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Ze sekcí - předsjezdové konference
Konference sekcí volí delegáty sjezdu

Počet delegátů VII. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací,
který se bude konat v Praze ve dnech 13.-14. 3. 2015, vychází z počtu členů
OSSOO ke dni 30. 6. 2014. Pro stanovení počtu delegátů s hlasem rozhodu-
jícím byl použit klíč 1 delegát na 115 členů OSSOO sdružených v jednotlivých
sekcích.

Sekce počet delegátů s hlasem rozhodujícím: Ústřední orgány státní správy
20, Veřejná správa 84, Finanční správa 8, Státní zastupitelství ČR 3, Celní
správa 9, Katastrální úřady 6, Vědecko-technická základna 6, Statistika 3,
Vězeňská služba ČR 1, Sekce policistů a zaměstnanců Policie ČR 21, Správy
sociálního zabezpečení 7, Úřady práce 6.

Dalšími delegáty s hlasem rozhodujícím jsou 3 funkcionáři OSSOO,
předseda a dva místopředsedové OSSOO, kteří nejsou delegáty voleni, ale
jsou delegáty sjezdu jsou dle Stanov OSSOO, článek 8.3, tzn. celkový počet
delegátů sjezdu VII. OSSOO s hlasem rozhodujícím je tak 177 delegátů.

Informace z konferencí sekcí, které volí delegáty, na straně 1 až 4.

V budově ústředí České správy
sociálního zabezpečení v Praze se
ve středu 14. února konala v rám-
ci příprav VII. sjezdu OSSOO
konference sekce Správy sociál-
ního zabezpečení OSSOO.

V první části konference vy-
stoupil ústřední ředitel ČSSZ
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
Poděkoval odborům i zaměst-
nancům za spolupráci v roce 2014
a vyslovil potěšení nad tím, že

Z konference sekce Správy sociálního zabezpečení

Konference sekce Finanční správa se účastnil místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš

Správy sociálního zabezpečení
došlo k pozitivním změnám v od-
měňování, přesto však výše prů-
měrného platu tradičně zaostává
za průměrným platem Úřadu
práce ČR, který je též součástí re-
zortu MPSV. Ocenil dosahované
lhůty vyřizování agend, například
u starobních důchodů jde v prů-
měru o 33 dnů proti zákonným
60. V roce 2015 mezi prioritní

http://statorg.cmkos.cz
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Finanční správa

Správy sociálního zabezpečení

úkoly patří centralizace agendy
OSVČ, příprava na novou apli-
kační podporu agend důcho-
dového pojištění, další elektroni-
zace, implementace zákona o ky-

stabilizovaný úřad a není cílem
stávajícího vedení bořit to, co po
řadu let funguje. Určité změny
jsou v restrukturalizované Praž-
ské správě sociálního zabez-
pečení. Ředitelka personálního
odboru PaedDr. Miluše Hájková

bernetické bezpečnosti a zavedení
služebního zákona. Ohledně slu-
žebního zákona ředitel sdělil, že
není důvod k obavám, ČSSZ je

informovala o spolupráci s kate-
drou statistiky VŠE v souvislosti
se svobodným přístupem k infor-
macím, ohledně odměňování

uvedla, že v ČSSZ je průměrný
plat nyní jen o 170 Kč nižší než
v Úřadu práce ČR. Předseda
OSSOO Ing. Jan Rovenský ve
svém vystoupení kriticky hodno-
til přístup státu v minulém voleb-
ním období ke svým zaměstnan-
cům a ocenil, že v ČSSZ nedošlo
k destrukci úřadu jako v případě
Úřadu práce ČR. Bohužel nová
podoba zákona o státní službě
neobsahuje oblast odměňování a
zrušením instituce generálního
ředitelství jsou finance a syste-
mizace státní služby v kompeten-
ci Ministerstva financí. Zákon
však umožňuje uzavřít kolektivní
dohodu vyššího stupně, což dává
prostor k vyjednávání i ohledně
platů.

K hodnocení práce odborů v ro-
ce 2014 vystoupila předsedkyně
podnikového výboru odborových
organizací Mgr. Zdeňka Bal-
carová, Ph.D. Pozitivní bylo
především dosažení plošného
navýšení o dříve odebrané dva

platové stupně, když v dubnu
2014 dostal úřad navýšené
prostředky na platy. Odbory vidí
přechod pod zákon o státní službě
jako technickou záležitost. Vztah
vedení zaměstnavatele k odborům
je nejlepší na nejvyšší úrovni,
v regionech se někdy odbory pro-
sazují hůře, což se odráží v počtu
členů. Podnikový výbor chce na
letošním volejbalovém turnaji
ČSSZ v Přerově upozornit na
odbory i prostřednictvím samo-
statného družstva odborářů.

Konference zvolila delegáty
VII. sjezdu OSSOO, zástupce do
Výboru OSSOO a předsednictva
Výboru OSSOO na nové volební
období, a navrhla členy pracov-
ních komisí VII. sjezdu. Konfe-
rence nenavrhla kandidáty na
předsedu, místopředsedy a členy
RK OSSOO, rozhodnutí o volbě
ponechává na zvolených dele-
gátech za sekci Správy sociálního
zabezpečení OSSOO.

-dě-

Konference sekce Finanční
správy se konala 15. ledna v Pra-
ze v Domě odborových svazů.
Hosty konference byli místo-
předseda vlády a ministr financí
Ing. Andrej Babiš, ředitel per-
sonálního odboru MF ČR Ing.
Václav Turko, generální ředitel
GFŘ Ing. Martin Janeček, jeho
zástupce Ing. Jan Ronovský a
ředitelka personální sekce GFŘ
Ing. Lada Taxová, MBA. Po-
zváno bylo 15 ředitelů finan-
čních úřadů a ředitelka Odvo-
lacího finančního ředitelství,
konference se zúčastnilo 11
ředitelů či jejich zástupců, a dále
pak JUDr. Jaroslav Staněk za
Odborové sdružení zaměstnanců
finančních orgánů.

A. Babiš ve svém projevu

označil finanční správu jako nej-
důležitější instanci v rezortu a
stát jí přitom dlouhodobě
nevěnoval řádnou pozornost.
Finanční správa tak není v dobré
kondici, a proto byl jmenován
nový generální ředitel. Daně ne-
jsou dostatečně vybírány a
Praha je de facto daňovým rá-
jem. Nové vedení rezortu se sna-
ží získat informace od zaměst-
nanců nižší úrovně. Ministr si
slibuje zamezení podvodů s DPH
při karuselových obchodech
zavedením kontrolních hlášení.
Dalším projektem s cílem
odstranit daňové podvody je
elektronická evidence tržeb.
Finanční správa má podporu
Ministerstva financí, postupně
přijde 600 nových zaměstnanců,
což umožní více se věnovat kon-
trolám v terénu.

Předseda sekce Ing. Vojtěch

Rosenberger poděkoval minis-
trovi mj. i za podporu v zdánlivě
nedůležité oblasti stravování za-
městnanců. Ve zprávě o činnosti
konstatoval, že se zaměstnanci
vyrovnávali s organizačními
změnami a legislativními změ-
nami a současně i se změnami
v managementu, stylu práce,
metodách, postupech a priori-
tách nové vlády a zejména
nového ministra financí Andreje
Babiše. Za těchto podmínek
odbory usilovaly o stabilizaci a
ochranu zaměstnanců daňové
správy s cílem nedopustit sní-
žení ochrany zaměstnanců či
snížení standardu pracovních
podmínek.

Podnikový výbor na zase-
dáních, včetně tří mimořádných
jednáních s ministrem Babišem,
jednáních s kolegy z odborových
organizací ASO a OSZFS sou-
stavně sledoval zachování za-
městnanosti, mzdové záležitosti,

věnoval se kolektivnímu vyjed-
návání, přípravě služebního
zákona a ochraně zaměstnanců,
ale i pracovním problémům,
např. ohledně informačního sys-
tému ADIS jednal na každém
setkání se zástupci zaměstna-
vatele. K informování o činnosti
odborů je v rámci intranetu
úspěšně využívána stránka
odborů. Úkolem pro další ob-
dobí zůstává zejména posílení
autority daňové správy, lepší fi-
nanční ohodnocení zaměstnanců
a zvýšení počtů odborářů.

Konference zvolila delegáty
VII. sjezdu OSSOO, zástupce do
Výboru OSSOO, předsednictva
Výboru OSSOO a RK OSSOO
na nové volební období, navrhla
členy pracovních komisí VII.
sjezdu, schválila návrh doku-
mentů OSSOO a na místo-
předsedu OSSOO navrhla Ing.
Vojtěcha Rosenbergera.

-dě-

Pozvánka na Mezinárodní výstavu koček Star show Diplomat
Praha 2015 konanou v termínu 14.-15.2.2015 v Praze 6 Dejvicích

Výstava je vhodná k návštěvě pro milovníky koček a zvláště pak rodi-
nám s dětmi. Kromě možnosti si prohlédnout mnoho různých ple-
men koček z celého světa, zde probíhá i soutěžní klání, které
každý den vyvrcholí "Best in show", kde se vybírají již z postu-
pujících koček nejkrásnější kočky každého dne.

V rámci akce probíhá po oba dva dny také vzdělávací symposium plné
přednášek a seminářů s chovatelsky a veterinárně zajímavými tématy.
Dále zde bude možné zakoupit veškeré chovatelské vybavení nejen pro
kočky od velkého množství prodejců ze zahraničí i tuzemska.

V neposlední řadě je zde i expozice několika útulků z celé ČR, které se
budou snažit skrze výstavu najít nový domov pro své opuštěné svěřence.

Během celé akce probíhají drobné soutěže a hry pro nejmenší
návštěvníky.
Více o akci naleznete na www.starshow.eu nebo www.kockypraha.cz
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V Domě odborových svazů
v Praze se 20. ledna konala kon-
ference největší sekce našeho
odborového svazu, sekce
Veřejná správa. Po úvodních
formalitách vystoupil host kon-
ference předseda OSSOO Ing.
Jan Rovenský. Shrnul končící
čtyřleté volební období, které
bylo silně poznamenáno politi-
kou vlády tzv. rozpočtové od-
povědnosti. Změna vládního na-
řízení o odměňování umožňující
pásmové odměňování a smluvní
platy měla negativní dopad i na
odměňování v úřadech územ-
ních samosprávných celků. J.
Rovenský připomněl, že vláda
praktikovala rozpočtovou odpo-
vědnost pouze škrtáním výdajů
a opomíjela příjmy státního roz-
počtu. Během příprav noveliza-
ce zákona o státní službě vláda
navrhovala zahrnout pod spo-
lečný zákon i zaměstnance
územních samosprávných celků.

Tomu se odborům spolu s ne-
vládními organizacemi podařilo
zabránit. Minulá vláda sice s od-
bory jednala, ale ne jako s rov-
nocenným partnerem a omezila
dialog pouze na vyslechnutí
požadavků. Kontakty s novou
vládou jsou podstatně lepší, a
odbory oceňují návrat k dřívější-
mu systému odměňování. Slu-
žební zákon umožňuje uzavřít
kolektivní dohodu vyššího stup-
ně pro státní úředníky a to je im-
pulsem a podpůrným argu-
mentem i pro opětovnou snahu
směřovanou na Svaz měst a
obcí, aby i územní samosprávné
celky uzavřely vyšší kolektivní
smlouvu. J. Rovenský krátce in-
formoval o změnách v kanceláři
OSSOO a o hospodaření svazu,
o kterém mají základní organi-
zace možnost získat informace
prostřednictvím svých zástupců
v orgánech odborového svazu.

Další host konference, 1. místo-
předseda OSSOO Bc. Pavel
Bednář informoval o příslibech
vládní koalice ohledně postup-
ného návratu k bývalé 2% tvor-
bě FKSP, což by při zvýšení
odvodu do FKSP mohlo posílit
pozici odborů ohledně vyjed-
návání o výši sociálních fondů.
Dále informoval o právním po-
radenství a pomoci, metodické
pomoci, benefitním portálu a
rekreaci zprostředkované odbo-
ry.

Předsedkyně sekce Veřejná
správa Ing. Alena Gaňová do-
plnila ústně písemnou zprávu
o činnosti.

Činnost sekce byla zejména
v prvních dvou letech volebního
období ovlivněna postojem
Nečasovy vlády k sociálnímu
dialogu a tripartitním jednáním
a realizací reforem, které desta-
bilizovaly sociální funkce státu
a zhoršovaly postavení veřej-

ného sektoru. Důsledkem byly
odborové protestní akce, kterých
se hojně účastnily členové
sekce.

Porady se základními organi-
zacemi se uskutečňovaly v rám-
ci výjezdního zasedání sekce,
ale především byly svolávány
porady základních organizací
v rámci jednotlivých regionů.
Těchto porad se pravidelně
zúčastňovali zástupci OS a od-
borní pracovníci kanceláře OS.
Na poradách byli funkcionáři
základních organizací sezna-
mováni jednak s aktuálními
novinkami v činnosti OS i
ČMKOS, a podstatná část porad
pak byla věnována aktuální
problematice jednotlivých zá-
kladních organizací. Ze strany
OS jim byla poskytována
metodická pomoc při uzavírání
kolektivních smluv či tvorbě
zásad a čerpání sociálního fon-
du. Zástupci orgánů sekce a za-
městnanci informačních a po-
radenských center se rovněž in-
dividuálně účastnili na jed-

náních základních organizací,
pokud nebylo v silách příslušné
základní organizaci řešit situaci
vlastními silami.

Členská základna v rámci
sekce je v podstatě stabilizová-
na, když počet základních orga-
nizací zůstal za čtyři roky stejný
a počet členů se snížil o 766.

Negativní vliv na činnost
odborů v některých ÚSC má ve-

připravených metodických
pomůcek ze strany OS i infor-
mace získané v rámci školení,
která OS průběžně zabezpečuje
vlastními silami v jednotlivých
regionech. Školení se uskutečni-
la například v Brně, Opavě,
Valašském Meziříčí, Ústí nad
Orlicí, Mělníku, Olomouci,
Znojmě, Karviné, Frýdku
Místku, Šumperku, Sadské,

dení a vedoucí zaměstnanci, kte-
ří nejsou odborům příliš naklo-
něni. Proto někdy zaměstnanci
z obavy o ztrátu zaměstnaní
raději ukončují své členství v od-
borech, popř. se do odborů bojí
vstupovat.

Nejvíce základních organizací
působí v regionu jižní Morava,
střední Čechy, severní Čechy a
východní Čechy, což je dáno i
rozlohou regionu.

Pro zlepšení vývoje členské
základny sekce uvítala iniciativu
mladých odborářů, kteří usilují
o zastavení poklesu členské zá-
kladny a přilákání mladých lidí
do odborů. Pro stabilizaci člen-
ské základny a k podnícení
vstupu dalších zaměstnanců do
odborů je dále nutné prezentovat
výsledky činnosti a vyjednávání
jak jednotlivých ZO v rámci
svých pracovišť při sjednávání
kolektivních smluv, tak prezen-
tovat činnost vedení OS při pro-
jednávání společných cílů za-
městnanců pro zlepšení po-
stavení a pracovních podmínek
v zaměstnání a pro zvýšení je-
jich celkové životní úrovně.

Pro zlepšování kolektivního
vyjednávání slouží kromě

Havlíčkově Brodě, Plzni, Brně-
Bučovicích, Kyjově, Karlových
Varech, Trhovém Štěpánově,
Lánech, Hodoníně apod. A. Ga-
ňová připomněla, že negativní
vliv na odměňování zaměst-
nanců veřejné správy měla no-
vela nařízení vlády o odmě-
ňování. Předsedkyně sekce po-
děkovala všem, kteří svou čin-
ností v odborech pomáhají svým
kolegům.

Konference zvolila delegáty
sekce na VII. sjezd, členy
nového výboru sekce a navrhla
člena do RK OSSOO. Zástupci
do Výboru OSSOO a předsed-
nictva Výboru OSSOO a předse-
da sekce budou zvoleni na
prvním zasedání výboru sekce
po sjezdu. Konference navrhla
na místopředsedu OSSOO Ing.
Břetislava Dvořáka a doporučila
s připomínkami ke schválení
dokumenty OSSOO.

Konference v programu sekce
na další období schválila úkol
jednat o důchodovém zajištění
strážníků městských a obecních
policií, vyvolat jednání se SMO
o vyšší kolektivní smlouvě a
usilovat o efektivitu hospo-
daření OSSOO. -dě-
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Ve dnech 15. - 16. ledna 2015 se ko-
nalo pracovní setkání k zákonu o státní
službě, kterého se kromě představitelů
kabinetů ministrů vlády České repub-
liky, zástupců tiskových a personálních
útvarů ministerstev a dalších pracov-
níků, kterých se aplikace zákona o státní
službě týká, účastnili i pozvaní zástupci
Českomoravské konfederace odboro-
vých svazů, konkrétně zástupci našeho
Odborového svazu státních orgánů a or-
ganizací. Mohli jsme tak zblízka sle-
dovat proces jednání a realizace Zákona
č. 234/2014 o státní službě a souvise-
jících předpisů. Samotné pozvání na toto
jednání chápu jako rozumný krok těch,
kteří koordinují přechod státních za-
městnanců pod státní službu. Jednání se
konalo v předvečer výběru náměstka pro
státní službu, ve chvíli, kdy celou agen-
du zastřešoval první náměstek ministra
vnitra JUDr. Jiří Nováček. Největší slo-
vo měl v celém programu jednání Mgr.
Jiří Kaucký, který z pohledu legislativce
seznámil účastníky s paragrafovým
zněním zákona a jeho komentářem a re-
alizací. Nutno však konstatovat, že i tak

Po dlouhé době
jsem se zúčastnila
Čaje o páté, pořá-
daného mladými
lidovci. Tentokrát
mne nalákalo jak
téma, tak hosté –
setkání s lidovec-

kým poslancem Janem Bartoškem bylo
nazváno „Limity a příležitosti služeb-
ního zákona“. Jelikož jsem toho o této
normě z řad tohoto koaličního partnera
ještě příliš nezaznamenala, byla jsem
poměrně zvědavá na to, co se dozvím.
Nebylo toho pravda mnoho, ačkoli
kromě poslance Bartoška se setkání
účastnila i Monika Pálková, náměstkyně
ministra vnitra.

Oba diskutující vyjádřili nad zákonem
střízlivý optimismus, který by se dal
shrnout do věty „Zákon není dokonalý,
bude nejspíš potřeba jej novelizovat, ale
určitě bude víc k užitku než současný
stav a koneckonců mohl být ještě horší“.
S tím se dá koneckonců souhlasit a stejně
tak s názorem, že tak, jak se zákon
připravoval, a jak měl představovat
„kompromis“, asi nebylo možné čekat
dokonalou normu.

Nicméně už ty nejranější zkušenosti
s aplikací normy přinášejí spíše obavy, a
zejména v otázce přípravy prováděcích
předpisů k zákonu je zřejmé, jak vláda
tápe. Ze zmiňovaného setkání uvedu je-
den skoro úsměvný příklad za všechny.
Pan poslanec se „pochlubil“, že jedním
z příspěvků jeho strany do podoby nové
normy jsou ustanovení směřující k za-

jištění sladění
pracovního a sou-
kromého života,
např. přestávky
ke kojení (teď pominu, že jsou v podstatě
shodné jako v zákoníku práce, na který –
pravda poněkud schizofrenně – odkazu-
jí). Na můj dotaz, jaká je představa
o naplnění zmocnění k vydání nařízení
vlády k provedení této části úpravy, mi
diskutující lehce rozhořčeně sdělili, že to
tedy opravdu netuší, protože to není pod-
statná část tohoto zákona. Paní
náměstkyně mi předala harmonogram
prací se slovy, že v něm vše najdu.
Setkání se konalo 15. ledna, což byl den,
kdy podle tohoto harmonogramu měly
skončit práce na věcném řešení náplně
návrhu, a měla být zahájena desetidenní
práce na paragrafovém znění… Ano, ne-
jde o nejpodstatnější otázku, zejména ne
ve srovnání s obory služby a otázkou
odměňování. Ale tento příklad bohužel
ilustruje, proč zrovna na tento zákon to-
lik platí ta okřídlená slova o klobásách a
zákonech.

Mimochodem, kandidáti na náměstka
ministra vnitra pro státní službu měli mj.
v písemné podobě představit svou kon-
cepci státní služby. Nepochybuji o tom,
že koncepce všech tří finalistů byly kva-
litní. Bylo by myslím nanejvýš žádoucí,
aby uchazeč, kterého vláda snad již brzy
jmenuje, svou koncepci zveřejnil. Znát
názory a představy „superúředníka“ na
úředníky ostatní a na jejich práci na za-
čátku jeho působení by bylo neocenitel-
né. Šárka Homfray

Limity a příležitosti služebního zákona

tohoto nařízení, nebo ministerstva před-
staví zcela nový systém, zůstává stále
otázkou.

Kromě těchto dvou základních témat
se pracovní jednání týkalo také změny
organizační struktury, dokumentu
Strategický rámec rozvoje veřejné
správy 2014-2020, harmonogramu im-
plementace zákona o státní službě,
připravovaných prováděcích předpisů
Ministerstvem vnitra a úřednické zkou-
šky. Zpracovávání posledně zmíněného
tématu ve mně vzbudilo dojem, že v této
oblasti se snad není příliš čeho obávat.
Garant zpracování konstatoval, že úřed-
nické zkoušky by měly obsahovat jed-
noznačné a stručné otázky, nastavené
tak, aby je mohli zvládnout i zaměstnan-
ci v nejnižších platových třídách.

Nový zákon o státní službě má velké
ambice ve smyslu profesionalizace, sta-
bilizace, modernizace a zefektivnění
státní správy. Chybí mu však zatím zá-
kladní myšlenka, že státní správu netvoří
pouze předpisy, ale také zaměstnanci.
Zaměstnancům přináší tento zákon řadu
nových povinností a omezení. Na rozdíl
od zákoníku práce nejsou veřejnoprávní
vztahy postaveny na principu rovnosti.
Zatímco pracovní smlouva na základě
zákoníku práce závisí na dohodě dvou
rovnoprávných stran, služební vztah je

aktem jednostranným a zaměstnanec je
ve všem podřízen služebnímu úřadu.
Zalistujeme-li v novém Zákoně č.
234/2014 o státní službě, nenajdeme
všechny povinnosti zaměstnance pouze
v § 77, další povinnosti mimo tento para-
graf nalezneme napříč celým zákonem.
Je to např. předepsané vzdělání na dané
pracovní místo bez možnosti výjimky
(vyjma přechodných ustanovení), vy-
slání zaměstnance na služební cestu bez
jeho souhlasu, možnost přeložení stát-
ního zaměstnance na dobu 60 dnů bez je-
ho souhlasu, představený nesmí vykoná-
vat žádnou funkci v politické straně nebo
hnutí, nemá právo na stávku atp. Na jed-
né straně tu máme tedy více závazků, ale
marně budeme hledat něco, co by za-
městnancům jejich pozici kompenzova-
lo. V zákoně žádné výhody pro zaměst-
nance nenajdeme. Naději vkládám do
vyjednávání o platových poměrech za-
městnanců tak, aby k vyrovnání těchto
podmínek došlo v novém nebo staro-
novém systému odměňování, který by
měl nabýt účinnosti nejpozději k 1. 1.
2017 (viz §199 Zákona č. 234/2014
o stání službě) a zároveň vyvolat jed-
nání s vládou České republiky o kolek-
tivní dohodě vyššího stupně.

Mgr. Zdeňka Balcarová, Ph.D.
předsedkyně PV OO ČSSZ

Pracovní setkání k zákonu o státní službě

Katastrální úřady

Ve čtvrtek 22. ledna se v Praze
v Domě odborových svazů konala kon-
ference sekce Katastrální úřady. Bě-
hem vystoupení hostů místopředseda
ČÚZK Ing. Karel Štencl poděkoval za-
městnancům za zvládnutí zvýšené
vytíženosti v loňském roce po vstou-
pení v účinnost nového občanského
zákoníku. Díky tomu, že dobré jméno
úřadu je pro zaměstnance srdeční
záležitostí, podařilo se překonat mnohé
problémy a také dosažení stanovených
lhůt. Dobře zvládaný je postup digita-
lizace. Úřad pociťuje nechuť stávající
vlády k informačním technologiím, a
tak jsou částečné problémy s financo-
váním jejich chodu. Určité problémy
jsou se zaváděním elektronických slu-
žeb. Realizované zvýšení platů bylo
potřebné už vzhledem k loňskému
vyššímu pracovnímu nasazení. Vedení
úřadu nevidí problém se zavedením
služebního zákona.

Předseda OSSOO Ing. Jan Roven-
ský informoval o činnosti OSSOO

v končícím volebním období. Odbory
pozitivně hodnotí přístup stávající
vlády k sociálnímu dialogu. Odborový
svaz je kritický k zákonu o státní
službě vzhledem k vyjmutí institutu
Generálního ředitelství státní služby a
převedení jeho kompetencí na minis-
terstva financí a vnitra. Na druhou
stranu vítá možnost uzavřít podle toho-
to zákona kolektivní dohodu vyššího
stupně.

Předsedkyně sekce Ing. Kateřina
Kubátová ocenila přístup vedení úřadu
k odborům, předseda ČÚZK bývá
hostem jednání vedení sekce. K. Ku-
bátová vidí jako nedostatek různé pod-
mínky indispozičního volna, měly by
být stejné v celém úřadu.

Konference zvolila delegáty sjezdu
a své zástupce v orgánech OSSOO,
navrhla své zástupce do pracovních
komisí VII. sjezdu, k návrhům doku-
mentům OSSOO nejsou ze sekce
připomínky a sekce nemá vlastní
návrhy na funkce volené sjezdem.

zůstává řada otázek z praxe nedořešena a
že zaměstnance ministerstev i persona-
listy čeká ještě spousta práce.

V této době jsou v celém procesu dva
primární body, které spolu navzájem
úzce souvisí, a kterým všichni včetně
odborů věnují pozornost. Jsou to syste-
mizace a odměňování státních zaměst-
nanců. Systemizaci schvaluje vláda na
návrh ministra vnitra vždy na následující
kalendářní rok. Tento návrh Ministerstvo
vnitra vypracovává po dohodě s Minis-
terstvem financí. První systemizace
bude vytvořena k 1. 7. 2015, druhá pak
k 1. 1. 2016. Teprve v ní bude rozhodnu-
to o jednotlivém systemizovaném místě,
spadá-li pod služební zákon nebo mimo
něj. Vyjasnění této otázky by mělo přijít
v březnu s nařízením vlády, které stanoví
všechny obory služby.

Odměňování ve státní službě má pod
patronací Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí, jeho zástupce JUDr. Petr
Šimerka představil současný stav
příprav systému odměňování státních
zaměstnanců. Předpis, kterým se
odměňování upravuje, je již k dispozici,
jedná se o nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Obsahuje však v jádru totéž, co před-
cházející nařízení. Jestli se objeví novela4 NOS 2-3/2015



NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2015

INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně
členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným pří-
slušníkům: manžel(ka), druh, družka žijící ve společné domácnosti,
děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26
let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo
předepsaným výcvikem. Dále děti, které se nemohou připravovat na
budoucí povolání nebo být zaměstnány pro nemoc a nebo jsou pro
tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za
rodinného příslušníka se považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo
členem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující
jeho rodiče, dítě manžela (manželky), druha (družky), žijící ve
společné domácnosti, dítě na něhož člen OS nebo jeho rodinný pří-
slušník platí výživné, pokud nepozbyl rodičovských práv.
Zúčastní-li se spolu se členem našeho OS svazové rekreace i nečlen
OS (např. výdělečně činné děti, vnuci, babička apod.), zvyšuje se
cena poukazu o dotaci OS, která je poskytována členům OS SOO
a jejich rodinným příslušníkům.
CENA POUKAZU je OS vždy vypočtena pro konkrétního ža-
datele na základě údajů uvedených na „Závazné objednávce“
(dále uvedené).
Proto veškeré změny (např. přidělení poukazu jinému členovi
ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS vypočte-
na podle nových skutečností.
Výbor základní odborové organizace může na přidělený poukaz
přispívat dle svých finančních možností.
Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich
včasné zaplacení, včetně příp. doplatku za nečleny OS, řádné vy-
plnění všech údajů poukazu a jeho potvrzení zodpovídá výbor
základní organizace.
Závady zjištěné na poukazech (např. nesprávné nebo neúplné úda-
je) budou řešeny a příp. finanční částky vymáhány na VZO OS.

OBJEDNÁVÁNÍ POUKAZU
NA SVAZOVOU RODINNOU REKREACI

V zájmu jednotného obsahu údajů na „Závazné objednávce“ a je-
jich zpracování v rámci IPC a OS (pro výpočet ceny poukazu)
využijte – okopírujte – tiskopis „Závazná objednávka“.
Členové ZO OS
• předají vyplněnou „Závaznou objednávku“ na svazovou rekreaci své-
mu výboru základní organizace (doporučujeme uvést i náhradní termín,
popř. náhradní středisko). Požadované údaje, týkající se nečlenů OS a
dětí do 10 - 12 let, jsou závazným podkladem pro výpočet celkové ceny
poukazu (u dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci).
Výbor základní organizace
• potvrdí razítkem a podpisem VZO členství v ZO a údaje uvedené
členem ZO na „Závazné objednávce“, příp. na konkrétní objednávce
vyznačí upřednostnění vyřízení požadavku u rodin, které dosud na
svazové rekreaci nebyly.
• do 27. března 2015 zašle všechny „Závazné objednávky“ jed-
notlivých členů ZO příslušnému informačnímu a poradenskému cen-
tru (IPC) v kraji.

INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ CENTRA ODBOROVÉHO
SVAZU

Praha
Vladimíra Řehořová, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, tel. 224 142
474
střední Čechy
Eva Sauková, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, tel. 224 142 749,
mobil 732 811 583
jižní Čechy
Pavel Mörtl, Senovážné nám. 2, 371 23 České Budějovice,
tel. 386 359 264, mobil 731 609 453
západní Čechy
Daniela Bečvaříková, Pobřežní 8, 301 11 Plzeň,
tel. 377 226 046, mobil 731 609 454
severní Čechy
Eva Vovesová, Dvořákova ul. 2, 400 01 Ústí nad Labem,
tel. 475 209 118, mobil 731 609 455

východní Čechy
Mgr. Věra Benešová, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové,
tel. 495 523 267, mobil 604 321 518

jižní Morava
Jaroslav Svoboda, Malinovského nám. 4, 660 87 Brno,
tel. 542 213 188, mobil 731 609 457
severní Morava
Ludvík Chovanec, U tiskárny 578/1, 702 00 Ostrava-Přívoz,
tel. 596 104 187, mobil 731 609 458
střední Morava
Jarmila Kuncová, Palackého 21, 772 00 Olomouc,
tel. 585 751 946, mobil 604 516 377

UPOZORNĚNÍ
Pro všechna rekreační střediska platí, že
- poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu

v odpoledních hodinách;
- cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (člena OS a

jeho rod. příslušníka) a zahrnuje náklady na ubytování a stra-
vování;

- stravování je zajištěno jako Snídaně = S, plná penze = PP,
polopenze = P, požadavek člena OS na způsob stravování je zá-
vazný;

- program rekreace je individuální;
- u rekreačních objektů je k dispozici nehlídané parkování;
- poplatky za rekreační pobyty (obci, městu) hradí rekreanti z vlast-

ních prostředků, u Skilandu již v ceně pobytu;
- rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.

Pro rok 2015 zabezpečil odborový svaz v 6 rekreačních střediscích 41 týdenních turnusů s 360 lůžky.
Nabídka svazové rekreace obsahuje: popisy středisek, termíny pobytů s cenami pro ZO, tiskopis
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA.
Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a
sociálního fondu OS (čl. III/D viz DOKUMENTY OS).



Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy
www.engadin.cz

Hotel je umístěn v klidném a romantickém prostředí 2 km od Železné Rudy v údolí říčky Řezné. Hraniční přechod do SRN je vzdálen 6 km.
Využití hotelu je celoroční. V okolí jsou vynikající podmínky pro letní i zimní sporty, pro cykloturistiku, turistiku a autovýlety – množství tu-
ristických a cykloturistických tras.
Doprava: vlakové i autobusové spojení. Hotel má vlastní mikrobus, který zajišťuje po dohodě přepravu hostů i zavazadel.
Autem – příjezd po silnici až k hotelu, kde je parkoviště aut – bez poplatku.
Ubytování: ve 2, 3 a 4-5lůžk. pokojích (bez možnosti přistýlky). Hotel nemá výtah.
Typy pokojů:

STANDARD - vlastní sociální zařízení, možno zapůjčit TV za poplatek 210,- Kč/týden,
TURISTIK - umyvadla s teplou a studenou vodou, WC + sprcha společné,
APARTMÁ - dvě místnosti s 1 sociálním zařízením, TV.

Stravování: plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce poukazu. Snídaně - formou bufetu nebo servírovaná, oběd – výběr ze dvou jídel,
večeře - výběr ze dvou jídel + ovoce nebo zákusek. Možnost občerstvení v hotelové restauraci s celodenním provozem, bar.
Ostatní: v hotelu je dále vinárna s barem a tanečním parketem, společenská místnost, terasa, televizní místnost. Dále vířivka, infrasauna a

WiFi připojení k internetu je k dispozici
zdarma v celém objektu hotelu.100 m od ho-
telu se nachází přírodní koupaliště, v dosahu
je krytý bazén, tenisové kurty a squash. Hotel
pořádá každý týden jednodenní zájezdy po
Šumavě, Bavorském lese a také do Alp. V pří-
padě zájmu se jezdí na plavání do nedaleké-
ho aquaparku.
Pobyt s domácím zvířetem (malá plemena)
je možný za poplatek 50,- Kč/den.

Penzion HEJTMAN, Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
www.penzionhejtman.com

Chlum u Třeboně se nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňska, v ekologickém prostředí, 2 km od hraničního přechodu pro pěší a cyk-
listy do Rakouska.
Penzion Hejtman je v uzavřeném areálu na pravém břehu rybníka Hejtman (80 ha) uprostřed
Chlumu u Třeboně. Výlety do Třeboně, Jindřichova Hradce, Hluboké n. Vlt., Červené Lhoty,
Gmündu – vhodné i pro cykloturistiku.
Doprava: autobusový spoj Praha – Chlum u Třeboně pouze v letních měsících. Od vlakové zastáv-
ky Chlum u Třeboně – 5 km (účastníci si mohou odvoz dohodnout s penzionem). Autem – k dis-
pozici nehlídané parkoviště v areálu RS – zdarma.
Ubytování: ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích s TV a vlastním sociálním zařízením. Vybavení pokojů
– hotelové. Děti od 0 do 3,99 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma (rozhodující je věk v den
nástupu na rekreaci). Zapůjčení dětské postýlky je pro děti do 3,99 let zdarma (po předchozí do-
mluvě s penzionem).V případě požadavku (pro dítě do 3,99) na dětské stravování či ubytování si účastník zajistí a uhradí sám.
Stravování: polopenze v jídelně penzionu: snídaně formou švédského stolu, večeře jednochodová s obsluhou. K občerstvení slouží bufet se stano-
venou provozní dobou. K dispozici společný koutek s ledničkou a mikrovlnkou.
Ostatní: k dispozici 1 společenská místnost, dětský a internetový koutek, dětské hřiště s prolézačkami, možnost zapůjčení dětského jeepu,
tříkolky, nebo odrážedla (za poplatek). Dále je zde k dispozici venkovní stolní tenis (za poplatek), sportovní hřiště, malé fitness centrum, garáž
pro úschovu jízdních kol. Koupání v rybníku Hejtman – 50 m písečná pláž před RS Lesák za poplatek nebo veřejné koupaliště. Půjčovna jízd-
ních kol, prodejna rybářských povolenek na rybníky Hejtman a Staňkovský, obchodní dům a ostatní služby jsou v dosahu 300 m od penzi-
onu. V blízkém kempu je půjčovna lodí, šlapadel.
Pobyt se zvířaty z hygienických důvodů zakázán.

www.penzionhejtman.com/
www.engadin.cz


Sporthotel KÁCOV, Kácov, okres Kutná Hora
www.sport-hotel.cz

Sporthotel Kácov *** se nachází v oblasti Posázaví, cca 55 km od Prahy. Je v klidném a příjemném prostředí, obklopen jehličnatými lesy u řeky
Sázavy. Využití hotelu je celoroční. Okolí nabízí možnosti pěší turistiky, cykloturistiky i autoturistiky. Okolní cyklostezky uspokojí začátečníky i
pokročilé. Doporučené výlety – zámek Český Šternberk, Jemniště, Kačina, Konopiště, Zruč nad Sázavou, klášter v Sázavě, návštěva památek
v Kutné Hoře, zámek a pivovar v Kácově, Velký a Malý Blaník, vodní dílo Želivka.
Doprava: autobusové i vlakové spojení do Kácova, odtud k hotelu jsou cca 3 km. Po
dohodě zajistí hotel přepravu hostů i zavazadel. Vlastní doprava - od Prahy směr na
Brno po dálnici D1, na 49,5 km odbočit na Kácov, Vlašim, Psáře (EXIT 49). Příjezd
po silnici až k hotelu, kde je hotelové parkoviště bez poplatku,
Ubytování: 2, 3, 4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV. Vybavení
pokojů – hotelové.
Stravování: plná penze nebo polopenze v hotelové restauraci s obsluhou. Snídaně -
formou studeného a teplého bufetu, oběd i večeře – výběrem ze dvou menu. U po-
lopenze lze obědy objednat den předem s platbou rekreantem v hotovosti. Možnost
občerstvení v restauraci s venkovní terasou s denním provozem. Dále je k dispozici
hotelový a letní bar.
Účastníkům bude k dispozici - v ceně pobytu venkovní bazén 12 x 25 m,, pískoviště
pro děti, stolní tenis, venkovní gril, ohniště, - za poplatek 2 tenisové kurty, volej-
balový, nohejbalový, basketbalový kurt, minigolf, 2x bowlingová dráha, 2x
kulečník, šipky, stolní fotbálek, deskové hry, sportovní potřeby.
Zákaz pobytu s domácími zvířaty.

Hotel BEZDĚZ, Staré Splavy, okres Česká Lípa
www.hotelbezdez-machovojezero.cz

Hotel Bezděz se nachází na břehu Máchova jezera, obklopen překrásnou
přírodou Českého Ráje. Oblast Máchova jezera patří k významným
rekreačním lokalitám s velmi příznivým ovzduším ovlivněným četnými
rybníky a rozsáhlými zalesněnými plochami.
Doprava vlakem i autobusem: do Starých Splavů, odtud cca 1 km
pěšky. Autem – parkování u hotelu bez poplatku (v VII. a VIII. měsíci
též hlídané parkování – 120,- Kč/auto/den).
Ubytování: ve 2,3lůžkových pokojích hotelu s kompletním sociálním
zařízením, satelitní televizí a u každého pokoje je balkon. Zapůjčení dět-
ské postýlky 100,- Kč/den (po předchozí domluvě s hotelem) zajistí a
uhradí účastník sám přímo na místě.
Stravování: polopenze v jídelně hotelu, obědy lze zakoupit v hotelové
restauraci. Snídaně – bufetový stůl, večeře - menu + salátový a doplňko-
vý bufet. Denní restaurace na terase, občerstvení.
Ostatní:v hotelu je k dispozici za poplatek: krytý vyhřívaný bazén, sau-
na, stolní tenis, kulečník, možnost úschovy vlastních jízdních kol. V ob-
ci (5 min.) – fitness centrum, tenisový kurt, možnost půjčování jízd. kol.
Turistické cíle: Máchovo jezero (rozloha 350 ha) s upravenými píseč-
nými plážemi pro koupání a vodní sporty. Bezděz – zřícenina raně go-
tického hradu, zámek Zákupy, zámek Lemberk, Jestřebí.
Pobyt s domácím zvířetem za poplatek 1000,- Kč/noc.

www.hotelbezdez-machovojezero.cz
www.sport-hotel.cz


Horský hotel SKILAND, Ostružná 66E, 788 25 Ostružná
www.skiland.cz

Horský hotel Skiland leží v obci Ostružná (700 až 950 m.n.m.)
v chráněné krajinné oblasti Jeseníky 1,5 km od známé turistické a
rekreační oblasti Ramzová, Petříkov. Využití hotelu je celoroční. Okolí
nabízí možnosti pěší turistiky, cykloturistiky i autoturistiky. Doporučené
výlety – Praděd, lanovkou na Šerák – Ramzová, Priessnitzovy léčebné
lázně – Jeseník, návštěva okolí vyhlášený lesní bar v Horní Lipové,
Vřesová studánka, Nyznerovský vodopád či tatopené lomy Žulová,
Vápenná, Obří skály, hrad a zámek Kolštejn, bobová dráha (2,5 km).
Doprava: vlakem – autobusem, autem – až k hotelu, parkování před
hotelem bez poplatku (nehlídané).
Stravování: v hotelové restauraci s obsluhou - plná penze nebo
polopenze podle objednávky a ceny zaplaceného poukazu. Snídaně -
formou bufetu, oběd - jedno jídlo, večeře - výběr ze tří jídel (objed-
návka při příjezdu).

Ubytování: v 3patrové budově hotelu s recepcí (bez výtahu) ve
2lůžkových pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením a
TV (možnost přistýlky), dále v rodinném penzionu – 3patrová budova –
bez výtahu (20 m od budovy hotelu - recepce). Bytová jednotka (buňka)
uzamykatelná s předsíňkou = 2 samostatně uzamykatelné pokoje - mají
společné sociální zařízení. Pokoje jsou 3 - 4lůžkové s možností přistýlky,
bez TV. Vhodné pro početnou rodinu nebo dvě rodiny s dětmi. Možnost
zapůjčení dětské postýlky za poplatek 50, - Kč/den, platba v hotovosti.
Sportovní možnosti: bungee trampolína, tenis, volejbal, nohejbal, bow-
ling, půjčovna sportovního vybavení, kola, koloběžky, kulečník, šipky,
karambol, ruské kuželky, ping pong, stolní fotbálek, karambol.
Dále je k dispozici - k zapůjčení zdarma: pétanque, badmintonové
pálky s míčky, ping-pongové pálky, létající talíř, fotbalový
míč,volejbalový a basketbalový míč, - za poplatek: kolo, dětský vozík za

kolo, dětský sportovní kočárek, dětské odrážedlo, koloběžka, skákací boty, trekové hole, tenisový kurt, tenisová raketa, míčky na tenis nebo ping
pong, dva tenisové kurty, bowling , masáže, tělocvična, kulečník, expozice hudebních nástrojů aj. Účastníkům rekreace budou k dispozici dětské
prolézačky, posezení u krbu, ohniště nebo zahrádce, terasa se stoly, restaurace s denním provozem aj. WiFi připojení k internetu. Pobyt se
zvířetem možný za poplatek 100, - Kč/den, platba na místě. Zákaz kouření v ubytovacích částech. Rekreační poplatek již v ceně poukazu.

Penzion Adršpach 24, Dolní Adršpach 24, 549 57 Adršpach
www.adrspachpension.cz

Penzion se nachází na rozsáhlém travnatém pozemku v chráněné krajinné oblasti Broumovsko 200 m od vstupu do přírodní rezervace
Adršpašsko – teplických skal. Turistické cíle – Adršpašsko - teplické skály, Teplické skalní město (3 km), Jiráskovy skály (6 km), skalní labyrint
na Ostaši (10 km), Broumovské stěny s poutním místem Hvězda (12km). Rozhledny - Čáp, Dobrošov, Rtyně, Špičák, Žaltman. Hrady a zámky
– Adršpach, Nymburk, Rýznburk, Skály, Výrov, Vízmburk. ZOO a safari Dvůr Králové nad Labem.
Doprava: vlakové a autobusové spojení - železniční + bus zastávka je vzdálena 200 - 300 m. Autem – příjezd po silnici až k pensionu, kde je
nehlídané parkoviště.
Ubytování: ve 2,3lůžkových pokojích (s možností přistýlky) a 4-5lůžkových apartmánech (s možností přistýlky). Všechny pokoje mají vlast-
ní soc. příslušenství (sprcha nebo vana, WC) dále TV a budík s radiem. WiFi připojení k internetu. Penzion dvoupatrová budova bez výtahu.
Stravování: se snídaní nebo polopenze v jídelně penzionu. Snídaně formou bufetu a večeře výběr ze dvou jídel.
Okolí je vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku, horolezectví, poznávací výlety po naučných stezkách, jízdu na koních, projížďky na lodičkách
po skalním jezírku, vyhlídkové lety, tenis, golf aj.
Zákaz pobytu se zvířaty. Zákaz kouření v celé budově penzionu.

www.adrspachpension.cz
www.skiland.cz


 
■ = termíny jednotlivých turnusů, S = jen se snídaní,  PP = plná penze,  P = polopenze,    
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lůžková kapacita 
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děti zdarma=bez lůžka a stravy  

 
Hotel ENGADIN 
Železná Ruda 
okr. Klatovy 
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PP 
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PP 
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Mimosezona  do 27.6.   + od 29.8. 
sleva ceny pobytů o 140,- Kč/týden 
        (lze přiobjednat ) 
Pokoje standard-s příslušenstvím 
3.440,-              3.090,- děti do 10 let 
3.090,-              2.740,- 
 
Pokoj turistik-WC+sprcha společ. 
        (lze přiobjednat ) 
2.740,-              2.390,- děti do 10 let 
2.390,-              2.040,- 
 
Apartmá, 2 pokoje, 1x soc.přísl. 
3.790,-              3.440,-  děti do 10 let 
3.440,-              3.090, 
 
děti do 3let -bez lůžka, stravy = 430,- 
příplatek za 1 lůžk.  pok.     50,-/noc





 
 




 
 




 
 
 






 




 
 








 




 
 








 
 
 
 




 
 
 
 






 
 
 

 
 
 

 
 
 






 






 


 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 





 




 
 
 










 

 
 
 
 

 
 
 







 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


 
 

 

   
 
 
STANDARD 
2-3lůžkové  
 
lze přiobjednat  
TURISTIK 
2-3-4lůžkové  
 
 
 
APARTMÁ 
4(5)lůžkové 
 

Penzion HEJTMAN 
CHLUM U TŘEBONĚ 
okr. Jindřichův Hradec 

 
8/16 
 

 
P 

 
2.950,-         1.830,-  děti od 4- 9,99let  
 
Neobsazené lůžko v pokoji 340,-/den 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   2, 3, 4lůžk. 
  
děti do 3,99let zdarma 

Hotel BEZDĚZ 
Staré Splavy 
okr. Česká Lípa 

6/5 
 

P 
 
 
 

4.980,-             3.020,-  děti do 12 let 
 
příplatek za 1lůžk.       300,-/den 
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16.8. 
- 

Ne 
23.8. 


 
 

 
 
 

 
 

2 – 3lůžk. 
  děti do3let zdarma 
 
(od  16.8.- 23.8.) 
pobyt začíná a končí Ne 
 

Sporthotel  KÁCOV 
Kácov 
Okr. Kutná Hora 

 
5/10 

 

PP 
P 
 

4.350, -             3.930,-  děti do 12 let 
3.720,-              3.300,-  
  
Neobsazené lůžko v pokoji 180,-/den 

 
 

 
 

 
 


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  2, 3  4lůžk pokoje -přist.nelze 
 
děti do 3  let zdarma 

Horský hotel SKILAND 
Ostružná, Jeseníky 

 
 

8/6 
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PP 
 
 
P 

Hotelový pokoj s příslušenstvím 
 
3.790,-  dosp.        2.950,-děti do 12let     
2.880,- dosp.přist. 2.320,- děti přist. 
 
3.370,-dosp.          2.600,-děti do 12let 
2.460,- dosp.přist. 1.970,-děti přist. 
 
Rodinný penzion- buňka 
 
2.950,-dosp.          2.320,-děti do 12let 
2.460,-dosp.přist. 1.900,-děti přist. 
 
2.530,-dops.         1.970,-děti do 12let 
2.040,-dosp.přist. 1.550,-děti přist. 
 
příplatek za 1os. na pokoji 100,-/den 

   











 
 
 







 

 
 
 







 

 
 
 







 

 
 
 







 

 
 
 







 

 
 
 







 

 
 
 







 

  2lůžkové pokoje – s možností přistýlky 
 
Děti do 3 let zdarma 
 
 
 
 
 
Buňka: 
3-4lůžkové pokoje(dva pokoje v buňce) 
Rekreační poplatek v ceně poukazu 

Penzion ADRŠPACH 24 
Adršpach(Broumovsko) 

 
6/8 

 
S 

   P 
 
   S 
   P 

Pokoje standard-s příslušenstvím 
3.160,-           1.970,- děti od 3- 10let  
3.930,-           2.600,- 
Apartmá,  1x soc.přísl. 
3.300,-           2.180,- děti od 3-10let   
4.070,-           2.810,- 
děti do 3let -bez lůžka, stravy = 780,-/týden 
příplatek za 1lůžk.pokoj       400,-/den 

  
 
 
 

 
 
 








 
 



 

      
 
 

 
 
 

 
 
 

2,3-4lůžkové pokoje s příslušenstvím 
(přistýlky lze) 
 
Apartmá 
4(5) lůžkové (přistýlky lze)  
(minimálně 4 platící osoby) 
 



zájemce o svazovou rekreaci VZO zašle závazné objednávky
vyplní a předá VZO členů ZO přísl. IPC nejpozději

do 27. března 2015

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
na letní svazovou rekreaci v roce 2015

do rekreačního střediska _______________________________________________________

objednávám termín ___________________ náhradní termín _____________________

náhradní středisko _____________________
2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj (zakroužkujte)
stravování a) snídaně b) polopenze c) plná penze (zakroužkujte)

(pouze u Adršpachu)
Pouze u uvedených hotelů – zakroužkujte:
Engadin - pokoj STANDARD TURISTIK APARTMÁN
Skiland - pokoj v HOTELU v RODINNÉM PENZIONU (buňka)
Adršpach - pokoj STANDARD APARTMÁ
počet účastníků celkem: dospělých _______ z toho nečlenů OS _______ viz Informace

dětí do 10 let _______ z toho nečlenů OS _______
k ceně poukazu

dětí do 12 let _______ z toho nečlenů OS _______

děti bez lůžka a stravy______________________________

příjmení a jméno datum bydliště,vč. PSČ zaměstnavatel ZO OS
nar. škola, studující u člena OS

žadatel, člen OS
1
rod. příslušníci (ostatní) +) vztah k žadateli
2

3

4

5

+) vztah k žadateli, např. manžel-ka, syn, dcera, druh-žka, vnuk, apod.
způsob platby: (zakroužkujte)
1 - žádám o vystavení faktury na - zaměstnavatele - zákl. odb. organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):
_________________________________________________________________________________________
2 - platbu provedu převodem ze svého účtu ANO NE (zakroužkujte)
3 - žádám o zaslání složenky ANO NE (zakroužkujte)

datum a podpis žadatele: ______________________
telefon - zaměstnání: _________________________
e-mail______________________________________

členství v ZO a správnost údajů potvrzuje
datum, telefon, razítko a podpis VZO



Rekreační zařízení“SMRK” v Lázních Libverda v roce 2015
Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou
zahradou, Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický
charakter. Léto je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo
je vhodné i pro cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využujte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 2-3/2015.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

OS státních orgánù a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR
“SMRK” vám nabízí příjemnou dovolenou příp. lázeňský pobyt v pěkném prostředí a dobrých kli-
matických podmínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského
centra) je umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, antukové
hřiště na tenis, odbíjenou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.Koupání -
umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p. Smrkem (5 km),
jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd u Liberce (35 km).
Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu (bez lázeňských služeb)
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba)
- rekreačnímu pobytu spojenému s krátkodobou léčebnou (rehabilitační) péčí.
UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 35 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko)
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko)
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF a OSSOO jsou nové ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Příspěvek OS na jízdné je součástí dotace zahrnuté v ceně
poukazu. Do Lázní Libverda je autobusové spojení z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150
m od rekr. střediska. Pro osobní auta rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RS.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O LÁZEŇSKOU LÉČBU
Hlavními léčivými zdroji, které založily slávu lázní už v dávné minulosti jsou prameny minerálních vod,
které se již v 18. stol. řadily “po bok pramenů karlovarských a bílinských” s “blahodárnými účinky na
mozek a nervovou soustavu, na dodávku životního popudu, povzbuzení ducha, rozšíření příjemného tepla
v celém těle, urychlení oběhu krve, zrychlení tepu, oživení činnosti tělesných orgánů, zvýšení činnosti
nervů a odstranění nepořádku v nervovém systému”. Minerální prameny jsou hydrogenouhličitanohořeč-
natého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Jsou hypotonické a studené. Průměrný obsah ky-
sličníku uhličitého je 2400 mg/l. Prameny se využívají k přípravě léčivých koupelí i k pitným kúrám.
Indikace II., VI. , VII., IX. - srdeční a cévní choroby, nemoci pohybového ústrojí, duševní poruchy.
Léčebné procedury jsou poskytovány pouze v rozsahu chorob uvedených v indikačním sezna-
mu. Léčebné procedury pro jiné typy se neposkytují.
Krátkodobé léčebné (rehabilitační) pobyty v Lázních Libverda
Léčebný program č. 1 „program senior“: procedury - uhličitá koupel, bylinná koupel, klasická masáž,
biolampa, tepelný obklad - fango, olejová masáž, cvičení v bazénu.
Léčebný program č. 2 „program fit“: procedury - bylinná koupel, střídavé nožní koupele, podvodní
masáž, tepelný obklad – fango, olejová masáž, klasická masáž, biolampa, tenis/fitness*.
Léčebný program č. 3 „kardioprogram“: procedury - uhličitá koupel, klasická masáž, střídavé nožní
koupele, inhalace, fitnesscentrum, olejová masáž.
Léčebný program č. 4 „sportovní program“procedury - peloidní obklad, olejová masáž, bylinná koupel,
bazén + sauna, rotoped, tenis/fitness*.
*v případě špatného počasí se využití tenisových kurtů nahrazuje využitím fitnesscentra
V souladu se sociálním programem OS byla uzavřena dohoda mezi a. s. Lázně Libverda a OS
o poskytování krátkodobých léčebných pobytů. V návaznosti na tuto dohodu je nezbytné, aby zá-
jemci postupovali následovně:
* nejméně 35 dní před předpokládaným nástupem zašlou závaznou objednávku pí Řehořové (OS
Praha tel. 224 142 474), v níž uvedou délku pobytu a zda mají zájem o zajištění stravování přímo
v lázních (lze si objednat i jednotlivá jídla, např. jen obědy nebo večeře na určité dny),
* na léčebné úkony a příp. stravování obdrží účastník zvláštní poukaz,
* rehabilitační (rekondiční) pobyty začínají procedurami vždy v pondělí a jsou prováděny 6 dnů v týd-
nu, tj. i v sobotu. Lze si objednat i pobyty delší,
* rehabilitační pobyty se poskytují celoročně s výjimkou technické přestávky v lázních, která je
zpravidla od 15. 12. do 23. 1. následujícího roku.
Cena za 1 den rehabilitační péče(1-2 procedury podle výběru léčebného programu) činí 389, - Kč.
Příspěvková lázeňská péče
OS sděluje členům, jimž vznikl nárok na příspěvkovou lázeňskou péči a pokud indikace léčby
odpovídá indikačnímu seznamu Lázní Libverda, že mohou využít možností ubytování v rekreačním
středisku SMRK. OS dohodl s vedením Lázní Libverda, že zájemci, kteří nebudou požadovat uby-
tování v Lázních, ale v našem RS SMRK, sdělí toto svému lékaři, který jim vystavuje návrh na
lázeňskou péči.
Pro ubytování a stravování platí stejné zásady ohlášení zájmu jako u krátkodobých léčebných pobytů.

STRAVOVÁNÍ není v rekreačním zařízení zajištěno, k dispozici je moderně vybavená kuchyně (sporáky,
kuchyňské linky s nádobím - každá rodina svoji uzamykatelnou skříňku, mikrovlnka, varné konvice, led-
ničky). Ke stolování je určena jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost s televizorem.
Stravování lze zajistit v a. s. Lázně Libverda již při objednávce pobytu u OS (možno i jednotlivá jídla) nebo
osobně až při příjezdu na rekreaci v hotelu Nový dům.
Ceny stravování v a. s. Lázně Libverda pro rok 2015: Formy podávání stravy bufetová.
V případě, že si zájemce objednal službu “kompletní rekondiční ambulantní s celodenní stravou” - cena
za 1 den stravování formou plné penze činí 350,- Kč
V případě, že si zájemce objedná služby odděleně: cena za jednu snídani činí 80,- Kč

cena za jeden oběd činí 160,- Kč
cena za jednu večeři činí 160,- Kč.

Jednotlivé ceny se mezi sebou sčítají dle požadavku odběratele.
Je možné se stravovat v restauraci Valdštejn v areálu lázní, obědy, večeře. Stravování v této restauraci
odborový svaz nezajišťuje, tzn. bez objednávky, platby účastníkem v hotovosti.

Ceny platné od 1. 2. 2015
pokoj cena za pokoj/noc

číslo velikost 1) sezona mimo sezonu

3, 4, 5 2 + 1 490,- 370, -

6 3 + 1 610, - 450, -

12 4 720, - 500, -

*10 1+1 200,- 200,-
pokoj ZO MF

1) platí od 1. 6. 2015 - 31. 8. 2015 a vánoční svátky + Silvestr
* možno objednat po domluvě s OS (pí. Řehořová)



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací
110 00 Praha 1 pí Řehořová, tel. 224 142 474,

fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 2-3/2015 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2015

Jméno a příjmení nar.

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail
(u rehabilitační péče a stravování uveďte údaje všech osob)
Jméno a příjmení nar.

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

I. REKREAČNÍ POBYT

délka pobytu: v termínu od - do tj. počet nocí

počet účastníků: pokoj číslo:

II. PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ

počet účastníků od do , tj. týdnů indikace č.

III. REHABILITAČNÍ (REKONDIČNÍ) PÉČE v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
Cena za 1 den rehabilitační (rekondiční) péče v roce 2015 činí: 389, - Kč

počet účastníků: počet dnů pro 1 účastníka: indikace č. léčebný program č.

STRAVOVÁNÍ v jídelně Lázní Libverda, a.s., při ubytování I., II., III.

NEVYPLŇUJTE
ve dnech tj. počet jídel

cena r. 2015 plná penze odděl. zakroužkujte od do dnů osob celk. Kč
snídaně 70,- 80,- ANO - NE
oběd 140,- 160,- ANO - NE
večeře 140,- 160,- ANO - NE

celkem 350,- celkem
Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky ANO - NE (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO - NE (zakroužkujte)

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

Smrk, Lázně Libverda



Jedinečná poloha Penzionu Rysy, který se nachází cca 7 km od Tatranské
Lomnice poskytuje návštěvníkům široké možnosti sportovního vyžití, od-
dechu a relaxace. Vysoké Tatry nabízejí celoročně možnosti vysokohorské
turistiky, lyžovaní a cyklistiky. V blízkosti Penzionu Rysy se nachází gol-
fový, jezdecký a tenisový areál s možností výuky. K relaxaci lze využít ter-
mální koupaliště v obci Vrbov cca 8 km z místa ubytování, nebo Aquapark
v Popradu. Milovníci historie mohou poznat historické centrum Spiše,
Kežmarok, Levoču, Spišský nebo Lubovnický hrad.
Ubytování je zajištěno v 7 pokojích s balkonem, vlastní sprchou a WC. Z uvedených pokojů je 1 apartmán pro věší rodiny, tj. 2 samostatné poko-
je pod jedním uzavřením a společnou koupelnou a WC. V dalších 4 pokojích lze ubytovat až 4 osoby. Ubytování začíná vždy v sobotu v 16.00 hod.
Při první večeři je provedeno uvítání rekreantů majitelem objektu, který vás seznámí s organizací rekreace včetně možností programu pobytu atd.

V celém objektu je zákaz kouření na pokojích a ve
společných stravovacích prostorách!
Vzhledem k tomu, že se jedná o letní rekreaci, mohou kuřá-
ci využít balkony, kde jsou
umístěny popelníky.
Stravování je formou
polopenze v jídelně
umístěné v přízemí pen-
zionu s nádherným výhle-
dem na panorama Tater.

Na vyžádání rekreantů lze připravit i nabídku grilovaných a opékaných specialit (zahradní gril), včetně event.
obědů dle přání rekreantů. V průběhu dne lze v jídelním baru konzumovat široký výběr nápojů. Časy stra-
vování: snídaně od 7.30. – 8.00, večeře od 18.00 do 19.00 hod.
Doprava vlastní, možno vlakem do Popradu. V případě, že použijete vlak, kontaktujte pana Petrase,
který pro vás zajistí dopravu z nádraží do penzionu!
Ceny za dítě do 12 let - nedosáhne v průběhu rekreace dvanáctých narozenin.
Veškeré další informace na: tel. 234 462 423 p. Svoboda, e-mail: svoboda.petr@cmkos.cz
V případě zájmu prosíme (po předběžné telefonické dohodě) o zaslání e-mailové objednávky, která
bude obratem elektronicky vyřízena a na adresu objednatele bude následně zaslána faktura s dalšími
informacemi.
Prezentace místa pobytu v Tatrách na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

Nově vybudovaný Apartmánový dům Smokovec se nachází v širším centru Starého Smokovce. Jedná se o exkluzivně
zařízené apartmány s balkony a překrásným výhledem na masiv Vysokých Tater a Popradskou dolinu. Pro svojí ideál-
ní polohu vytváří základní předpoklad pro turistiku pěší i cyklistickou. V pěší dostupnosti je centrum Starého Smo-
kovce, nástup na značené turistické chodníky, cyklotrasy, zastávku Tatranské električky směr Štrbské pleso, Tatranská
Lomnica, Poprad (200 m), pozemní lanovka na Hrebienok (800 m). Letiště Poprad 10 km, Aquacity Poprad s ce-
loročním provozem 12 km, golfové hřiště Blafl Stork Velká Lomnica 15 km a mnoho dalších turistických zajímavostí.
Ubytování je zajištěno v 18 moderně zařízených apartmánech s vlastní kompletně zařízenou kuchyňkou, včetně myčky

nádobí, WC/ koupelna s va-
nou, kabelová TV, WIFI,
úschovna kol. Objekt má vlast-
ní parkoviště. V přízemí objek-
tu se nachází společenská
místnost s TV, WIFI a dětská
herna s množstvím hraček.
K dispozici jsou tři apartmány
Standard s možností ubytování

pro 2 dospělé osoby a jedna přistýlka, 15 apartmánů Komfort pro dvě dospělé osoby a jedna přistýlka, apartmány
Komfort pro dvě + dvě dospělé osoby + přistýlka.
Ubytování začíná vždy v sobotu v 16.00 (není-li domluveno jinak)
Stravování je individuální s možností zajištění večeří v sousedním penzionu Villa Siesta*** . Cena večeří, kde je možnost výběru ze dvou tříchodových
jídel je 5.5 €. V případě zájmu o snídaně je možnost objednat: bufetovou snídani za 6.97 €, nebo kontinentální za 3,- €.

Doprava je vlastní. Dále možnost dopravy vlakem do Popradu a dále elek-
tričkou do Starého Smokovce.

Veškeré rekreace jsou zajišťovány přímo sekretariátem OSPPAP.
V případě zájmu se prosím obraťte na sekretariát OS – p. Svobodu

svoboda.petr@cmkos.cz tel. 234462423
V případě zájmu prosíme (po předběžné telefonické dohodě) o zaslání e-
mailové objednávky, která bude obratem elektronicky vyřízena a na
adresu objednatele bude následně zaslána faktura s dalšími informacemi.

Prezentace místa pobytu v Tatrách na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php a na

www.apartmanysmokovec.sk

Slovensko - Velká Lomnica - Penzion Rysy

Termíny pobytů 2015
turnus od do

I. 6.6. 13.6.
II. 13.6. 20.6.
III. 20.6. 27.6.
IV. 27.6. 4.7.
V. 4.7. 11.7.
VI. 11.7. 18.7.
VII. 18.7. 25.7.
VIII. 25.7. 1.8.
IX. 1.8. 8.8.
X. 8.8. 15.8.
XI. 15.8. 22.8.
XII. 22.8. 29.8.
XIII. 29.8. 5.9.
XIV. 5.9. 12.9.
XV. 12.9. 19.9.

Ceník ubytování s polopenzí 2015
dospělý dítě 2 -12 let

A* B* C* D* E*
1/1 2 - 3 dospělé 4. dospělá 2 - 3 jako 4.

osoby osoba osoby osoba

6720,- 4900,-/osoba 3140,- 4120,- 1960,-

Slovensko – Apartmánový dům - Smokovec
Termíny pobytů 2015

turnus od do
I. 6.6. 13.6.
II. 13.6. 20.6.
III. 20.6. 27.6.
IV. 27.6. 4.7.
V. 4.7. 11.7.
VI. 11.7. 18.7.
VII. 18.7. 25.7.
VIII. 25.7. 1.8.
IX. 1.8. 8.8.
X. 8.8. 15.8.
XI. 15.8. 22.8.
XII. 22.8. 29.8.
XIII. 29.8. 5.9.
XIV. 5.9. 12.9.
XV. 12.9. 19.9.

Ceny ubytování jsou stanoveny za apartmán!!!!
typ apartmánu počet osob Kč/den/ Kč/týden/

apartmán apartmán

Apartmán STANDARD** 2 1372,- 9604,-

Apartmán KOMFORT* 2 1932,- 13.524,-
.

Apartmán KOMFORT 2+2 2212,- 15.484,-

Přistýlka 1 280,- 1960,

* v případě obsazení apartmánu Komfort 2+1 bude přistýlka poskytnuta bezplatně
** v případě požadavku na přistýlku platí cena - přistýlka
(v případě požadavku na dětskou postýlku, bude tato zabezpečena bezplatně)

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php


Rekreační objekt se nachází v nejkrásnější a ekologicky nejčistší části Šumavy na řece Vydře.
Ze Srní je na Čeňkovu Pilu vzdálenost 2,5 km po modré značce. Název Čeňkova Pila je po-
dle zakladatele pily, pražského velkoobchodníka se dřevem Čeňka Bubeníčka. Je zde velmi
pěkný pohled na řeku Otavu, vznikající právě na tomto místě soutokem Vydry a Křemelné.
Obec Čeňkova Pila je příhodným výchozím bodem k nejkrásnějším místům střední části Šu-
mavy – blízkým i vzdálenějším. Leží při silnici vedoucí ze Sušice (25 km, železniční sta-
nice) od Modravy a dále, umožňuje ponořit se po několika krocích do ticha přírodní rezer-
vace. Inspirací pro vycházky může být i návštěva muzea ZČE elektrárny (naproti RZ
Bystřina), sklárny v Anníně a dalších míst.
V létě je tu možnost k rybaření, turistice i cykloturistice. V zimě k výletům na běžkách po
značených trasách, či k lyžování na blízkých kopcích s vleky (2,5 km).
Celoroční provoz, ubytovací kapacita 47 lůžek. Ve dvou patrech je 17 pokojů dvou-
lůžkových, 3 pokoje třílůžkové, 1 pokoj čtyřlůžkový. Možnost přistýlek. Pokoje jsou vy-
baveny ústředním topením, teplou a studenou vodou. V každém patře se nachází sprchy a
WC – oboje vyhrazené zvlášť pro muže a ženy.
Restaurace penzionu je připravena zajistit stravování větších skupin i uspokojit přání
náročných jednotlivců. V letních měsících je možnost příjemného posezení na terase
restaurace.
Ubytovaným hostům je k dispozici společenská místnost s televizí, videem, vybavení pro
stolní tenis a parkoviště pro osobní automobily a 1 autobus. Nechybí ani ohniště pro táborák,
možnost grilování v přírodě a přírodní dětský koutek.

INFORMACE PRO REKREANTY S POUKAZEM ODBOROVÉHO SVAZU
1. Týdenní poukaz s polopenzí pro člena odborového svazu stojí Kč 2660,- (tj. 7 x 380) . Dále je možno rekreační středisko využívat celoročně

i ke krátkodobým pobytům. Cena za 1 den s polopenzí je Kč 380,-. Uvedené ceny se týkají pouze pobytů sjednaných přes odborový svaz.
2. Dopravu do místa rekreace si rekreanti zajišťují sami na vlastní náklady (doporučujeme užití osobního automobilu). Do místa rekreace je

možné využít autobusovou dopravu z Prahy - Knížecí – Čeňkova Pila.
3. Pobyt začíná vždy v sobotu (ubytování od 14.00 hodin) večeří a končí následující sobotu snídaní.
4. Stravování – polopenze se skládá: snídaně - výběr z 5 jídel, večeře - přesnídávková polévka a výběr ze 2 jídel.
5. Děti do 3 let je možné brát na rekreaci bezplatně – ovšem bez nároku na lůžko a stravu.
6. V ceně poukazu není zahrnut poplatek za lůžko MÚ Srní a vzdušné (viz ceník).
7. Ostatní placené služby – viz ceník.
8. Rekreantům jsou k dispozici 2 televizory, jeden je umístěn v restauraci nekuřácká jídelna, jehož sledování lze využít na hlavní večerní pro-

gramy tj. do cca 22 hodin, druhý televizor je umístěn ve společenské místnosti – lze sledovat neomezeně.
9. Rekreanty prosíme o přezouvání v přízemí objektu.
10. V den příjezdu se uskuteční informativní schůzka s vedením penzionu Bystřina, na které získáte veškeré informace důležité pro příjemné

strávení vaší dovolené v rekreačním zařízení odborového svazu v penzionu Bystřina.
11. Současně žádáme rekreanty, aby případné připomínky k pobytu uplatnili okamžitě u vedení penzionu Bystřina, případně na sekretariátu

odborového svazu.

Rekreační poukazy na Čeňkovu Pilu vyřizuje pí Kudrnová tel.234462859, e-mail osppp@cmkos.cz
Spojení: Penzion Bystřina Čeňkova Pila, pí. Maňasová, 341 93 Rejštejn, tel./fax 376599221

Prezentace o Čeňkově Pile na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

PENZION BYSTŘINA – ČEŇKOVA PILA - 2015
zařízení Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Ceník ubytování s polopenzí 2015
dospělá osoba dítě 3 – 7 let

pokoj pokoj
jednolůžkový dvoulůžkový třetí osoba na samostatné lůžko,

osoba pokoji - přistýlka přistýlka
2660,- 2660,- 2450,- 2058,-

Ostatní služby
poplatek za psa 55,- Kč/den
parkované 25,- Kč/den

Povinné platby
vzdušné celoročně 15,-Kč/den
platba MÚ Srní za lůžko celoročně 4,- Kč osoba/lůžko/den

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php


Termíny Cena
leden, únor, listopad, prosinec 3670 Kč/týden
březen, duben, říjen 5240 Kč/týden
květen, červen, červenec, srpen, září 5730 Kč/týden

pobyt v termínu 21. 12. 2015 - 2. 1. 2016* 5730 Kč/týden
* příplatek na štědrovečerní menu 350 Kč
* příplatek na silvestrovské menu s hudbou a tancem 350 Kč

Zvýhodněná cena pro členy OS SOO zahrnuje:
� týdenní (7 nocí) pobyt pro 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji,
� gastronomické služby:

�� snídaně (forma bufetu),
�� večeře (výběr ze 4 hlavních jídel + salátový bufet),

� 10 lázeňsko-léčebných procedur na osobu a týden.

Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. Ceny nezahrnují lázeňský poplatek ve výši 15,- Kč na osobu a den.
Nástupní den: sobota, neděle, případně dle předešlé dohody.
Pobyt pouze jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je za příplatek 150,- Kč a jeden den.
Kapacitní možnosti hotelu v konkrétně požadovaných termínech vám rádi sdělí zaměstnanci hotelové recepce.

Adresa pro objednávání pobytů:
Hotel Děvín, Příkrá 618, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 420 354 627 228-30, +420 354 470 400 
fax: +420 354 621 692
E-mail: hotel.devin@tiscali.cz
www.hotel-devin.cz

Fakturační adresa:
SPA HOTEL DĚVÍN,s.r.o.
Příkrá 618, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 291 11 552
DIČ: CZ29111552
Bankovní spojení: ČSOB Mariánské Lázně,

číslo účtu 241 179 785 / 0300

Hotel Děvín v Mariánských Lázních
nabídka ozdravných pobytů pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací  na rok 2015

www.hotel-devin.cz


UBYTOVÁNÍ
Účastníkům pobytu jsou k dispozici lá-
zeňské domy Priessnitz*** , Bezruč***
a  Jan Ripper***. Ubytování je standard-
ně zajištěno ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím (WC a sprcha, případně
vana). Za příplatek 160 Kč je možno si
doplatit jednolůžkový pokoj. Pokoje jsou
k dispozici v den příjezdu od 13 hodin a
v den odjezdu do 10 hodin. Mimo tuto
dobu je možné uložení zavazadel na re-
cepcích lázeňských domů. Na pokojích
je možné WIFI připojení k internetu za
poplatek nebo veřejný internet zdarma na
recepci Priessnitz.
REZERVACE POBYTŮ 
Bc.Monika Smejkalová - vedoucí přijí-
mací a ubytovací kanceláře, tel.: 584 491
267, email: smejkalova@priessnitz.cz ,
Miloš Březina - referent přijímací a uby-
tovací kanceláře, tel: 584 491 268, email:
brezina@priessnitz.cz , Případně na e-
mailové adrese rezervace@priessnitz.cz
STRAVOVÁNÍ
Stravování je zajištěno v jídelnách lá-
zeňských domů Priessnitz, Bezruč a  J.
Ripper  formou polopenze. Snídaně
švédský stůl, večeře servírované. V lá-
zeňském domě Priessnitz jsou večeře
formou švédského stolu.
Pobyt začíná v den příjezdu večeří a
končí v den odjezdu snídaní. Možnost
dokoupení plné penze v průběhu pobytu
- cena oběda činí 110,- Kč / osoba. V pří-
padě diety nebo jiných  zdravotních
omezení, prosíme o včasnou informaci,

stravování bude přizpůsobeno. Snídaně
7.00 – 9.30 hodin, oběd 11.30 - 13.30
hodin, večeře 17.00 – 18.30 hodin.
PROCEDURY
jsou poskytovány denně od pondělí do
neděle, v čase od 7 – 22 hod. Další pro-
cedury a služby nad rámec pobytu, je
možné dokoupit na pracovišti časování a
prodeje procedur, případně na recepcích
jednotlivých lázeňských domů.
DOPRAVA DO LÁZNÍ A PAR-
KOVÁNÍ
Z autobusového a vlakového nádraží je
zajištěna pravidelná doprava do lázní au-
tobusy MHD. Hosté, kteří přijedou osob-
ními vozy, mohou využít nehlídané
parkovací plochy pod lázeňským domem
Mír. Placená parkovací místa jsou k dis-
pozici u lázeňských domů Priessnitz a J.
Ripper. Z důvodu omezeného počtu
parkovacích míst u lázeňských domů
Bezruč a J.Ripper, nabízíme možnost
rezervovat si místo před zahájením poby-
tu. Parkovné není zahrnuto v ceně poby-
tu a činí 215 Kč/vozidlo/ 7 dní, resp. 175
Kč/4 dny. Pro klienty s platným
průkazem ZTP jsou parkovací místa
vyhrazena zdarma.
ÚHRADA POBYTU
je možná převodem z účtu, v hotovosti
nebo platebními kartami: Maestro,
Maestro Card, Visa, Visa Electron,
Dinner Club Int., JCB Cards, poukázka-
mi: Sodexho Pass, Le Cheque Déjeuner,
Accor Service, Menu Service, Ederned

�



- Celoroční nabídka pobytů „Týdenní Lehká léčebná kúra Relax“
– jedná se o léčebný pobyt s 10 procedurami, lékařskou prohlídkou
a polopenzí. Z  kratších  pobytů je uveden Krátkodobý pobyt Vital
- 3  nebo 4 noci se čtyřmi procedurami a polopenzí za stejnou cenu.
V nabídce naleznou zájemci veškeré informace o léčení, hotelech,
možnosti rezervace a další pobyty, na které lze uplatnit slevu ve
výši 15 %. Cena se slevou je v nabídkách také vyčíslena. Ceny jsou
uvedeny ve 4 vybraných hotelech za dvoulůžkové pokoje, ale
samozřejmě lze nabídku dopracovat i o jednolůžkové pokoje.
Důvodem je, aby nabídka nebyla příliš obsáhlá. Ceny nové sezóny
jsou platné od 8. 3. 2015. Celoroční nabídku „Týdenní Lehká léčeb-
ná kúra Relax“ naleznete na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php . 

- Celoroční nabídka „Františkolázeňská léčebná kúra BONUS  od
9990 Kč“ - jedná se o plnohodnotnou léčebnou kúru s 18 procedu-

rami, plnou penzí, vstupní a výstupní lékařskou prohlídkou.
Nabídka je vhodná pro zájemce se zdravotními problémy či pro li-
di v důchodu. Co se služeb týče, je kvalita léčebné péče ve všech
hotelech stejná, rozdílná je úroveň ubytování a někdy i stravy (2*
dependance a 3* hotely mají shodné stravování – snídaně bufetová,
oběd a večeře servírovaná – výběr ze 4 menu, salátový bufet, 4*
hotely a domy nabízí lepší výběr či raut). Celoroční nabídku
„Františkolázeňská kúra BONUS“ naleznete na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php .

- Akční nabídka „Jarní prázdniny v Aquaforu“ – pobyt je vhodný
nejen pro rodiny s dětmi v hotelu Pawlik**** nebo Metropol***.
Akční nabídku „Jarní prázdniny v Aquaforu 2015“ naleznete na 
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php .

- Podrobnější informace naleznete na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php .

Františkovy Lázně 
Odborový svaz státních orgánů a organizací se dohodl na spolupráci s Lázněmi Františkovy Lázně a.s.

(http://www.franzensbad.cz/cs/, informace a rezervace  na 359 604 504 (denně 8:00 – 20:00), info@frantiskovylazne.cz). Na
základě dohody poskytuje tato společnost zvýhodněné pobyty nejen pro členy OSSOO, ale také pro blízké osoby.

Společnost  Lázně Františkovy Lázně a.s. přidělila OSSOO k uplatnění slev jedinečný kód. Nárok na slevu ve výši 15 % je
uplatněn pouze při uvedení tohoto rezervačního kódu. Tento kód obdrželi předsedové ZO a MO. Slevový kód je určen
výhradně pro členy našeho OS!

Františkovy Lázně jsou malebným měs-
tečkem uprostřed parků s tradicí již od roku
1973. Svým hostům nabízí komplexní lá-
zeňské služby s využitím především dvaceti
místních léčivých pramenů, přírodního
léčivého plynu a sirnoželezité slatiny. 

Léčebná péče
Léčebný plán stanoví náš odborný lékař na

základě lékařské prohlídky. 
Při léčení jsou využity tyto léčebné proce-
dury: 
• klasické procedury s využitím františ-

kolázeňských přírodních léčivých zdrojů
(přírodní sirnoželezitá slatina, minerální
léčivá  voda  a  zřídelní  plyn)  -  slatinné
koupele, slatinné zábaly, uhličité koupele,
inhalace, plynové in-jekce, pitná kúra aj. 

• fyzikální léčba – elektroterapie, magne-
toterapie, ultrasonoterapie, parafínové
zábaly rukou, zad a kloubů aj. 

• fyzioterapie – léčebný tělocvik v bazénu,
plavání, individuální či skupinový léčebný
tělocvik, mobilizace, srdíčkové trasy aj. 

• speciální léčebné procedury – oxygenote-
rapie, manuální či přístrojová lymfo-
drenáž, jóga aj. 

• ostatní lázeňské procedury – klasická, re-
flexní či podvodní masáž, perličková kou-

pel, celotělová vířivá koupel, vířivá koupel
horních a dolních končetin, šlapací
bazénky aj. 

Typy léčebných programů
• onemocnění srdce a cév 
• onemocnění pohybového aparátu 
• gynekologická onemocnění 
• následná péče po onkologických onemoc-

něních 
• léčba trávicího ústrojí 
• léčba kožních nemocí 
• léčba nervových onemocnění 
• edukačně-preventivní program 
Hosté lázní mohou během pobytu navštívit
koncerty, výstavy, přednášky, kino, divadlo či
taneční odpoledne a večery, účastnit se výletů
po okolí i do blízkého SRN. Informace na
http://www.frantiskovylazne.cz/cs/kulturni-
prehled/  

Sportovní možnosti
• Aquaforum, moderní velkolepý komplex 6

vnitřních a venkovních bazénů, plavecký a
relaxační bazén, podvodní masážní trysky,
whirlpool, dětské brouzdaliště, tobogán,
jeskyně, finská sauna, uvnitř areálu mo-
derní posilovna a solárium. Areál bazénu je
přímo propojen s lázeňským hotelem
Pawlik, hosté mají všechny služby pod jed-

nou střechou a mohou projít pouze v žu-
panu. Denně 9:00 – 21:00 hod. 

• Zapůjčení kol - v okolí Františkových
Lázní je k dispozici hustá síť cyklostezek a
cyklotras, nově dobudovaná cyklostezka
podél řeky Ohře z Chebu do Karlových
Varů. 

• Nordic Walking – zapůjčení holí, pravidel-
né lekce s proškoleným instruktorem. 

• Jóga 
• In-line dráha přímo ve Františkových

Lázních, nově in-line stezka podél řeky
Ohře, miniaturgolf v letních měsících. 

• Golf Resort Františkovy Lázně (pouze 8
km vzdálené golfové hřiště, celkem 10
hřišť našem kraji). 

Aquaforum u hotelu Pawlik

hotel Belvedere hotel Dr. Adler hotel Savoy

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php


Během vašeho pobytu jsou vám plně k dispozici wellness centra  
s bohatou nabídkou relaxačních a sportovních služeb.

KrKonoše
Hotel Bedřichov***  superior

www.bedrichov.volareza.cz

PraHa
Hotel DaP***
www.daphotel.cz

KrKonoše
Penzion Malý šišák **
www.malysisak.volareza.cz

Karlovy vary
Hotel Bellevue***
www.bellevue.volareza.cz

Karlovy  
vary
lázeňský dům Chopin** 
www.chopin.volareza.cz

JeseníKy
Hotel ovčárna ***  

www.ovcarna.volareza.cz

vranovsKá 
PřeHraDa
Chatová osada Bítov** 
www.bitov.volareza.cz

FrantišKovy
lázně
lázeňský dům Kijev*** 
www.frantiskovylazne.volareza.cz

slaPsKá 
PřeHraDa
Hotel Měřín***  superior

www.merin.volareza.cz

vranovsKá 
PřeHraDa
volareza - hotel vranov***
www.vranov.volareza.cz

JeseníK
lázeňský dům albatros***
www.jesenik.volareza.cz

tePliCe
lázeňský dům Judita***  
www.teplice.volareza.cz

www.volareza.cz
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení,  Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
Te l :  + 4 2 0  9 7 3  2 0 1  6 0 7 ,  e - m a i l :   v l r z @ v l r z . c z

Karlovy  
vary
lázeňský dům 
sadový Pramen***
www.sadovypramen.volareza.cz 
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Slevový kód obdržíte u předsedy ZO (MO) nebo u příslušného pracovníka IPC.Sleva se uplatní zadáním slevového kódu v rezervačních formulářích na internetových stránkách hotelu. V on-line rezervačním formuláři ve 3. kroku rezervace - "Doplnit slevový kupón". Ve formuláři "Nezávazná poptávka" zadáním v části "Kód akce". Slevu nelze uplatnit z akčních nabídek, nebo nabídek, ve kterých již byla sleva uplatněna.
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GRADAC - depandance Laguna
BAŠKO   POLJE - depandance Alem
(Pobyty v lokalitě Baško Polje jsou organizovány v omezeném počtu turnusů)
10denní pobyty (plus 2 dny cesta tam a zpět) s polopenzí ve formě švédských
stolů (nápoj k večeři není v ceně) a ubytováním ve 2 až 3lůžkových pokojích
v hotelových depandancích vzdálených pár desítek metrů od moře. 
Klimatické subtropické podmínky střední Dalmácie zaručují vynikající počasí
vhodné pro koupání a opalování.

Cesta je organizována z Prahy (případně dle dohody z jiného místa v ČR) do
místa pobytu a zpět klimatizovanými autobusy.
Maximální ceny za sezónní pobyt (10 plných dní) pro dospělou osobu
(polopenze, pobytové taxy, přeprava autobusem) je:
Gradac - 12.290,- Kč, 
Baško Polje  -  12.190,- Kč, což je výrazně méně, než v přepočtu účtují za stej-
ný pobyt některé renomované cestovní kanceláře.
Lze uplatnit slevy pro děti i dospělé osoby. 

Zahraniční rekreace Chorvatsko
Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu nabízí v roce 2015 rekreaci v Chorvatsku i pro členy

Odborového svazu státních orgánů a organizací

Turnus Odjezd Příjezd Odjezd Příjezd
číslo z příslušného místa do místa pobytu z místa pobytu do příslušného

v České republice v Chorvatsku v Chorvatsku místa
v ČR

0. 30.5.2015 31.5.2015 10.6.2015 11.6.2015
I. 9.6.2015 10.6.2015 20.6.2015 21.6.2015
II. 19.6.2015 20.6.2015 30.6.2015 1.7.2015
III. 29.6.2015 30.6.2015 10.7.2015 11.7.2015
IV. 9.7.2015 10.7.2015 20.7.2015 21.7.2015
V. 19.7.2015 20.7.2015 30.7.2015 31.7.2015
VI. 29.7.2015 30.7.2015 9.8.2015 10.8.2015
VII. 8.8.2015 9.8.2015 19.8.2015 20.8.2015
VIII. 18.8.2015 19.8.2015 29.8.2015 30.8.2015
IX. 28.8.2015 29.8.2015 8.9.2015 9.9.2015
X. 7.9.2015 8.9.2015 18.9.2015 19.9.2015

Poznámky:
1. Pobyty jsou organizovány jako desetidenní, k tomu je třeba připočítat dva

dny na cestu tam a zpět
2. Začátek pobytu - večeře v den příjezdu do místa pobytu v Chorvatsku

Konec pobytu - snídaně v den odjezdu z místa pobytu v Chorvatsku
3. Pobyty v lokalitě Baško Polje jsou organizovány v turnusech 0. až X., poby-

ty v lokalitě Stari  Grad pouze v turnusech 0. až IV.

P. č. Druh služby Cena služby (EUR)
(sleva, příplatek) Cena přepravy (CZK)

Služby jsou uvedeny v cenách Gradac - Laguna Baško Polje - Alem
za osobu a den, přeprava 
za cestu tam a zpět

1. Polopenze za osobu
na 2lůžkovém pokoji 31,50 31,00

2. Polopenze za třetí osobu
na 3lůžkovém pokoji 1/, 2/ 28,35 24,80

3. Polopenze za dítě do 12 let
na 3lůžkovém pokoji (2+1) 2/ 15,75 24,80

4. Polopenze za další dítě do 12 let
na 3lůžkovém pokoji (2+1+1)
(bez lůžka) 2/ --- 0,00

5. Polopenze za dítě do 12 let
na 2lůžkovém pokoji (1+1) 2/ 25,20 31,00

6. Cena za dítě do 3 let 
na pokoji (bez lůžka a 
bez stravy) 2/ 0,00 0,00

7. Příplatek za samostatný pokoj
(jedna osoba  na pokoji) 31,50 31,00

8. Příplatek za nápoj k večeři                  --- 0,70
9. Příplatek za registraci (hotel) --- 0,35
10. Příplatek za pobytovou taxu

za osobu starší 18 let (město)           2/ 1,00 1,00
11. Příplatek za pobytovou taxu

za osobu 12-18 let (město)               2/ 0,50 0,50
12. Přeprava autobusem za osobu 2.990,00 2.950,00
Legenda: 
1/ Sleva za třetí osobu na 3lůžkovém pokoji se uplatní jen tehdy, jsou-li na

pokoji ubytovány tři osoby starší 12 let
2/ Pro uplatnění slev účastníků je rozhodující věk rekreanta v den zahájení

rekreačního pobytu tj. v den příjezdu do místa pobytu/

GRADAC - depandance Laguna

Bližší informace na OSSKP Praha, tel. 222 711 123 (Zdeněk Zmeškal)

Další informace jsou také na www.ossklo.cz

Objednávky budou vyřizovány podle data doručení na odborový svaz

BAŠKO   POLJE - depandance Alem




