená výše úvěru bez 
zajištění?
    
Úvěr bez zajištění se „zajištěním“

Podle občanského zákoníku § 1194 
odst. 2 ručí totiž každý vlastník za 
dluhy SVJ: „za dluhy společenství 
vlastníků ručí jeho člen v poměru 
podle velikosti svého podílu na spo-
lečných částech“. Velikost podílu na 
společných částech domu má každý
spoluvlastník uvedenou v kupní smlou-
vě na bytovou jednotku a na přísluš-
ném výpisu z katastru nemovitostí. 
To je to samé, jako kdyby každý vlast-
ník bance podepsal ručitelské prohlá-
šení. 
Pokud by tedy SVJ přestalo 
z nějakého důvodu úvěr splácet, 
může banka vymáhat svou pohle-
dávku rovnou od jednotlivých 
vlastníků jako ručitelů. To je hlavní 
důvod, proč většina bank nevyžadu-
je při úvěrování SVJ žádné zajištění.
      
Kdo v rámci SVJ o úvěru rozhoduje? 

Nejprve je třeba připomenout, pokud 
stanovy společenství neupravují 
tuto otázku jinak, že dle ustanovení 
§ 1208 písm. g) bod 3 NOZ platí, že 
k uzavření smlouvy o úvěru, včetně 
schválení jeho konkrétní výše a podmí-
nek, musí shromáždění vlastníků pře-
dem dát svůj souhlas. 
O udělení předchozího souhla-
su se smlouvou o úvěru rozhoduje 
shromáždění nadpoloviční většinou 
přítomných členů SVJ, jak vyplývá 
z ustanovení § 1206 odst. 2 NOZ.

V otázce obsahu usnesení shro-
máždění, kterým se uděluje souhlas 
se smlouvou o úvěru, se lze inspi-
rovat komentářem k ustanovení 
§ 1208 NOZ:
„Usnesení by mělo obsahovat jas-
ný souhlas s podstatnými náleži-
tostmi úvěrové smlouvy (minimálně 
stanovení výše peněžních prostřed-
ků a výše úroků). Dalšími podmín-
kami, které je třeba odsouhlasit na 
shromáždění, mohou být ty, které jsou 
uvedeny ve stanovách, anebo ty, které 
samo shromáždění označí za ty, které 
chce schvalovat. Jiné než v usnesení 
shromáždění uvedené podmínky jsou 
v rozhodovací pravomoci statutárního 
orgánu.“
Ovšem může se přihodit, že několik 
členů vystoupí proti. S rekonstruk-
cí i výší investice souhlasí, ale můžou 
odmítat podílet se na splácení úvěru. 
Třeba z obavy, že v případě nespláce-
ní úvěru společenství vlastníků bude 
postižen jejich majetek.
O zadlužení SVJ platí obecná pravidla 
stejně jako pro přijímání ostatních 
rozhodnutí. Tedy postačí, když návrh 
odsouhlasí většina přítomných na 
členské schůzi nebo na shromáždění, 
pokud to stanovy umožňují.
Není však možné vyvázat někte-
ré vlastníky z tohoto ručení. Jednou 
z možností je, že pokud se vlastník 
nehodlá podílet na úvěru SVJ, může 
vložit své vlastní fi nanční prostředky 
ve výši jeho podílu na společném dlu-
hu na společný účet SVJ. Tato mož-
nost sice vlastníka nezbavuje jeho 
zákonné ručitelské povinnosti, ale 
částečně zmírňuje nebezpečí, že by 
se v případě problému se splácením 
banka hned obrátila na něj jako na 
ručitele.

Na shromáždění vlastníků při schva-
lování úvěru a provedení investic 
do domu si nechají takoví vlastníci, 
kteří se nechtějí podílet na splácení 
úvěru, do zápisu usnesení z tohoto 
shromáždění uvést bod, kde budou 
přesně vypsáni. Zároveň v něm bude 
uvedeno, že oni uhradí svůj podíl 
na investici ze svého na účet SVJ, 
a na splácení úvěru se tak nebudou 
podílet. V zápisu se specifi kuje číslo 
jednotky vlastníka, výše jeho podílu na 
investici a termín, dokdy musí peněž-
ní prostředky na účet SVJ složit. Tyto 
složené prostředky pak budou použi-
ty jako vlastní zdroje SVJ, a úvěr bude 
tedy o tuto částku nižší. Je nutno říci, 
že ani takovéto opatření však vlastní-
ka zákonného ručení nezbaví. I tak se 
může stát, že banka v případě problé-
mu bude vymáhat dluhy i po těchto 
vlastnících.
Problém s nesplácením dluhu SVJ vět-
šinou nastává v případě, že někteří 
spoluvlastníci neplatí poplatky, ve kte-
rých je zahrnuta i částka na úhradu 
dluhu SVJ. Pak musí vedení společen-
ství zahájit vymáhání dlužné částky 
od neplatičů a podotýkám, že slovní 
upozornění souseda na chodbě nemá 
příliš význam. Společenství vlastníků 
musí zvolit správný a ofi ciální postup 
a vše řešit písemnou formou, popř. 
soudním řízením.
Na závěr bych vás ráda upozornila, že 
nemáte byt v „osobním“ vlastnictví, ale 
pouze ve vlastnictví. Osobní vlastnic-
tví bylo zrušeno po roce 1989. Někte-
ré realitní kanceláře nabízejí zajištění 
koupě/prodeje bytu v osobním vlast-
nictví, ale tento výraz je chybný. Asi 
tím chtějí více zdůraznit, že se jedná 
o byt ve vlastnictví, a nikoli například 
o družstevní byt. 

Úvěr na rekonstrukci pro SVJ
Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička, Praha 

Jsem členem společenství vlastníků jednotek (SVJ), mám v osobním vlastnictví byt, je nás dvacet 
spoluvlastníků a asi osm majitelů bytu navrhlo, že bychom si jako SVJ vzali úvěr na rekonstrukci 
střechy a půdy. Můžete mi napsat, jak to všechno probíhá? K. S., Příbram

� FOTO:�pixabay
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Situaci v dotaze po-
psanou žádný právní předpis neupra-
vuje, už z toho důvodu, že je prodáván 
byt i s nájemníkem.
Doporučuji, abyste se s majiteli bytu 
dohodla, kdy, jak často a za jakých pod-
mínek (hygienických opatření) budou 
prohlídky bytu probíhat.
Máte pravdu, že se jedná o zásah do 
vašeho soukromí, proto si podmínky 

prohlídek dohodněte tak, abyste v byd-
lení byla co nejméně omezována.
Můžete poukázat i na to, že patříte  
k rizikové skupině a proto navrhujete, 
aby se první prohlídka uskutečnila až 
po vašem očkování.
Umožnění prohlídky bytu případným 
zájemcům za účelem jeho prodeje v do- 
bě, kdy v bytě bydlíte, je vaše dobrá 
vůle, ne zákonná povinnost.

Toto narušování sousedského soužití  
v domě musí na základě vašeho pod-
nětu řešit výbor společenství vlastníků 
jednotek. Musí písemně oslovit vlast-
níka bytu, který odpovídá za chování 
svých nájemníků, dát mu výstrahu, aby 
se on a jeho nájemníci zdrželi jednání, 
které soužití v domě narušuje (samo-
zřejmě je nutné mít důkazy o takovém-
to chování), a upozornit jej, že pokud 
toto chování v domě bude dále pokra-
čovat, bude podán návrh na prodej jed-
notky (bytu).
Občanský zákoník byl novelizován záko-
nem č. 163/2020 Sb., a to s účinností od 
1. července 2020. Podle uvedené novely 

je právní úprava řešení tzv. nespolehli-
vých vlastníků obsažena v novém znění 
§ 1184 takto:
(1) Na návrh osoby odpovědné za sprá-
vu domu může soud nařídit prodej 
jednotky toho vlastníka, který i přes 
písemnou výstrahu osoby odpovědné 
za správu domu porušuje své povin-
nosti způsobem podstatně omezujícím 
nebo znemožňujícím výkon práv ostat-
ních vlastníků jednotek.
(2) Ve výstraze podle odst. 1 se uve-
de důvod jejího udělení, upozornění 
na možnost podání návrhu na naří-
zení prodeje jednotky a výzva, aby se 
vlastník porušování povinností zdržel, 
popřípadě aby následky porušování 
povinností odstranil; k tomu se vlast-
níkovi vždy poskytne přiměřená lhůta, 
nejméně však 30 dnů.
(3) S podáním návrhu podle odst. 1 musí 
vyslovit souhlas většina všech vlastníků 
jednotek; při určení většiny potřebné 
pro vyslovení souhlasu se nepřihlíží  
k hlasu vlastníka podle odst. 1.
Zatímco dosavadní úprava byla velmi 
strohá, nesrozumitelná, těžkopádná, 
zdlouhavá a v praxi nepoužitelná, nová 
právní úprava je jakousi obdobou dosa-
vadní právní úpravy vyloučení člena 

družstva v případě družstevních bytů. 
Novela občanského zákoníku reagu-
je na požadavky praxe v této oblasti. 
Podle této nové právní úpravy je mož-
né s účinností od 1. července 2020, že 
vlastník jednotky v případě závažného 
porušování svých povinností dosta-
ne výstrahu, aby své povinnosti splnil 
nebo své chování napravil. Výstraha 
musí splňovat podmínky zákona, musí 
mít potřebné náležitosti: důvod výstra-
hy, upozornění na možnost podání 
návrhu na prodej jednotky, výzvu pro 
vlastníka, aby se zdržel porušování 
povinností nebo aby plnil své povin-
nosti, a to v přiměřené lhůtě, nejmé-
ně však do 30 dnů. Pokud ani po této 
lhůtě vlastník své povinnosti nesplní 
nebo se svého jednání nezdrží, může 
SVJ podat návrh soudu na nařízení pro-
deje jednotky. S podáním návrhu však 
musí souhlasit většina všech vlastníků 
jednotek, přičemž se nepřihlíží k hlasu 
vlastníka jednotky, vůči kterému návrh 
směřuje.
Za závažné porušování povinností 
vlastníka jednotky je považováno poru-
šování povinností způsobem podstatně 
omezujícím nebo znemožňujícím výkon 
práv ostatních vlastníků jednotek.

Prohlídka bytu v době pandemie

Z bytu je ubytovna a ruší sousedy

Bydlení  | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení  | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

� FOTO:�Pexels

� FOTO:�Pexels

Jsem v nájmu, a jelikož mám smlouvu na dobu neurčitou, majitelé nyní nabízí byt k prodeji s námi. 
V souvislosti s tím chtějí uskutečnit v bytě prohlídky. Mohou přijít nyní do bytu? Ve středu jdu na 
očkování, protože patřím do rizikové skupiny, chodím mezi lidi minimálně, tohoto se bojím… I když 
samozřejmě vím, že musíme mít všichni respirátor, ale i tak je to zásah do soukromí. Jsem povinna 
toto umožnit teď, nebo to můžu o dva týdny odložit? Bydlím sama se synem a nemá mě kdo v bytě 
během prohlídky zastoupit. H. M., Praha 8

Bydlím v malém bytovém domě. Byty máme ve vlastnictví. V domě se žilo hezky až do doby, kdy sousední byt na 
našem patře koupil člověk, který z něj udělal ubytovnu pro dělníky své stavební firmy. Tito lidé dělají nepořádek 
v domě i před domem, kde máme předzahrádky, a hluk se ozývá často do nočních hodin. Jak se můžeme bránit?                                                                    
         K. H., Plzeň
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Pět let jsem žila s maminkou v družstevním bytě. Mám invalidní důchod 7000 Kč. Maminka nečekaně 
během čtyř měsíců zemřela. Byt je napsán na ni, včetně plateb nájemného a služeb. A já teď nemám 
nárok vůbec na žádnou sociální pomoc od státu na nájemné a služby. Na úřadu práce mně řekli, 
že příspěvek na bydlení mi dají jen v případě, že smlouva na byt by byla na mé jméno, na dávkách 
hmotné nouze mi řekli, že bych musela mít smlouvu na vodu, na služby atd. Mám o šest let mladší 
sestru, která je také v bytě trvale hlášena, ale roky žije s přítelem jinde. Bude probíhat dědické 
řízení. Nevím, jak mám postupovat, abych případně v budoucnu měla nárok na příspěvek na byd-
lení. Sestra a její partner budou bojovat o dědictví, ale bydlet v bytě nechtějí a nebudou, nájemné 
nikdy nehradili, a i nadále platit a bydlet v bytě budu jen já. Můj invalidní důchod však nestačí ani na 

pokrytí nákladů na bydlení. Mám strašný strach, že skončím na ulici. Co mám dělat? Jak mám postupovat v dědickém 
řízení, když se sestra domáhá svého práva?                                                        V. V., Praha 8

Uzavřela jsem s přítelkyní registrované partnerství. Přítelkyně je nájemkyní bytu. Vznikl nám uzavřením registrova-
ného partnerství společný nájem bytu, jako je to možné u manželů?      L. M., Ústí nad Orlicí

Bohužel budete muset vyčkat na výsle-
dek dědického řízení. Teprve budete-li 
vy členem družstva, pak budete mít 
právo na uzavření nájemní smlouvy  
a teprve pak splníte podmínky záko-
na o státní sociální podpoře a vznikne 
vám podle tohoto zákona nárok na pří-
spěvek na bydlení. Na základě nájem-
ní smlouvy a úmrtního listu mamin-
ky pak „přepíšete“ všechny služby na 
vaše jméno. Do doby, než se vše vyřeší, 
požádejte sestru, aby vám s úhradami 
za nájemné a služby pomohla, pro-
tože je to i v jejím zájmu. Pokud sestra 
pomoc odmítne, jednejte s družstvem, 
např. si dohodněte, že budete hradit 
nižší částky a po vyřízení dědictví vše 
do určité doby uhradíte.
Nyní k dědictví družstevního podílu, je-
-li více dědiců, obecně je tato problema-
tika upravena v § 737 zákona o obchod-
ních korporacích. Uvedené ustanovení 
pojednává o přechodu družstevního 
podílu v bytovém družstvu tak, že na 
dědice družstevního podílu přechází 
nájem družstevního bytu nebo právo 
na uzavření smlouvy o nájmu, včet-
ně práv a povinností s tím spojených. 
Družstevní podíl, který byl ve společ-
ném jmění manželů, přechází na pozů-
stalého manžela; k tomu se přihlédne 
při vypořádání dědictví. To znamená, 
že je-li družstevní podíl součástí společ-
ného jmění manželů, kdy manželé byli 

společnými členy bytového družstva 
a dojde k úmrtí jednoho z nich, pře-
chází tento družstevní podíl ze zákona 
na pozůstalého manžela a ostatním 
dědicům z tohoto titulu nevzniká žád-
ný nárok vztahující se k právu nájmu 
družstevního bytu, případně k právu 
na uzavření smlouvy o nájmu druž-
stevního bytu. Současně však ve vzta-
hu k ostatním dědicům se toto právní 
nástupnictví pozůstalého manžela 
zohlední při vypořádání dědictví.
Je-li více dědiců, pak členství zůstavitele 
v bytovém družstvu a nájem v bytovém 
družstvu přechází na každého dědice, 
kterému podle výsledku dědického 
řízení připadl družstevní podíl. Jestliže 
je více dědiců, musí se tito dohodnout, 
kdo bude nadále členem družstva  
a nájemcem družstevního bytu, a vy-
pořádat se s ostatními rovněž z tržní 
ceny družstevního podílu. Vypořádání 
může proběhnout nejen vyplacením 
toho z dědiců, který se nestane čle-
nem družstva s právem nájmu bytu, ale  
i prodejem družstevního podílu a roz-
dělením kupní ceny mezi dědice druž-
stevního podílu. Pokud se však dědi-
cové nedohodnou, vzniká závažný 
problém, který je možné řešit pouze 
soudně na návrh některého z dědiců. 
Soud však potvrdí dědicům jejich dědic-
ké právo k nabytí dědických podílů  
i ohledně družstevního podílu.

Nepřipouští-li stanovy bytového druž-
stva spoluvlastnictví družstevního 
podílu (stanovy mohou podle § 597 
zákona o korporacích spoluvlastnictví 
družstevního podílu vyloučit), zname-
ná to, že žádný z dědiců nenabyl druž-
stevní podíl celý, nýbrž jeho poměrnou 
část, což má důsledky nejen na členství, 
ale i na vazbu na nájem družstevního 
bytu. 
Protože žádný z dědiců nenabyl celý 
družstevní podíl, nemůže být členem 
bytového družstva ani nájemcem. Tuto 
situaci lze řešit pouze žalobou někte- 
rého z dědiců na určení, kdo bude na-
dále členem bytového družstva.
Pokud stanovy nevyloučily možnost 
spoluvlastnictví družstevního podílu, 
platí, že v tomto družstvu může být 
družstevní podíl ve spoluvlastnictví.  
V takovém případě jsou spoluvlastníci 
společnými členy a společnými nájem-
ci bytu a podíl vůči družstvu spravuje 
správce společné věci (§ 1126 a násl. 
občanského zákoníku), kterým může 
být jen jeden ze spoluvlastníků druž-
stevního podílu.
Přechod členství v bytovém družstvu 
na dědice není podmíněn jeho žádostí 
o členství, avšak nic nebrání tomu, aby 
i v bytovém družstvu dědic družstevní-
ho podílu účast v družstvu vypověděl 
za podmínek § 603 zákona o obchod-
ních korporacích.

V případě registrovaného partner-
ství společný nájem bytu ze zákona 
nevznikne. Po dobu trvání partnerství 

máte právo užívat byt, který je v nájmu 
druhé partnerky, a práva s tím spoje-
ná. Zrušením, popřípadě vyslovením 

neplatnosti nebo neexistence partner-
ství, vám zaniká právo byt, který má 
vaše přítelkyně v nájmu, nadále užívat.

Družstevní podíl a více dědiců

Registrované partnerství a nájem bytu

Bydlení  | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Bydlení  | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 
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Český lanýž

Lanýže jsou bezpochyby nejdražšími 
houbami na světě, u nás je však nena-
jdeme. O jejich pěstování se sice na 
konci 19. století někteří čeští šlechtici 
snažili usilovně, ale marně. Doménou 
lanýžů je francie. Nejblíže k pravému 
lanýži má bělolanýž obecný, který také 
roste pod zemí, případně ho kousek 
vyčnívá. Zpravidla jej objevíme, pokud 
houbu ještě před námi vyhrabe zvěř. 
Až dvanácticentimetrové plodnice pře-
svědčivě připomínají brambor; jsou 
světle hnědé, na řezu bělavě žilkovitě 
mramorované a silně kořenně voní. 
Je to vynikající houba především do 
omáček, roste však vzácně, nejvíce  
v borových lesích. Více štěstí při hledání 
můžeme mít u kořenovce načervenalé-
ho, který je již houbou polopodzemní. 
V mládí sametové plodnice na vzduchu 
červenají, až blednou, uvnitř jsou más-
lově žlutavé, někdy až světle zelenavé. 
Houba příjemně ovocně voní, a dodává 
tak smaženici originální chuť. Ovšem 
pozor, kořenovec obarví jídlo lehce 
dorůžova. 

Kotrč je cenný úlovek

Již od konce července se vyplatí v lesích 
hledat celkem vzácný, ale chuťově 
výborný kotrč kadeřavý, který mnoho 
houbařů považuje za mnohem šťast-
nější nález než nůši pravých hřibů. Jeho 
hlavní výhodou je velikost, nezamě-
nitelnost s žádnou jedovatou houbou  
a léčivé účinky. Co z něj připravit a kde 
ho hledat?
Kotrč kadeřavý se řadí mezi chorošo-
vité houby, které parazitují zejména 
na kořenech lesních borovic. Nalézt ho 
však můžeme i na pařezech. Keříčkovitý 
vzhled i velikost nápadně připomína-
jí mořskou houbu s trochou fantazie 
i květák. Doporučuje se sbírat mladé 

kusy, které jsou světle pískového zbar-
vení. Kotrč má antibakteriální účinky, 
které příznivě působí na pleť, a pomáhá 
s hojením ran. Najdeme v něm i látku 
betaglukan s protirakovinnými účinky. 
Kotrč se hojně doporučuje pro přípravu 
houbových polévek na způsob „dršť-
kovky i gulášovky“, dá se naložit do octa 
či použít na výrobu houbových škvarků. 

Chutný je i prasečí růžek

Podivuhodným tvarem se může chlu-
bit i stroček trubkovitý. Proto si také 
vysloužil spoustu nejrůznějších lido-
vých názvů, třeba černoušek, džbá-
neček, fajfky, komeník, trubač, trubky, 
prasečí růžek, dokonce i velmi jadrné 
pojmenování kozí prdel. Němci mu 
říkají Totentrompete (trubka mrtvých). 
Ostatně by se dalo říct, že se jedná  
o jednu z nejšerednějších hub našich 
lesů. Její šedočerná až černá barva odra-
zuje mnohé lidi od sběru, přestože se 
jedná o jednu z nejchutnějších plodnic 
lesa. Nedá se zaměnit s žádnou jedo-
vatou houbou, takže z ní nemusejí mít 
strach ani začínající houbaři a mohou  
v kuchyni s klidem experimentovat.
Plodnice této houby jsou nálevkovité  
a podobají se trumpetkám. Jsou vysoké 
3 až 8 cm, duté, na okrajích podvinuté, 
zvlněné a často roztřepené. Stroček 
roste hojně koncem léta a na podzim, 
zpravidla od srpna do listopadu, na 
zemi v listnatých, ale i smíšených nebo 
jehličnatých lesích, především na stin-
ných a vlhkých místech, často v kruzích.
Jedinou nevýhodou při zpracování 
stročku je pracné čištění. Čerstvé lze 
houby použít v jakékoli úpravě, nejlep-
ší je ale usušit je a rozemlít na prach. 
Takové houbové koření pak využijete 
do polévek či omáček. Zvlášť dobře se 
hodí také k rybám, protože jeho tmavá 
barva tvoří nápadný kontrast s bílým 
masem. 

Podceňovaný slizák mazlavý

Už jen název této neprávem opomíjené 
houby nic moc chutného neevokuje, ale 
byla by škoda se nechat odradit. Odmě-
nou je houba, kterou spolehlivě pozná-
te, a tahle jistota se vždycky hodí, zvlášť 
hledajícím začátečníkům. Roste hojně  
v červenci až říjnu v jehličnatých lesích, 
zejména ve smrčinách. Klobouk dosa-
huje v průměru až 12 cm, má zbarvení 
šedě nebo čokoládově hnědé, později 
temně šedé, ve stáří s černohnědými 
skvrnami, povrch je hladký a pokrytý 
tlustou vrstvou slizu.
Při použití v kuchyni se vyrovnává 
klouzkům, jimž se trochu podobá. Kon-
zumujeme především klobouk, z něhož 
lze slizkou pokožku lehce sloupnout. 
Slizák je skvělý do směsí s jinými hou-
bami a nejlepší způsob konzervace je 
do octového nálevu. Houba svou tma-
vou barvu při tepelné úpravě pouští 
do pokrmu, takže slizák se nedoporu-
čuje do světlých omáček. Nakyslá chuť 
je celkem znát, využít ji můžete třeba  
v kulajdě.

Škvarky jsou pochoutka
 
Na zpracování houbařských úlovků 
se používá mnoho receptů, pokud je 
již nudné tradiční sušení, nakládání 
do octa či zamrazování, můžete zkusit  
i něco jiného. Třeba houbové škvarky. 
Jejich příprava není nijak složitá. Stačí 
rozpálit v pánvi větší množství sádla 
a přidat nadrobno nakrájené houby. 
Voda se z nich rychle odpaří. Vyjme-
me je cedníkem a pořádně napěchuje-
me do zavařovací sklenice, povrch se 
pomaže sádlem. Takto připravené hou-
bové škvarky vydrží velmi dlouho a jsou 
výborné na chleba, stačí dosolit, pokmí-
novat a ochutit cibulkou.
� TEXT�a�FOTO:�Hana�Kubová�

Houbařská sezóna je v plném proudu a lesy nabízejí plno plodů. Co víc si přát? Jenže ne vždy se poštěstí donést koš 
plný praváků, které spolehlivě pozná každý. Najít lze plno hub, o něž sice „hříbkař“ nezavadí kvůli prapodivné barvě 
či tvaru, přesto jsou jedlé a často velmi chutné. Navíc si je nemůžete splést.  

Houby, které ani amatér nezamění 
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K úspoře energiemi navíc vyzývají neje-
nom ekologické organizace, ale také 
vládní koncepce energetiky, která se 
nám snaží dát najevo, že máme zateplo-
vat, kupovat úsporné elektrospotřebiče 
a elektřiny spotřebovávat co nejméně. 
Navíc výroba elektrické energie je stá-
le zatížená produkcí emisí a přispívá 
ke vzniku skleníkového efektu. Pokud 
tedy budete elektřinou šetřit, může vás 
hřát u srdce nejenom to, že za ni méně 
zaplatíte, ale také to, že chráníte pří-
rodu a životní prostředí. Nad úsporou 
energií je třeba přemýšlet celoročně, 
v dlouhodobém kontextu. Ke zkrocení 
vašich účtů za elektřinu stačí pár jedno-
duchých tipů, pokud si je zapamatujete, 
vyúčtování nebude tolik bolet.

Ušetřete díky LED žárovkám

Těžko se budete omezovat tím, že bude-
te svítit méně, to by odnesl váš zrak. 
Pokud chcete ušetřit na svícení, dejte 
přednost LED žárovkám před těmi běž-
nými. Nemusí vás příliš zajímat cena, ta 
je totiž zejména poté, co se staré žárov-
ky již nesmí prodávat, přibližně srovna-
telná. Pokud si pořizujete LED žárovku, 
je třeba pouze dávat pozor na tzv. index 
podání barev, který působí na vnímání 
barev při osvětlení LED světlem, a na 
barevnou teplotu světla. V domácnos-
ti jsou příjemnější teplé tóny. Hlavní 
výhodou je velmi úsporný provoz LED 
žárovek, kdy za svou životnost ušetří 
až 2000 korun oproti spotřebě během 
životnosti běžné žárovky. 

Pořizujte si jen energeticky úsporné 
spotřebiče

Každý elektrospotřebič dnes musí být 
opatřen tzv. energetickým štítkem, kte-
rý udává, jakou má spotřebič spotře-
bu elektrické energie a do jaké třídy je 

podle úspornosti zařazen. A ačkoliv se 
vám třeba na chalupě nechce vyhodit 
prastarou lednici, protože je přece spo-
lehlivá a pořád funguje, pořiďte si raději 
moderní úsporné zařízení. Jeho použí-
vání bude jednodušší a pohodlnější, 
navíc lze opravdu významně ušetřit. 

Topíte na elektřinu? Nepřetápějte

Je pravda, že tento tip někoho bolet 
může. Češi totiž své domovy vytápějí na 
opravdu vysoké teplo. Tento zvyk mož-
ná pramení z doby, kdy se například v 
panelových domech nerozúčtovávalo 
teplo a každý byl zvyklý klidně topit „pá-
nubohu do oken“ a do toho větrat a cho-
vat se zcela nehospodárně. Zatímco ve 
zbytku Evropy se běžně vytápí na maxi-
mální teploty do 20 stupňů, u nás je to 
o dva, tři, ale i více stupňů více. Doma 
chodíme i v zimě běžně v tílku a kraťa-
sech, což bychom ale neměli brát za 
standard. Pokud snížíte vytápění už o 
dva stupně a vytopíte si na příjemných 

20 stupňů, což by mělo být pro vaši 
tělesnou pohodu optimální, můžete 
ušetřit ročně tisíce korun, ať už na ply-
nu, nebo na elektřině. V kuchyni, kde 
se získává teplo také z vaření a pečení, 
můžete topit na nižší teplotu. V ložnici 
vám postačí také nižší teplota. Pokud si 
pořídíte zařízení tzv. chytré domácnos-
ti, díky kterému můžete ovládat termo-
staty na dálku, pak můžete topit pouze 
tehdy, když jste doma, a topení zapnout 
těsně před tím, než domů přijdete. 
Pokud chcete větrat, větrejte krátce, ale 
o to intenzivněji. Pokud je topení třeba 
odvzdušnit, čiňte tak ve stanovených 
intervalech. 

Ušetřete na praní 

Prádlo se snažte prát na co nejnižší tep-
loty. Díky tomu mu prodloužíte život-
nost a pěkný vzhled, ale navíc ušetříte 
za elektřinu, kterou spotřebuje pračka. 
Stačí, pokud ho budete prát na 30–40 
stupňů, perte vždy, když je pračka plná. 
Pokud to malé znečištění prádla dovolí, 
perte na kratší program. 

Ušetřete v kuchyni 

V kuchyni vařte vždy s pokličkou, na 
vaření tak spotřebujete mnohem krat-
ší dobu. Vodu ohřívejte v rychlovar-
né konvici místo na sporáku. Hrnce 
umísťujte na plotýnku podle průměru 
hrnce. Vařič vypněte pár momentů 
před tím, než se jídlo dovaří. Myčku 
zapínejte pouze tehdy, když je zaplně-
ná.  Lednici nastavte na správnou tep-
lotu, kolem 3–4 stupňů. Postavte ji tam, 
kde je nejnižší teplota, vedle sporáku  
a trouby nemá co dělat. 
� Michaela�Kadlecová

Elektřina masivně zdražuje. Váš rodinný rozpočet může toto zdražení ohrozit tak, že se navýší o tisícikoruny ročně. 
A to je jistě pádný důvod, proč přemýšlet nad tím, jak byste třeba mohli na elektřině ušetřit. Připravili jsme pro vás 
několik tipů, díky kterým můžete účty za elektřinu alespoň o něco snížit a každoročního vyúčtování se už nebát. Jak 
na to, abyste na elektřině ušetřili? 

Neplaťte zbytečně za elektřinu. Naučte se šetřit

� FOTO:�Pexels

� FOTO:�Pexels

� FOTO:�Pexels

� FOTO:�Pexels
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Správné znění tajenky z čísla 14: Bolavé oko je viditelné, bolavé srdce nikoliv. Správně luštil a potřebné štěstí při losování 
měl Martin Hamšík z Českých Budějovic. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku 
a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 14. a 27. září. Na tajenku z tohoto čísla čekáme 
do 27. září 2021 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


