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S NÁMI, PRO VÁS!

Ve čtvrtek 19. ledna se v Praze konalo 29. zasedání
předsednictva Výboru OSSOO.

Předseda OS Pavel Bednář in-
formoval o schůzce zástupců
signatářů Kolektivní dohody
vyššího stupně pro státní za-
městnance s nejvyšším státním
tajemníkem Jindřichem Fry-
čem. Za náš odborový svaz se
schůzky účastnil předseda P.
Bednář a místopředseda R.
Pospíšil. V poradním orgánu
tajemníka bude působit svazová
právnička Šárka Homfray. Od-
borový svaz pokračuje v úsilí
prosadit možnost dřívějšího od-
chodu strážníků obecních policií
do starobního důchodu a nadále
vystupuje proti tendencím v sou-
vislosti s diskutovanými změna-
mi v odměňování veřejných za-
městnanců omezit význam se-
niority.

Předseda sekce soudů a stát-
ních zastupitelství Jan Rampas
informoval o reakci ministra
spravedlnosti na dotaz ohledně
řešení odměňování administra-
tivního aparátu justice, že tento
problém bude řešen ve státních
zastupitelstvích a u soudů shod-
ně. Předsedkyně sekce úřadů
práce Simona Struhová hovořila
o finančních prostředcích na
poskytování od Nového roku zvý-
šeného zvláštního příplatku za-
městnancům Úřadu práce ČR
a o mylných informacích o mož-
nostech digitalizace adminis-
trace dávek.

Členové předsednictva disku-
tovali o benefitech vyplývajících

z členství v OS, konkrétně pak
o tzv. pojistce na blbost, když
OSSOO nabízí možnost toto po-
jištění odpovědnosti zaměst-
nance za škodu způsobenou za-
městnavateli uzavřít za zvýhod-
něných podmínek na základě
spolupráce s Dekpol a Koopera-
tivou, o bezplatném poradenství
Sdružení nájemníků ČR SON,
o chystané právní pomoci v ob-
lasti mimo pracovní právo za
zlevněnou cenu a o kartách
SPHERE.

Projednána byla příprava blí-
žícího se sjezdu OSSOO včetně
časového harmonogramu jed-
nání sjezdu. R. Pospíšil seznámil
přítomné s přípravou úprav sva-
zových dokumentů na základě
připomínek a návrhů např. ohled-
ně možnosti odmítnout členství,
hlasování per rollam, zmocnění
k účasti na schůzi v zastoupení
a výše a druhů nárokových pod-
por Podpůrného a sociálního
fondu OSSOO.

*
Zasedání se zúčastnil také

předseda ČMKOS Josef Stře-
dula, který přítomným podrobně
objasnil důvody svého odstou-
pení z kandidatury na prezidenta
republiky. Odpověděl na všech-
ny dotazy, které padly. U většiny
členů předsednictva se motivy,
které ho vedly k tomuto důležité-
mu a těžkému rozhodnutí, set-
kaly s pochopením.

-dě-, (HE)

Reálná mzda meziročně v procentech 3. čtvrtletí 2022
(Zdroj: databáze OECD, 1. Évaluation générale de la situation macroé-
conomique | Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2022 Numéro 2 |
OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org))

Domácnosti omezují výdaje
Růst hrubé přidané hodnoty

nefinančních podniků zpomalil
a klesla i jejich míra investic.
Domácnostem se nadále reálně
propadaly příjmy. Reálně klesla
jejich spotřeba a přibrzdily také
investiční výdaje. Hospodaření
vládních institucí skončilo ve
výrazném deficitu.

Hrubá přidaná hodnota nefi-
nančních podniků ve 3. čtvrtletí
2022 nominálně meziročně rost-
la o 106,1 mld. korun, ale reálný
nárůst zpomalil na 2,1 %. Me-
zičtvrtletně došlo k reálnému
poklesu HPH o 1,7 %. Mzdové
náklady podniků nerostly ta-
kovým tempem jako přidaná hod-
nota, a míra zisku se tak zvýšila
na 46,6 %. Ve srovnání se 2.
čtvrtletím se snížila míra inves-
tic nefinančních podniků a do-
sáhla 29,1 %.

Příjmy domácností se mezi-
ročně nominálně zvýšily o 129,0
mld. korun. Reálně se ale snížily
o 3,0 %. Oslabení kupní síly se
výrazně podepsalo na spotřebě,
která reálně meziročně klesla
o 5,6 %. „Oproti předchozímu
kvartálu byla spotřeba domác-
ností reálně nižší o více než 3 %.
Šlo o čtvrtý pokles v řadě.
Opatrnost domácností se pro-
jevila novým nárůstem hrubých
úspor a naopak ochlazením je-
jich investiční aktivity,“ upřes-
ňuje Karolína Zábojníková, ana-
lytička Českého statistického
úřadu. Míra investic domácností
klesla na 9,3 %. . . .
Domácnosti omezují výdaje |
ČSÚ (czso.cz)

https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti-omezuji-vydaje
https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti-omezuji-vydaje
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/25b26d2e-fr/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/25b26d2e-fr&_csp_=7dd6a12020772e117f79a95aaa181de7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/25b26d2e-fr/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/25b26d2e-fr&_csp_=7dd6a12020772e117f79a95aaa181de7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/25b26d2e-fr/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/25b26d2e-fr&_csp_=7dd6a12020772e117f79a95aaa181de7&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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předsednictvo33

ze základních organizací

Odborová organizace v Hranicích má novou předsedkyni
Novou předsedkyní základní

odborové organizace s dlouhole-
tou zkušeností s funkcí místo-
předsedkyně je Jana Černá z Hra-
nic, zástupce vedoucí odboru
školství, kultury a tělovýchovy
Městského úřadu Hranice. Nabi-
tá energií, s celoživotním záj-
mem nejen pracovat a starat se
o rodinu, má za sebou činnost
v odborech, ale i funkci zastu-
pitelky a práci v různých záj-
mových organizacích.

J. Černá si považuje dobrou
spolupráci s vedením města a úřa-
du. Je na to i důkaz v podobě v ro-
ce 2022 pro město Hranice
získané certifikace společenské
odpovědnosti udělené Českou
společností pro jakost. Certifi-
kace byla udělena nejen na zá-
kladě předložených dokumentů,
ale prověřením skutečného sta-
vu přímo na městském úřadě,
a k tomu patřilo i hodnocení na-
plňování potřeb zaměstnanců
úřadu.

Předsedkyně Černá charakte-
rizuje svou chuť vykonávat
funkci jako možnost ovlivňovat
rozhodovací procesy ve pro-
spěch zaměstnanců a fungování

úřadu. Postupně se díky odbo-
rům a přístupu vedení úřadu po-
dařilo v kolektivní smlouvě do-
hodnout indispoziční volno pro

zaměstnance za obdobných pod-
mínek jako ve státní správě,
zvýšit na 4 % odvod do sociál-
ního fondu, dohodnout 500 ko-
run na penzijní připojištění,
příspěvky při narození dítěte,
odchodu do důchodu, pracov-
ních a životních výročích a dár-
covství krve, poukázky na reha-
bilitaci, vstupenky do plavec-
kého bazénu a možnost jednou
týdně si společně zahrát volej-
bal. K dobrým pracovním pod-
mínkám patří možnost úpravy
pracovní doby pro matky dětí do
15 let. V případě, že to charakter
práce umožňuje, je možné se při
složitých životních situacích do-
hodnout na práci z domu podle

podmínek stanovených organi-
začním řádem. „Chtěla bych
navázat na výsledky dlouhole-
té práce mých předchůdců Ma-
rie Hanzlíkové a Karla Hlavsy
a upřímně jim poděkovat“, ří-
ká Jana Černá.

Po „období covidu“ chtějí od-
boráři obnovit společné zájezdy,
bude-li o ně ze strany zaměst-
nanců zájem a najdou-li se mezi
nimi i ti, kteří si vezmou organi-
zaci zájezdu na starost. Mimo-
pracovní společné aktivity na
druhou stranu probíhají v někte-
rých pracovních kolektivech
úřadu, který má více než sto pa-
desát zaměstnanců, i spontánně.

-dě-

V Odrách bez „černých pasažérů“

Předseda Radim Kravčenko
na nedávné republikové konfe-
renci sekce veřejné správy.

Tři zakládající odboráři v ro-
ce 2014 a nyní v roce 2023 70%
odborová organizovanost v měst-
ském úřadu s téměř stovkou za-
městnanců, takový je údaj z his-
torie základní odborové organi-
zace při Městském úřadu města
Odry. Váha početné odborové
organizace a solidní vedení měs-
ta a úřadu znamená pak solidní
pracovní podmínky pro zaměst-
nance i záruku jejich trvání v bu-
doucnu.

Zatímco leckde si odboroví
funkcionáři stěžují na syndrom
„černý pasažér“, kdy zaměstnan-
ci spoléhají, že odborová organi-
zace s počtem členů tři a několik
více zařídí kolektivní smlouvu
s indispozičním volnem, pruž-
nou pracovní dobou apod., a co
nejvyšší příděl do sociálního
fondu, ze kterého budou čer-

pat rovně všichni zaměstnanci,
v tomto úřadu je tomu jinak. Zde
zřejmě není překážkou pro
odborové členství výše člen-
ského příspěvku, která bývá
vysvětlením, proč se nedaří
posílit základní odborové orga-
nizace. Proč tomu tak je, před-
seda základní odborové organi-
zace v Odrách Radim Krav-
čenko nedokáže jednoznačně
vysvětlit. Výbor organizace
pracuje spolehlivě jako tým, své
znamená, že úřad je poměrně
malý, a tak se všichni znají a da-
ří se informovat zaměstnance
o všem, co souvisí s odborovou
činností.

Na vzájemné vztahy mezi za-
městnanci a vedení města i úřadu
mají vliv dvakrát v roce pořá-
dané společenské večery, jeden
organizovaný odbory a jeden za-

městnavatelem. A tak vedle stan-
dardních stravenek zde zaměst-
nanci mohou využít pět dnů in-
dispozičního volna, 500koru-
nový měsíční příspěvek na pen-

zijní připojištění a flexi nebo
dárkové passy v hodnotě čtyř
tisíc korun za rok podle svých
preferencí.

Pro zaměstnance je podstat-
nou záležitostí odměna za práci,
a tedy je pro ně samozřejmě
velmi důležité, jak se podařilo
vyrovnat s nedávným 10% od-
bory vyjednaným navýšením
platových tarifů! To se zde ne-
odehrálo na úkor mimotarifních
složek platu, prostředky na platy
byly navýšeny. A tak vlastně
není divu, že jednoprocentní
odvod z platu na „odbory“ není
překážkou pro odborové člen-
ství, když se sečte a podtrhne
součet výhod vyjednaných od-
bory a daňové zvýhodnění pří-
spěvku, je členský příspěvek
mnohonásobně zpátky.

-dě-

Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení, pracuje na principu lid-
ské solidarity a neziskovosti. Služby členům odborových svazů, se kterými má uza-
vřené dohody o spolupráci, tedy i členům našeho odborového svazu, jsou poskytnuty
po předložení odborové legitimace nebo doporučení základní odborové organizace
zdarma. SON ČR vám pomůže orientovat se v bytové problematice, ať už jde o kla-
sické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě.
Okruhy poskytovaných informací
 Bytové spoluvlastnictví 
 Bytové družstvo 
 Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht 
 Problematika služeb spojených s užíváním bytu
Kontakty na poradny na https://www.son.cz/?page_id=31

https://www.son.cz/?page_id=31
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ze základních organizací

Vzkaz ze základní odborové organizace Policie ČR SHMP a SStčk

Foto po podpisu kolektivní smlouvy: zleva: předseda ZOO Policie
ČR SHMP a SStčk Jaroslav Chytrý, ředitel ZS MV Mgr. Roman Švej-
da, DiS., MPA a předseda ZOO MV PhDr. David Hubený, Ph.D.

Vážení odboráři, 
vážené odborářky,

dnešní nejistá doba nás mo-
tivuje k zajištění lepších bene-
fitů pro zaměstnance v celém
spektru profesí a zařazení. 

Česká inflace v roce 2022 by-
la cca 16,8 % a v EU pouze 9,2
%. Proč je inflace u nás nejvyšší
z EU? A co nás čeká v roce
2023? Jaká bude inflace?
Energetická chudoba, plyn, uhlí
a dřevo, pohonné hmoty ovliv-
ňují jak cenu dováženého zboží,
tak produkci domácích výrobků.
Samostatnou kapitolu před-
stavují ceny potravin. Vláda
navrhuje různé sociální dávky,
ale to zase zatíží úřady deci-
mované plošným propouštěním
na základě ideologického vidění
světa bez odborné analýzy.
Vláda vůbec neví, co dělá! Dělá
vše pro vymizení střední třídy.
Nabádá nás vláda k šetření,
teploty  na  pracovišti se snižují
a velkopansky radí nosit dva
svetry. Sami to ale nedělají,
naopak si zvyšují platy od 1. 1.
2023 o částku, kterou ne-
dostanou někteří zaměstnanci
jako mzdu u soukromé spo-

lečnosti  či  ve státním sektoru.
S tímto postupem nás vláda
dovede do situace, že nebudeme
moci jezdit do práce, nebudeme
míti na dopravné. Protože větši-
na dojíždíme, někdo kratší
vzdálenost a někdo stovky kilo-
metrů. 

Proto jsme se my odboráři za-
měřili na benefity. Jak OSSOO,
tak jednotlivé ZO. Umět najít
shodu, to je podle nás potřebná
kompetence k vyjednávání.
Tímto vás chci oslovit -   sleduj-
te naše internetové stránky, kde
OSSOO uvádí všechny možnos-
ti čerpání benefitů, a není jich
málo. Najdete tam žádosti na čer-
pání  benefitů,  změny a úpravy
v zákoníku práce, jak postupo-
vat při kolektivním vyjednávání
se zaměstnavatelem, Odbory
Plus, nabídky  rekreací  a  slevy
pro členy a rodinné příslušníky
OSSOO, právní poradenství
pro členy a  rodinné příslušníky,
pojištění odpovědnosti zaměst-
nanců za škodu způsobenou za-
městnavateli a mnoho dalších
možností. Sledovat je zřeba i in-
ternetové a intranetové stránky
svých ZO. 

Na začátku měsíce ledna do-
jednala naše základní odborová
organizace  úpravy v čerpání
FKSP a v kolektivní smlouvě
pro zaměstnance Zařízení služeb
pro Ministerstvo vnitra. Dne 12.
ledna 2023 došlo k jejímu pod-
pisu s její okamžitou platností.
Jednání byla ulehčena vzájem-
nou snahou o dohodu a početně

silnou základnou odborových
organizací  u  ZS  MV.  Pokud
zaměstnanci   budou mít  zájem
o odborovou činnost a budou do
odborů vstupovat, budeme snáze
vyjednávat a řešit i právní postu-
py, které podle zákoníku  práce
zaměstnavatel  s odbory projed-
nává.

předseda Jaroslav Chytrý

Novela nařízení vlády č. 304/2014 Sb., 
o platových poměrech státních zaměstnanců
Dnem 1. ledna 2023 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 464/2022

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 

Novela nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech stát-
ních zaměstnanců, sjednocuje odpočet z praxe u státních zaměst-
nanců, kteří získali vyšší odborné vzdělání, a zaměstnanců, kteří
získali vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Dále se v příloze č. 3 doplňuje titul pro poskytování zvláštního pří-
platku státním zaměstnancům zařazeným do Úřadu práce ČR.
Upozornění na novelu nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců - Státní služba (mvcr.cz)

Musí zaměstnavatel nyní mít lékaře pracovnělékařských služeb a jak je to se vstupními prohlídkami?
Na dotaz odpovědělo Od-

dělení hygieny práce a pracov-
ního lékařství Ministerstva zdra-
votnictví.

Vyhláškou  č. 452/2022 Sb.,
kterou se mění vyhláška č.
79/2013 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona č.
373/2011  Sb.,  o  specifických
zdravotních službách, (vyhláška
o pracovnělékařských službách
a některých druzích posudkové
péče), ve znění vyhlášky č.
436/2017 Sb., která je účinná od
1. 1. 2023, došlo mimo jiné ke
změně stanovení periodických
pracovnělékařských prohlídek.
Nově změna umožňuje fakulta-
tivní (nepovinný) přístup k pe-
riodickým prohlídkám u neri-
zikových prací, tzn. práce kate-

gorie  1 a 2. Výjimku tvoří prá-
ce  v  profesním  riziku a práce,
u nichž jsou součástí práce
rizikové faktory, které při
výskytu těchto faktorů vylučují
nebo omezují zdravotní způso-
bilost  k  práci,  jak  je uvedeno
v příloze vyhlášky. Zaměstna-
vatel však stále může rozhod-
nout, že prohlídky i u těchto ne-
rizikových prací zachová a i za-
městnanec má možnost tyto
prohlídky  vyžadovat. Změnou
tedy došlo u nerizikových prací
k úpravě povinného provádění
pracovnělékařských prohlídek
na jejich dobrovolnou formu
provádění. Výše popsané úpravy
se však netýkají vstupních pra-
covnělékařských prohlídek, ale
výhradně periodických. Vstupní

pracovnělékařské prohlídky ne-
jsou změnou dotčeny.

Co se týče dohledu na praco-
višti,  pak od ledna platí, že do-
hled na nerizikových praco-
vištích není povinný, ale pokud
ho zaměstnavatel vykonávat
chce, tak smlouvu s poskyto-

vatelem   pracovnělékařských
služeb mít musí. V opačném pří-
padě smlouvu s poskytovatelem
PLS mít nemusí.
Musí zaměstnavatel nyní mít
lékaře pracovnělékařských s-
lužeb a jak je to se vstupními
prohlídkami? | BOZPinfo.cz

https://www.bozpinfo.cz/musi-zamestnavatel-nyni-mit-lekare-pracovnelekarskych-sluzeb-jak-je-se-vstupnimi-prohlidkami
https://www.bozpinfo.cz/musi-zamestnavatel-nyni-mit-lekare-pracovnelekarskych-sluzeb-jak-je-se-vstupnimi-prohlidkami
https://www.bozpinfo.cz/musi-zamestnavatel-nyni-mit-lekare-pracovnelekarskych-sluzeb-jak-je-se-vstupnimi-prohlidkami
https://www.bozpinfo.cz/musi-zamestnavatel-nyni-mit-lekare-pracovnelekarskych-sluzeb-jak-je-se-vstupnimi-prohlidkami
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/upozorneni-na-novelu-narizeni-vlady-c-304-2014-sb-o-platovych-pomerech-statnich-zamestnancu.aspx
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/upozorneni-na-novelu-narizeni-vlady-c-304-2014-sb-o-platovych-pomerech-statnich-zamestnancu.aspx
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Podpora pro stávkující pracovníky z UNISON
leden 2023

Ve Velké Británii zakončili rok s velkou stávkovou vlnou a v novém
roce se ke stávce hlásí pracovníci záchranné služby. Jedná se o členy
odborového svazu UNISON, který spadá pod mezinárodní síť PSI. Svou

první stávku v historii uskutečnili i pra-
covníci Britského úřadu pro životní
prostředí. Pracovníci v Británii jsou
podobně jako mnoho dalších pracov-
níků po celém světě přitlačeni ke zdi.
Náklady na bydlení se dostaly na ne-

únosné  úrovně. Situace,  které  musí  pracovníci  čelit, se nyní posouvá
z velmi špatné na nebezpečně hroznou. UNISON a další pobočky PSI po
celém světě budou muset nadále bojovat, aby v tomto roce uspěly. Naši
členové mají právo na důstojnou práci, což zahrnuje i férovou mzdu.
Vlády ale ukazují, že nám nedají naše práva na zlatém podnosu. Tento
rozbíhající se boj  pracovníků  v  Británii předznamenává blížící se zápas,
který v tomto roce čeká všechny pracovníky napříč celým světem. 
PSI odmítá přehnané násilí během protestů v Peru
17. leden 2023

Zástupci PSI vyjádřili obavy z eskalace nadměrného násilí během le-
gitimních sociálních protestů a odsoudili úmrtí, která se objevila v sou-
vislosti s politickou a sociální krizí v Peru. Politická krize ovlivňuje po-

litická práva lidí, kteří jdou do
ulic a protestují proti vládě.
Přehnané  stíhání  a  násilí  ze
strany vládních sil vedly již k 48
mrtvých a stovkám zraněných.
Podle peruánského institutu
IEP je 71 % peruánské popu-

lace proti administrativě nové prezidentky Diny Boluartové. Zdá se, že
ani rezignace prezidentky by nepřinesla řešení, protože prezidentem by se
stal předseda Kongresu, to odmítá dokonce 81 % populace. Proto se jako
nejlepší  řešení  pro  ukončení  násilí  jeví  předčasné  volby.  PSI  spolu
s globálními odbory vyzývají k ukončení neúměrného násilí a dlouhotr-
vající krize, která přivedla peruánské instituce dohlížející na demokracii
až do bodu zhroucení, což reálně ohrožuje peruánské pracovníky a jejich
pracovní místa a rodiny. Generální tajemník odborové federace FED
CUT Wilfredo  Castro  k  tomu  řekl: „Nemůžeme  hovořit o demokracii
v Peru, protože jsme v situaci, kdy lidský život nemá žádnou cenu“.
Dopis  ETUC francouzským odborům, které demonstrují proti pro-
dloužení věku pro odchod do důchodu
18. leden 2023

Generální tajemnice Evropské odborové konfederace Esther Lynchová
napsala podpůrný dopis francouzským odborům, které 19. ledna demon-
strovaly proti zvyšování věku pro odchod do důchodu. „Tato reforma

penzijního systému je útokem na bla-
hobyt a aspirace pracovníků a jejich
rodin. Je  ještě  více  neakceptovatelná
a kontraproduktivní, když nerovnosti ve
společnosti rostou a krize rostoucích
životních nákladů je neúnosná. Takové

kroky mohou pouze prohloubit nerovnosti a zvýšit nedůvěru v politický
systém, který se pokouší uložit zátěž na pracující lidi, obzvláště na ty nej-
chudší. Je to o to více překvapující s ohledem na fakt, že financování fran-
couzského penzijního systému nevyžaduje takto extrémní opatření.
Skutečnost, že odbory zůstávají sjednocené v opozici, vysílá jasný a silný
signál proti tomuto špatně vymyšlenému a ještě hůře načasovanému vlád-
nímu návrhu. ETUC aplauduje vaší jednotě a odhodlání v boji proti
zvyšování věku pro odchod do důchodu, stojíme všichni při vás. Doufáme,

že vaše mobilizace přinese úspěch, a přesvědčí francouzskou vládu, aby
jednala s francouzskými pracovníky s větším respektem. Spolu dokážeme
vytvořit férovější a sociálnější Evropu pro všechny pracovníky.“
Jižní Korea: PSI odsuzuje použití bezpečnostních sil na zastrašení
odborářů
20. leden 2023

Zástupci PSI odsoudili použití bezpečnostních sil k zastrašení
odborové organizace KHMU a Korejské konfederace odborových svazů

(KCTU) během 18. ledna. Zhru-
ba dvacet vyšetřovatelů z Ná-
rodního investigativního úřadu
prohledalo kanceláře KHMU,
zatímco více než 200 policejních
důstojníků zatarasilo vstup do je-
jí budovy. Využití zákonů o ná-

rodní bezpečnosti pro prohledání kanceláří a budov odborářů, zabavení
materiálu a zastrašení odborářů je běžnou praxí autoritativních vlád, které
opovrhují demokratickými právy, důstojnou prací, mírem a rovností.
Zástupci KHMU jsou silnými advokáty práv zdravotníků, kteří zajišťují
univerzální zdravotní služby pro celou společnost. Jeho členové neú-
navně pracovali během pandemie pod extrémně těžkými podmínkami. Za
to by se měli dočkat podpory a ne obtěžování a zastrašování. Od zvolení no-
vého korejského prezidenta se odborářské prostředí v zemi zhoršuje a do-
léhá to i na pracovní práva a veřejné služby. PSI vyzývá vládu, aby pře-
stala zneužívat zákony o bezpečnosti k obtěžování odborářů a aby místo
toho spolupracovala s odbory s cílem zlepšit práva pracovníků a dosáh-
nout rovnocenné a prosperující budoucnosti pro všechny Korejce. 
Velká Británie: Evropské odbory odsuzují protistávkovou legislativu
23. leden 2023

Zástupci odborových sdružení EPSU, ETF a ETUCE, které zastupují
miliony pracovníků ve veřejných službách, v přepravě a školství napříč

celou Evropou, odsuzují plány
britské vlády na uzákonění mini-
mální úrovně služeb. Je alarmují-
cí, že místo vážné snahy o vyjed-
nání  dohody  ve sporech o mzdy
a  další  pracovní  podmínky  ve
zdravotních službách, v místní

samosprávě, železniční přepravě a školství, britská vláda spěchá se zave-
dením nového zákona, který zavede minimální úrovně sužeb v těchto sek-
torech, včetně možnosti propustit stávkující, pokud nepřijdou do práce.
Předsedkyně ETUCE Susan Flockenová k tomu řekla: „Ve srovnání s os-
tatními zeměmi v Evropě je Velká Británie již tak mezi zeměmi s největším
omezením práv na stávku. Místo dalšího omezování odborů v jejich prá-
vech na industriální akci by britská vláda měla zvýšit své investice do
vzdělávání, na lepší mzdy, penze a pracovní podmínky pro učitele, aka-
demiky a další školní personál. Zaměstnanci ve školství si zaslouží zvý-
šení mezd nad úroveň inflace. ETUCE solidárně stojí při svých členských
organizacích napříč Británií a vyzývá vládu, aby skutečně uznala hodno-
tu a zlepšila postavení učitelské profese.“ Generální tajemník EPSU Jan
Willem Goudriaan to komentoval slovy: „Britská vláda prohlašuje, že
dostává její zákony do souladu se zákony o stávkách v ostatních zemích.
To je ale naprostý nesmysl. Faktem je, že Británie je naprostou výjimkou
v  přemrštěných  pravidlech  ohledně  hlasování volebních stropů, které
uvalila na pracovníky ve veřejných službách. Dále také ignoruje, že v ze-
mích jako je Itálie nebo Španělsko, které si vybírá po srovnání, je garan-
továno právo na stávku v ústavě stejně jako právo na vyjednání minimál-
ní úrovně služeb spíše než jejich direktivní zavedení.“

Pavol Mokoš



nabídka

Nabídka rekreačních, wellness a lázeňských pobytů 
v roce 2023 pro členy OSSOO a jejich rodinné příslušníky

Pro rok 2023 zajistil
Odborový svaz státních
orgánů a organizací  na-
bídku zvýhodněných
rekreačních,  wellness
a  lázeňských   pobytů
v České republice i za-

hraničí, pro členy OSSOO a jejich rodinné příslušníky.
Jedná se jak o známá střediska opakovaně využívaná členy
OS již řadu let, např. Penzion Hejtman v Chlumu u Tře-
boně, Hotel Bezděz – Staré Splavy (Máchovo jezero) nebo
Hotel  Skiland v Ostružné (Jeseníky),  tak  je  zde  i nová
nabídka pobytů od Cestovní agentury trip.travel, s.r.o.
(croatia24.travel),  která  se   specializuje   na   dovolenou
v Chorvatsku. Dále zde najdete širokou nabídku zvýhod-
něných lázeňských, wellness a rekondičních pobytů spo-
lečnosti  SPA.cz a  Lázní  Poděbrady a.s. Další zajíma-
vou nabídku ubytování a pobytové balíčky nabízí Hotel
Olšanka v Praze. 

Objednávky pobytů
Objednávkový systém zůstává stejný jako v loňském roce.
Veškeré objednávky probíhají přímo mezi členem OSSOO
a hotelem nebo penzionem, cestovní agenturou, lázněmi
nebo SPA.cz, tzn. že členové OSSOO si budou vybrané
pobyty objednávat osobně buď telefonicky, e-mailem,
písemně nebo přes rezervační systém. 
Důležité informace
Pro  uplatnění  zvýhodněné  nabídky pobytu bude člen
OSSOO při rezervaci (objednávce) pobytu prokazovat
svojí příslušnost k OSSOO průkazem člena ZO nebo
potvrzením VZO. Individuální členové pak potvrzením
příslušného Informačního poradenského centra OSSOO.
Kompletní nabídku pobytů s podrobnými informacemi
včetně storno podmínek všech rekreačních objektů nebo
výše zmiňovaných společností, najdete také na stránkách
OSSOO (https://statorg.cmkos.cz) v záložce rekreace. 
Případné dotazy a informace k pobytům přijímá: pí Řehořová
Vladimíra, tel: 735 760 537, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz.

Praha + střední Čechy
Mgr. Arnošt Odvalil
Senovážné náměstí 23
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 142 275
mobil: 739 534 662
email: odvalil.arnost@cmkos.cz
jižní Čechy
Ing.Jiřina Hálová
Senovážné náměstí 2
371 23 ČESKÉ BUDĚJOVICE
mobil: 735 760 478
email: halova.jirina@cmkos.cz
západní Čechy
Renáta Vladyková
Pobřežní 8
301 11 PLZEŇ
mobil: 606 088 879
email: vladykova.renata@cmkos.cz
severní Čechy
Eva Vovesová 
Dvořákova ul. 2
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
mobil: 731 609 455
email: vovesova.eva@cmkos.cz

východní Čechy
Mgr. Věra Benešová
Eliščino nábřeží 375
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
mobil: 604 321 518
email: benesova.vera@cmkos.cz
jižní Morava
Jaroslav Svoboda
Malinovského náměstí 4
660 87 BRNO
mobil: 731 609 457 
email: svoboda.jaroslav@cmkos.cz
severní Morava a střední Morava
Ing. Zdeněk Faic
U Tiskárny 1/558
702 00 OSTRAVA - Přívoz
mobil: 731 622 932
email: faic.zdenek@cmkos.cz

Informační poradenská centra odborového svazu



Penzion Hejtman se nachází v chráněné krajinné  oblasti Třeboňska
v ekologickém prostředí na břehu rybníka Hejtman (80 ha) v uza-
vřeném areálu uprostřed Chlumu u Třeboně. Možnost výletů do
Třeboně, Jindřichova Hradce, Hluboké nad Vltavou, Červené Lhoty,
Gmündu (2 km je hraniční přechod pro pěší a cyklisty do Rakouska).
Cenové podmínky pro letní sezónu 2023 (od 1.7. do 26. 8.):
6440, - Kč  – dospělá os/týden s polopenzí, 
5180, - Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí, 
• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím, 
• 7x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře dvouchodová serví-

rovaná), – stravování  začíná v sobotu večeří  a končí v sobotu snídaní,
• Děti od 0 do 3,99 let bez nároku na lůžko a stravu platí manipulační

poplatek 100,- Kč/den (pobyt na společném lůžku nebo dítě v pos-
týlce) - v doprovodu 2 plně platících dospělých osob max. 2 děti,

• Zapůjčení dětské postýlky je pro děti do 3,99 let zdarma (po před-
chozí domluvě).

Cenové podmínky v mimosezóně 2023 (od 6. 5. – 1. 7. a od 26. 8. – 30. 9. ):
6370,- Kč – dospělá osoba/týden s polopenzí, 
5110,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí, 
• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím, 
• 7x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře dvouchodová serví-

rovaná) – stravování  začíná v sobotu večeří  a končí v sobotu sní-
daní.

Storno podmínky:
• pokud host nezaplatí zálohu k požadovanému datu, pobyt bude bez

dalšího upozornění zrušen,
• zruší-li účastník rezervaci v době delší než 20 dní před nástupem,

záloha mu bude vrácena v plné výši snížena pouze o poštovné.
Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 20 dní před nástupem
a delší než 10 dní před nástupem, záloha mu bude vrácena ve výši
50 %. Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 10 dní před ná-
stupem, zálohu nevracíme,

Chlum u Třeboně – PENZION HEJTMAN
378 04  Chlum u Třeboně 370, www.penzionhejtman.com

• nevyužije-li účastník objednané služby v důsledku dřívějšího
ukončení pobytu z vážných důvodů, cena za nevyužité ubytování se
nevrací, cena za nevyužité stravování bude vrácena jen za stravu
druhý a další dny. První den je hrazen balíčkem s jednodenní stravou.

V ceně není zahrnut rekreační poplatek obci 20,- Kč/den.
Vybavení areálu penzionu:
dětský a internetový koutek, Wi-Fi a TV rychlovarná konvice  ve
všech  pokojích,  malé  fitness  centrum  a  stolní tenis, dětské hřiště
s  prolézačkami,  pískovištěm, klouzačkou, houpačkou a domečkem,
2 venkovní pergoly a hřiště na badminton, otevřené ohniště,
parkoviště v areálu, možnost úschovy vlastních jízdních kol v garáži
penzionu.
Důležité:
• pobyt se zvířaty je z hygienických důvodů zakázán,
• pobyty v hlavní letní sezóně i mimosezoně nabízíme pouze tý-

denní v intervalech od soboty do soboty,
• pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den

odjezdu do 9.00 hodin.
Rezervace pobytů: pí. Keslová, tel. + 420 775 336 954,
e-mail: penzion.hejtman@tiscali.cz

STARÉ SPLAVY- HOTEL BEZDĚZ ***
Lázeňský vrch 216, 471 63 Doksy,  www.hotelbezdez.cz

Hotel Bezděz se nachází na břehu Máchova jezera obklopen
překrásnou přírodou Českého ráje v nadmořské výšce 270 m. Oblast
Máchova jezera patří k významným rekreačním lokalitám s velmi
příznivým ovzduším ovlivněným četnými rybníky a rozsáhlými za-
lesněnými plochami.
Dospělá osoba 1150,- KČ/noc/ polopenze 
Děti od 3 do 11,99 let  700,- KČ/noc/polopenze
PŘÍPLATEK za jednolůžkový pokoj 300,- Kč/noc
Domácí mazlíček 300,- Kč/noc
DĚTI DO 3 let ZDARMA - bez nároku na lůžko a stravu
Hotel nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůž-
kových a třílůžkových pokojích s přistýlkou.
Bonusy:
Wl-Fl  zdarma,   parkování zdarma, úschova kol zdarma, stolní tenis
a bazén zdarma.
Storno podmínky:
13–7 dnů před datem nástupu 30 % z ceny ubytování,
6–3 dny před datem nástupu 40 % z ceny ubytování,
2–1 den před datem nástupu 60 % z ceny ubytování.
V den nástupu nebo při nenastoupení hosta 100 % z ceny ubytování. 
Důležité informace:
- cena obsahuje ubytování s polopenzí,
- snídaně formou bufetu. Večeře výběr ze 4 jídel + dezerty a saláty
- pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den

odjezdu do 10.00 hodin,
- platba kartou je možná pouze za ubytování, nikoli za konzumaci

nápojů a jídel,
- pokud mají hosté zaplacenou večeři a dostaví se v den nástupu po

19.30 hodině, prosíme informovat recepci,
- snídaně se podávají od 7:30 do 9:30 hodin, večeře od 17.30 do 19.30.

Pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 5. – 30. 9. 2023.
Rezervace pobytů: 
+420 602 650 649, info@hotelbezdez.cz a recepcebezdez@gmail.com



Hotel nabízí 644 lůžek v pestré pokojové skladbě, kterou tvoří jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj stan-
dard, Lux s terasou a výhledem na Prahu nebo pro náročné Art Deco pokoje Superior. Dále jsou hostům k dis-
pozici pokoje pro 3 až 4 osoby. Všechny  pokoje jsou vybaveny příjemným nábytkem, LCD televizorem  se
satelitním  příjmem,  telefonem s přímou volbou, trezorem, koupelnou se sprchovým koutem včetně ručníků
a osušek, fénem, toaletou a připojením k internetu prostřednictvím vysokorychlostního signálu WiFi. Všechny pokoje jsou nekuřácké.

 Strategická poloha v sousedství centra Prahy a hlavního nádráží.
 Personál recepce k dispozici 24 hodin denně.
 Moderní pokoj již za cenu od 1100 Kč.
 Servírované nápoje denně až do půlnoci.
 Výběr až ze tří hotelových restaurací.

 Variabilní nabídka 14 konferenčních sálů a salonků.
 Saunový svět, bazén a jiná sportoviště k aktivnímu odpočinku.
 Bezplatný vysokorychlostní signál WiFi.
 Parkování v podzemních garážích hotelu.

Zuzana Angerová 

telefon: +420 267 092 212, 

e-mail:

rezervace@hotelolsanka.cz

https://www.hotelolsanka.cz/
Ceny jsou za pokoj/noc/snídani/DPH, Příplatek za premium snídani 100 Kč. V ceně není zahrnut městský
poplatek.
* Adventní víkend, pátek – neděle

Ubytování pro členy odborových svazů v Praze v hotelu Olšanka v roce 2023

KONFERENCE v hotelu Olšanka
Hotel disponuje rozsáhlými klimatizovanými kongresovými pros-
tory až pro 1300 delegátů na ploše přesahující 3500 m2. Všechny
sály a 14 salónků jsou  vybaveny  nejmodernější  technikou,  která
nabízí  organizátorům  kvalitní  zázemí  pro  všechny  typy akcí.
K dispozici jsou různě velké prostory od salónků, vhodných pro
privátní jednání, přes restaurace, sály, až po kongresový sál s ka-
pacitou 600 delegátů v divadelním uspořádání.

Služby
• Příprava prostoru v jednom zvoleném uspořádání.
• Konferenční mobiliář (stoly včetně bílých ubrusů, židle).
• Foyer či jiný vhodný prostor pro kávovou přestávku.
• Vnitřní i venkovní navigace.
• Péče banketního koordinátora po celou dobu akce.

Kongresový sál
Doporučujeme pro: 

• sjezdy a konference
• společenské akce
• sportovní turnaje

Výstavní sál
Doporučujeme pro: 

• tiskové konference
• výstavy

Přednáškový sál
Doporučujeme pro: 

• semináře
• přednášky
• školení

Salonek
Doporučujeme pro: 

• uzavřená jednání
• školení

    +420 602 648 175            kongres@hotelolsanka.cz

    www.hotelolsanka.cz/konference 
    

https://www.hotelolsanka.cz/


          ZDARMA KE VŠEM BALÍČKŮM  
• Vstup do Saunového světa 1x denně
• Vstup do bazénu 1x denně  

• Vstup do posilovny 1x denně
• Parkování v podzemních garážích 
 (dle dostupnosti)

*   Platnost nabídky 10. 1. – 23. 12. 2023, 
v ceně nejsou zahrnuty městské poplatky 
50 Kč/den pro osobu starší 18 let

Změna nabídky vyhrazena

WELLNESS BALÍČEK    3 600 Kč

• Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji

•  V ceně snídaně

•  Možnost přiobjednání večerního menu 
v ceně 200 Kč/osoba

ROMANTICKÝ BALÍČEK   4 400 Kč

•  Ubytování 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji

•  V ceně snídaně

•  Romantická večeře s lahví vína 
při svíčkách ve VinVin vinném baru 
(amuse bouche, dva chody)

REZERVUJTE NA
    rezervace@hotelolsanka.cz

POBYTOVÉ 
WELLNESS BALÍČKY 

V HOTELU OLŠANKA 
V ROCE 2023 

pro členy odborových svazů a jejich přátele

S DĚTMI DO OLŠANKY   1 000 Kč osoba/noc

•  Ubytování v apartmánech až pro 5 osob

•  Pobyt v minimální délce 2 nocí

•  V ceně snídaně a dvouchodová večeře 
(dětské menu)

•  Dětský koutek k dispozici

•  Děti 0 – 6,99 let zdarma

•  Děti 7 – 14,99 let 50 % sleva

•  Podmínka alespoň dvou dospělých 
platících osob

WELLNESS BALÍČKY  



Pobytové zájezdy pro členy Odborového svazu státních orgánů
a organizací v Chorvatsku

Odborový svaz státních orgánů a organizací se dohodl na spolupráci s Cestovní agenturou
trip.travel, s.r.o. (croatia24.travel), Bystrcká 1137/38, 624 00 Brno.

Na základě této dohody poskytne tato cestovní agentura dodatečnou slevu 5 % z placené zálohy. Slevy se
sčítají, takže můžete využít aktuální slevu uvedenou na stránkách cestovní agentury a v kalkulaci ceny se
započte dodatečná členská sleva. Kód OSSOO zadáváte ve 3. kroku online rezervace (viz níže).
Slevy platí pouze při zadání rezervace na https://www.croatia24.travel/cs/.
Cestovní agentura trip.travel, s.r.o. (croatia24.travel) se již 18. let specializuje na dovolenou v Chorvatsku.
Nyní  je  v  nabídce  více  než  10 000  prověřených  nabídek ubytování na celém chorvatském pobřeží.
V nabídce jsou různé druhy ubytování, doprava je vlastní.

Pobyt si můžete rezervovat online na stránkách https://www.croatia24.travel/cs/
trip.travel, s.r.o., Bystrcká 1137/38, 624 00 Brno, 

IČ:26956608, DIČ: CZ26956608
Telefon: +420 533312321 

Email: info@trip.travel 

https://www.croatia24.travel/cs/
https://www.croatia24.travel/cs/


Lázně Lednice na Moravě Spa Resort Lednice**** 
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí, polopenze, 3x jodová mořská koupel, 1x
Parafango, 1x parafínový zábal na ruce, 1x klasická masáž částečná,
neomezený  vstup   do bazénu  s  jodovou mořskou vodou, parkovné a WIFI
zdarma, župan a pantofle na pokoji )
2. 1. – 1. 5. a 29. 10. – 14. 12. 2023 10 390 Kč/osoba 
2. 5. – 28. 10. 2023 11 290 Kč/osoba 
Lázně Luhačovice Hotel Vega*** 
Týdenní wellness pobyt (7 dní/6 nocí, plná  penze,  1x relaxační  masáž  zad
a šíje (20 min), 1x rašelinový zábal zad (20 min), 1x reflexní masáž plosek no-
hou, 1x perličková koupel s přísadou (15 min), volný vstup do vyhřívaného
hotelového bazénu a whirlpoolu, volný vstup do saunové zóny - finská, parní
sauna a infrasauna, možnost využití ochlazovacího bazénku, zážitkové sprchy
a odpočívárny, volný vstup do hotelového fitness, v letních měsících volný
přístup do venkovního bazénu s infinity hranou, župan a pantofle zdarma na
pokoji, zdarma wifi v celém hotelu a kamerově střežený parking)
7. 1. - 17. 12. 2023 13 500 Kč/osoba
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci)
7. 1. - 17. 12. 2023 4500 Kč/osoba
Lázně Luhačovice Wellness Hotel Pohoda**** 
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí, polopenze, vstupní konzultace s lé-
kařem, 1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x hydromasáž se zábalem, 1x
koupel s minerální solí Biotermal,1x slatinný obklad na celá záda, 1x reflexní
masáž plosky nohy, 2x suchá uhličitá koupel, volný vstup do wellness (bazén,
saunový  svět, fitness),  župan a pantofle zdarma na pokoji, WIFI a parking
zdarma, hotelový bus zdarma do Luhačovic a zpět)
5. 2. – 19. 3. 2023 13 120 Kč/osoba 
19. 3. - 10. 9. 2023 15 030 Kč/osoba
10. 9. - 17. 12. 2023 12 430 Kč/osoba 
Termální lázně Velké Losiny Wellness hotel Diana***
Lázeňský  pobyt (5 dní/4 noci- nástup  neděle  nebo  ponděí, plná penze, 2x
klasická masáž částečná, 1x bylinná koupel, 1x přísadová koupel se solí. 1x
4hodinový vstup do termálního parku TERMÁL LOSINY, zdarma doprava do
termálního parku TERMÁLY LOSINY, volný vstup do wellness centra Diana,
50% sleva na další vstup do termálního parku TERMÁLY LOSINY, 50% sle-
va na vstup do termálního bazénu v lázeňském hotelu Eliška, župan zdarma,
parkování a WIFI zdarma)
4. 1. - 17. 12. 2023 9250 Kč/osoba

Nabídka zvýhodněných lázeňských a wellness pobytů
pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací

Portál Spa.cz již od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k pobytům v prověřených
lázních a wellness hotelech v České republice a dalších pěti zemích střední Evropy. Svým zaměřením na
lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ pobytů - zaměstnanecké rekondiční pobyty. Ve
spolupráci s předními  lázněmi a wellness hotely přinášíme atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak
na odpočinek, tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin. 
● Tato nabídka je zvýhodněná až o 20 % oproti klasické prodejní ceně.
● Pro všechny ostatní nabídky na SPA.CZ jsme připravili dodatečnou slevu 5 %, kterou lze uplatnit 
prostřednictvím přihlášení do partnerské sekce SPA.CZ https://www.spa.cz/partner-sekce/ossoo/ , jméno: ossoo.
● Aktuálně máme v nabídce více než 3500 pobytů v ČR, Slovensku, Maďarsku,
Polsku a Slovinsku za zvýhodněné ceny.
Rezervace pobytů a podrobné informace:
tel.: +420 222 535 555 nebo na emailové adrese vip@spa.cz
V případě výrazného nárůstu cen energií je změna ceny pobytů vyhrazena.

https://www.spa.cz/partner-sekce/ossoo/
https://www.diana-losiny.cz/?utm_source=business.google&utm_medium=organic&utm_campaign=Google-Business
https://www.spa.cz/lazne-luhacovice/wellness-hotel-pohoda/?gclid=EAIaIQobChMI0YjUg8mt7gIVskiRBR3WzgiOEAAYASAAEgI-ZvD_BwE
https://www.spa.cz/lazne-luhacovice/hotel-vega/?gclid=EAIaIQobChMI7pSU58et7gIVBaOyCh1UlgjbEAAYASAAEgJ5hPD_BwE
https://www.spa.cz/lazne-lednice/spa-resort-lednice/?gclid=EAIaIQobChMIxZ72tcit7gIVAhd7Ch3cqwy_EAAYAiAAEgKunfD_BwE


Vysočina Hotel Ski***
Vstup do wellness na okruh I. (bazén s protiproudem, masážními bočními
tryskami, vodopádem a barevnou hudbou, vířivka, Kneippův chodník) od 9:00
do 12:00 bez omezení,v odpoledních/večerních hodinách (14:00–20:00) po-
dle rezervace – každý den na 60 minut)
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci, polopenze)
3. 1. – 30. 6.. a 1. 9. - 18. 12. 2023 2545 Kč/osoba
1.7. - 31. 8. 2023 2845 Kč/osoba 
Prodloužený víkend (4 dny/3 noci)
3. 1. – 30. 6. a 1. 9. - 18. 12. 2023 3540 Kč/osoba 
1. 7. - 31. 8. 2023 3940 Kč/osoba 
Týdenní pobyt (7 dní/6 nocí)
3. 1. – 30. 6. a 1. 9. - 18. 12. 2023 6525 Kč/osoba 
1. 7. - 31. 8. 2023 7225 Kč/osoba
Janské Lázně Lázeňský hotel Terra***
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí, polopenze, vstupní lékařská konzultace,
8 procedur v průběhu pobytu dle individuálního zdravotního stavu,vstup do
lázeňského AQUACENTRA a FITNESS CENTRA - 2 hodiny denně, voucher
na kávu do lázeňské kolonády zdarma, WIFI a župan zdarma)
1. 1. – 27.5 . a 10. 9. - 17. 12. 2023 12 700 Kč/osoba
28. 5. - 9. 9. 2023 13 900 Kč/osoba 
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci, polopenze, voucher na kávu do lázeňské
kolonády  zdarma, 1x klasická částečná masáž, 1x aroma masáž částečná,
vstup do lázeňského AQUACENTRA a FITNESS CENTRA - 2 hodiny denně,
WIFI a župan zdarma)
1. 1. – 27. 5. a 10. 9. - 17. 12. 2023 4500Kč/osoba 
28. 5. - 9. 9. 2023 4900 Kč/osoba 
Lázně Nimnica Lázeňské domy Caritas, Veritas, Salvator
Lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí, plná penze, vstupní a výstupní lékařské
vyšetření, 2 procedury denně / celkem 12 za pobyt - sestavené lékařem podle
aktuálního zdravotního stavu klienta, vstup do medicínského wellness centra
MAXI - 1x za pobyt na 2 hodiny, neomezený volný vstup do fitness,zdarma
využití venkovních Kneippových koupelí s pramenitou léčivou minerální
vodou)
3. 1. - 17.12. 2023 11 291 Kč/osoba

Nabídka zvýhodněných lázeňských a wellness pobytů
pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací

Portál Spa.cz již od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k pobytům v prověřených
lázních a wellness hotelech v České republice a dalších pěti zemích střední Evropy. Svým zaměřením na
lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ pobytů - zaměstnanecké rekondiční pobyty. Ve
spolupráci s předními  lázněmi a wellness hotely přinášíme atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak
na odpočinek, tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin. 
● Tato nabídka je zvýhodněná až o 20 % oproti klasické prodejní ceně.
● Pro všechny ostatní nabídky na SPA.CZ jsme připravili dodatečnou slevu 5 %, kterou lze uplatnit 
prostřednictvím přihlášení do partnerské sekce SPA.CZ https://www.spa.cz/partner-sekce/ossoo/ , jméno: ossoo.
● Aktuálně máme v nabídce více než 3500 pobytů v ČR, Slovensku, Maďarsku,
Polsku a Slovinsku za zvýhodněné ceny.
Rezervace pobytů a podrobné informace:
tel.: +420 222 535 555 nebo na emailové adrese vip@spa.cz
V případě výrazného nárůstu cen energií je změna ceny pobytů vyhrazena.

https://www.spa.cz/partner-sekce/ossoo/
https://www.kupelenimnica.sk/sk/stranka/kd-veritas
https://www.spa.cz/janske-lazne/lazensky-hotel-terra/?gclid=EAIaIQobChMI6IbXjcut7gIVA-uyCh3HSQ4qEAAYASAAEgIQHvD_BwE
https://www.spa.cz/wellness-hotely-ruzne/ski/


Zvýhodněné pobyty pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací

Horský hotel Skiland ***

www.skiland.cz            |            +420 777 254 542            |            skiland@skiland.cz 

V CENĚ POBYTU:
VÍKEND (3dny - 2 noci)

» ubytování na počet nocí dle zvolené varianty ve dvoulůžkovém pokoji ***
s příslušenstvím s možností přistýlky pro dítě do 12 let

» polopenze (snídaně a večeře s polévkou, začátek v den příjezdu večeří, konec v den odjezdu snídaní)
» 1x vstup do Expozice hudebních nástrojů pro každého
» dítě do tří let ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu)

PRODLOUŽENÝ VÍKEND (5dní – 4noci)
» to stejné jako u varianty VÍKEND
» 1x slevová karta YesCard
» 1x vstup do Expozice hudebních nástrojů – pro každou osobu
» mapky k turistickým trasám

TÝDENNÍ POBYT (8 dní - 7 nocí) 
» to stejné jako u varianty PRODLOUŽENÝ VÍKEND
» 100% sleva na půjčovnu sportovního vybavení 

– 1x na každou osobu v době pobytu
» 1x využití na 2 hodiny bowlingu (1dráha)

Ceník Základní cena / 1 noc Klient OS / 1 noc

Sezóna

dospělý 1102,- Kč 918,- Kč

dítě do 15 let 883,- Kč 735,- Kč

dítě na přistýlce 807,- Kč 673,- Kč

Mimosezóna

dospělý 976,- Kč 813,- Kč

dítě do 15 let 778,- Kč 648,- Kč

dítě na přistýlce 715,- Kč 596,- Kč

BONUSY - (platí pro všechny pobyty)
» parkování zdarma
» Wi-Fi zdarma
» úschovna kol a lyží zdarma
» stolní tenis zdarma
» využití společenské místnosti zdarma

DŮLEŽITÉ INFORMACE
» minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby,

v případě obsazení pokoje pouze jednou osobou
- příplatek 200,- Kč / 1 noc

» pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15:00 hod
a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10:00 hod

» domácí mazlíček – poplatek 130 Kč / 1 den
» dětská postýlka – příplatek 80 Kč / 1 den 
» ubytovací poplatek – 20,-Kč / os nad 18 let / den

– splatný na recepci při příjezdu

STORNO PODMÍNKY
» 60-30 dní před nástupem 25 % z ceny rezervace
» 30-15 dní před nástupem 50 % z ceny rezervace
» 14-4 dny před nástupem 75 % z ceny rezervace
» 3 a méně dní před nástupem 100 % z ceny rezervace
» po dohodě lze uhrazenou zálohu využít na jiný 

pobyt (max. 3 měsíce od původního data nástupu).

» sezóna od 26.06.2023 – 1.10.2023 + Velikonoce 7.04.2023 – 10.04.2023
» mimosezóna od 20.03.2023 - 25.06.2023 (mimo Velikonoce) a 2.10.2023 - 17.12.2023



Zvýhodněné pobyty pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací

Rodinný penzion Skiland

www.skiland.cz            |            +420 777 254 542            |            skiland@skiland.cz 

V CENĚ POBYTU:
VÍKEND (3dny - 2 noci)

▶ ubytování na počet nocí dle zvolené varianty v rodinném pokoji 
– dva samostatné pokoje se společným soc. zařízením pro tyto pokoje

▶ polopenze (snídaně a večeře s polévkou, začátek v den příjezdu večeří, konec v den odjezdu snídaní)
▶ 1x vstup do Expozice hudebních nástrojů pro každého
▶ dítě do tří let ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu)

PRODLOUŽENÝ VÍKEND (5dní – 4noci)
▶ to stejné jako u varianty VÍKEND
▶ 1x slevová karta YesCard 
▶ 1x vstup do Expozice hudebních nástrojů – pro každou osobu
▶ mapky k turistickým trasám

TÝDENNÍ POBYT (8 dní - 7 nocí) 
▶ to stejné jako u varianty PRODLOUŽENÝ VÍKEND
▶ 100% sleva na půjčovnu sportovního vybavení

- 1x na každou osobu v době pobytu
▶ 1x využití na 2 hodiny bowlingu (1dráha)

BONUSY - (platí pro všechny pobyty)
» parkování zdarma
» Wi-Fi zdarma
» úschovna kol a lyží zdarma
» stolní tenis zdarma
» využití společenské místnosti zdarma

DŮLEŽITÉ INFORMACE
» minimální obsazenost pokoje jsou 3 osoby,

v případě obsazení pokoje pouze dvěmi osobami
- příplatek 200,- Kč / 1 noc

» pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15:00 hod
a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10:00 hod

» domácí mazlíček – poplatek 130 Kč / 1 den
» dětská postýlka – příplatek 80 Kč / 1 den 
» ubytovací poplatek – 20,-Kč / os nad 18 let / den

– splatný na recepci při příjezdu

STORNO PODMÍNKY
» 60-30 dní před nástupem 25 % z ceny rezervace
» 30-15 dní před nástupem 50 % z ceny rezervace
» 14-4 dny před nástupem 75 % z ceny rezervace
» 3 a méně dní před nástupem 100 % z ceny rezervace
» po dohodě lze uhrazenou zálohu využít na jiný 

pobyt (max. 3 měsíce od původního data nástupu).

» sezóna od 26.06.2023 – 1.10.2023 + Velikonoce 7.04.2023 – 10.04.2023
» mimosezóna od 20.03.2023 - 25.06.2023 (mimo Velikonoce) a 2.10.2023 - 17.12.2023

Ceník Základní cena / 1 noc Klient OS / 1 noc

Sezóna
dospělý 942,- Kč 785,- Kč

dítě do 15 let 808,- Kč 673,- Kč

Mimosezóna
dospělý 843,- Kč 703,- Kč

dítě do 15 let 716,- Kč 597,- Kč



 

 

 

 

Nabídka pro rok 2023  

Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 

SLEVA 15% NA POBYTY ZE STÁLÉ NABÍDKY – slevový kód "OSSOO15“ 

- Platnost : 25.1.-20.12. 2023  
- Sleva se týká pobytů ze stále nabídky Lázně Poděbrady, a.s. Nabídku pobytů uvádíme na 

www.lazne-podebrady.cz.  
- Sleva neplatí na pobyty z akční nabídky. Slevy se nesčítají, vždy lze uplatnit pouze jednu 

slevu.  
- U každého pobytu na www.lazne-podebrady.cz je uveden objednávkový formulář, který 

vyplníte vč. uvedení slevového kódu, a odešlete. Následně Vás bude kontaktovat 
referentka, která vybraný pobyt zajišťuje.  

- Klient se prokáže průkazem člena OS SOO nebo prohlášením základní organizace, že 
dotyčný je členem ZO, tudíž je členem OS SOO.  

STÁLÁ NABÍDKA :  

 RELACAXE V TÝDNU 
 DÁMSKÝ VÍKEND 
 VÍKEND PRO DVA 
 VÝROČNÍ POBYT 115 LET 
 PRODLOUŽENÝ VÍKEND EXCLUSIVE 
 LÁZNĚ NA 4 DNY 
 SENIORSKÝ MINIRELAX 
 POBYT PRO SENIORY S LÉKAŘSKOU KONZULTACÍ 
 TÝDEN PRO ŽENY 
 AKTIVNÍ TÝDEN  
 LÁZEŇSKÝ TÝDEN V PODĚBRADECH 
 VIP TÝDEN 
 REKONDIČNÍ POBYT 
 LÉČEBNÝ POBYT PRO SAMOPLÁTCE 
 POBYT ŠITÝ NA MÍRU  

 



Rekreační zařízení "SMRK" v Lázních Libverda v roce 2023
Rekreační zařízení Smrk je z důvodu rekonstrukce přibližně do poloviny března 2023 uzavřeno.

Pokud by se termín otevření změnil, budeme vás včas informovat.
Nyní je možné rezervovat ubytováni s termíny od dubna 2023.

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 využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 1/2023.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 735 760 537, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

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

Rekreační zařízení OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR "SMRK" s celo-
ročním provozem vám nabízí. příjemnou dovolenou v pěkném prostředí a dobrých klimatických pod-
mínkách. Na zahradě rekreačního zařízení je umístěno pískoviště pro děti, sportovní hřiště, stůl na
stolní tenis a prostor pro uložení kol a lyží. Je zde možnost grilování v zahradním 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 zařízení lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).

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. Je možno se připojit k WIFI.
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 ČR a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RZ.

INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpa-
tí Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhli-
čitanohorečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní
choroby, nemoci pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá přede-
vším k minerálně-uhličitým koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem,
ve kterém se nachází komplex budov. Památkově významným je dvoupatrový empírový
zámeček. V současnosti patří lázně k významným střediskům rekreace a turistiky a jsou
důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lázeňskou, rehabilitační a wellness
péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdské prameny
Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu (cca
100 m vlevo při cestě nahoru). Poskytne vám nádherný pohled na dolní část Libverdy, ze-
jména pak na lázeňský areál s kolonádou a parkem.
Vyhlídka Pekelské sázky
Nachází se v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve směru Přebytek a Nové
Město pod Smrkem. Poskytne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho
údolí.
Vyhlídka Dobrého ducha MUHU
Hledejte ji na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na
Nové Město pod Smrkem. Poskytne vám nádherný jižní pohled na střední a horní část
Libverdy.
Vyhlídka Hájníkova kohouta
Půjdete k ní přes konec horní Libverdy pod Jizerskou chatou a dáte se po cestě do lesa
k Chatě Hubertka a k vyhlídce Kočičí kameny. Poskytne vám krásný a netypický západní
pohled do údolí Libverdy.
Vyhlídka Hejnické madony
Vydáte se kolem místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na město Hejnice s bazi-
likou Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor. Když se otočíte
o 180° objeví se před vámi severní pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.
V krásném okolí je mnoho zajímavých turistických stezek pro pěší, skvělých cyklotras
a singltrek – síť úzkých jednosměrných stezek různé obtížnosti, umístěných pod majestátní
horu Smrk do překrásné přírody Jizerských hor. Jizerský singltrek má dvě nástupní místa, nad
Lázněmi Libverda a u Nového Města pod Smrkem.
V zimě zde najdete běžecké tratě. Krásnou atmosféru severního úbočí Jizerských hor mohou
milovníci běžeckého lyžování okusit na dvou běžeckých okruzích o délce 4,7 km (v Lázních
Libverda) a 20 km (v Novém Městě pod Smrkem), ze kterých je možno vyrazit i na nedale-
kou Jizerskou magistrálu (150 km upravených běžeckých stop).
Vyhlášenou atrakcí v širokém okolí je restaurace, umístěná v obřím sudu, postavená v roce
1931 a sloužila zejména lázeňským hostům. Jedná se o jedinou památku tohoto typu v České
republice.

CENY platné pro rok 2023

pokoj cena za pokoj/noc v Kč

číslo počet lůžek sezóna mimo příplatek za krátkodobý
s přistýlkou sezónu pobyt**

3, 4, 5 2 + 1přistýlka 650,- 490,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

6 3 + 1přistýlka 750, - 590,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

12 4 880, - 660,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

10 pokoj* 1 360,- 310,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- KčZO MF
* možno objednat po domluvě (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci. U ubytování na 1 noc se úč-
tuje příplatek 150 Kč na pokoj, na 2 noci pak 160 Kč na pokoj
10% sleva na ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je čle-
nem OSSOO.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní - RZ Smrk je vybaveno společnou kuchyní s plynovým a elektrickým sporákem,
sklokeramickou deskou, mikrovlnkou, rychlovarnými konvicemi a veškerým nádobím na
vaření. Každý pokoj má v kuchyni přiděleny dvě uzamykatelné skříňky s dalším nezbytným
nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbory) a s úložným prostorem na potraviny. Součástí vy-
bavení kuchyně jsou i velké lednice s mrazákem, v nichž má každý pokoj vyhrazené dvě
police. Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je
vybavena televizorem. Stravovat se je možné v různých restauračních zařízení v okolí RZ
SMRK například restaurace U Zeleného stromu nebo přímo v komplexu lázní.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení

Období hlavní sezóny

1. 5. 2023 - 29. 10. 2023



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23 pí Řehořová, tel. 735 760 537
110 00 PRAHA 1, IČ 00469351 rehorova.vladimira@cmkos.cz

Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 1/2023 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2023

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

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

počet účastníků pokoj číslo:

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.

jméno a příjmení nar.
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)
Platba v hotovosti na pokladně OS ANO - NE (zakroužkujte)

Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Odborový svaz státních orgánů a organizací
pořádající rekreaci zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v závazné objednávce, a to po dobu nezbyt-
nou k zajištění práv a povinností souvisejících s poskytnutím rekreace. Prohlašuji, že jsem informován(a)
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů o užití mnou poskytnutých osobních údajů.

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

Smrk, Lázně Libverda




