
Veřejnosti, která
často nevhodně
a hrubě spílá

„lidem v kanceláři“, je jedno,
pro jaký úřad kdo pracuje, jestli
je zaměstnancem služebního
úřadu či úředníkem samosprávy,
ústavu, agentury…, stejně nás
háže do jednoho pytle. A bo-
hužel nejen veřejnost. Ovšem
podle tabulky průměrných mezd
na různých úřadech je vidno, jak
velký rozdíl mezi těmito za-
městnanci státu je.
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S NÁMI, PRO VÁS!

Odborová delegace vyjádřila
zklamání nad rozhodnutím vlády
z 29. 12. 2021, kdy téma platy na
rok 2022 nebylo projednáno se so-
ciálním partnerem, tedy odbory,
nebyl dodržen postup podle záko-
níku práce, zákona o státní službě
a ustanovení dle Kolektivní dohody
vyššího stupně státních zaměst-
nanců.

Ministr práce byl odborovou de-
legací upozorněn na neutěšený stav
u zaměstnanců ve veřejných služeb
a správě, kdy u jedné skupiny doš-
lo k částečnému a nedostačujícímu
navýšení platů, a u druhé, daleko
početnější skupiny, byly platy na
rok 2021 dokonce zmrazeny (již
druhý rok po sobě). Argument
vlády byl, že navýšení obdrželi
pouze zaměstnanci v první linii bo-
je s koronavirem. Toto odborová
delegace jednoznačně odmítla, pro-
tože drtivá většina zaměstnanců,
kterým byl plat zmrazen, též svojí
činností působí v první linii a navíc

se v mnoha případech jedná o nej-
méně odměňované zaměstnance.
Odboroví vyjednávači upozornili
na řadu otevřených dopisů adreso-
vaných ministrům či předsedovi
vlády o zklamání, naštvanosti a de-
motivaci zaměstnanců ve veřejném
sektoru. Ministr Jurečka byl vy-
zván k přehodnocení rozhodnutí
vlády tak, aby od 1. 4. 2022 došlo
k valorizaci platů, a to platových
tarifů.

Ministr práce a sociálních věcí
vnímá argumenty odborů, chce
nadále jednat nejenom o platech na
letošní rok, ale i o valorizaci platů
na rok 2023. Po výzvě odborů, že je
nutné začít vyjednávat o platech na
rok 2023 již v měsíci únoru, přislí-
bil další jednání na přelomu měsíců
února a března 2022. Důležité je, že
se nevyhýbá ještě jednání o platech
na letošní rok. Zároveň garantoval,
že premiérovi připomene dopis
odborových svazů veřejné právy
a služeb a výzvu k jednání.

V pondělí 17. ledna jednali zástupci odborových
svazů veřejné správy a služeb s ministrem práce

a sociálních věcí

 Ve středu 2. února se uskuteční jednání Rady hospodářské
a sociální dohody ČR, které se bude týkat mj. státního rozpočtu
na rok 2022, tedy i objemu prostředků na platy zaměstnanců stá-
tu. Jednání se z účastní také předseda Odborového svazu stát-
ních orgánů a organizací Pavel Bednář.
 Téhož dne se setkají na jednání zástupci odborových svazů

veřejné správy a služeb s ministrem financí a ministrem práce
a sociálních věcí.

Není úředník jako úředník
V současné době se zaměstnanci ve veřejné sprá-
vě ozývají k řešení navýšení zmrazených platů.
Ale jakých platů? Ono totiž není úředník jako
úředník.

Úřady práce a správy sociál-
ního zabezpečení jsou v tomto
ohodnocení na posledních
místech vybraných 66 institucí,
kde rozdíl mezi průměrným
platem ÚP a ostatních je až ně-
kolik desítek tisíc korun! I z ně-
kolika tarifních tabulek vlád-
ních nařízení je patrný enormní
rozdíl v platových třídách.
Přitom na ÚP je také vyso-
koškolské vzdělání téměř nut-

Není pochyb o tom, že nová
vláda bude zákon o státní službě
novelizovat a určité úpravy jsou
každopádně zapotřebí. Podle
dostupných informací již byly
zahájeny určité přípravné práce.
Náš svaz opakovaně deklaroval
zájem aktivně se na novelizaci
podílet nad rámec povinného
připomínkování v rámci legisla-
tivního procesu. Je otázkou,
nakolik bude mít nová vláda zá-
jem o naše podněty a zkušenosti.

Jednou ze změn, o kterých se
uvažuje, je koncepční změna na
pozicích tzv. odborných ná-
městků. Již v minulosti se vedla
debata nejdříve o tom, zda je
vůbec do režimu státní služby
zahrnout, případně zda pro ně

nezakotvit speciální režim. V zá-
sadě jsou možné různé varianty,
záleží na konkrétním návrhu.
Tato změna, a ani žádná jiná,
by neměla být vedena pouze
úmyslem odstranit politicky
nepohodlné osoby.

Je nezbytné dbát na dodržení
cílů zákona, konkrétně depoliti-
zace systému a striktní oddělení
politických a odborných záleži-
tostí. V diskuzi je nezbytné
myslet i na jasné rozdělení kom-
petencí a odpovědnosti.

K těmto úvahám je možné si
více přečíst zde: Koalice chce
vyměnit Babišovy lidi. Plánuje, že
zruší odborné náměstky - Seznam
Zprávy (seznamzpravy.cz)

Šárka Homfray

19. ledna vyzval předseda ČMKOS
předsedu vlády k jednání o platech

Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí s rozhod-
nutĺm o zmrazení platů části zaměstnanců veřejné správy a veřejných
služeb a opakovaně upozorňuje na skutečnost, že tímto rozhodnutím doš-
lo k nenavýšení platů např. u pracovníků hygienických stanic, úředníků
Úřadu práce ČR nebo správ sociálního zabezpečení, kteří vyřizují podpory
v covidové epidemii. „Zmrazení“ platů se ale týká také pracovníků radnic,
katastrálních nebo finančních úřadů.

Připravuje se novela zákona o státní službě.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-koalice-chce-vymenit-babisovy-lidi-planuje-ze-zrusi-odborne-namestky-186207
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-koalice-chce-vymenit-babisovy-lidi-planuje-ze-zrusi-odborne-namestky-186207
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-koalice-chce-vymenit-babisovy-lidi-planuje-ze-zrusi-odborne-namestky-186207
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-koalice-chce-vymenit-babisovy-lidi-planuje-ze-zrusi-odborne-namestky-186207
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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Není úředník jako
úředník

ností. Není jednoduché vyznat
se ve všech zákonech a para-
grafech u přiznávání sociálních
dávek, financování příspěvků na
aktivní politiku zaměstnanosti,
projektových záležitostí atd.

Odboráři na ÚP se nás, členů
výboru, proto právem ptají, jak
je to možné, proč nemáme ošat-
né, proč máme menší odměny
než na obecních úřadech, proč
nemáme peníze na vybavení
pracovního prostředí, proč
nemáme příspěvky na penzijní
pojištění atd.

A tady se naskýtá zamyšlení,
proč vlastně?

Zaujal mě článek z NOS č.
1/2022 o „Fit místečku“ na KÚ
Středočeského kraje a jeho
využití „během pracovního
dne…“. Nic proti tomu. Ale li-
dem na úřadu práce se o tom
může jen zdát.

Jednak asi v žádné budově ÚP
taková místnost pro relax ani
není, nemluvě o financích na je-
ho vybavení i vzhledem k tomu,
že se stále snižují rozpočty na
provozní výdaje, vlastně skoro
na všechno.

Ovšem neumím si představit,
kde by se našel hlavně čas na
protažení těla zejména u pracov-
nic, které mají každá na starost
stovky uchazečů a k tomu
rozvětvenou agendu na vyřízení
všech administrativních úkonů,
Úřady práce jsou pro veřejnost
otevřeny denně, jako i dalších
zaměstnanců, kteří vyřizují žá-
dosti o příspěvky pro zaměstna-
vatele a podnikatele, obslužný
personál atd. Převážná většina
žen na „pracáku“ má spíš mnoho
odpracovaných hodin navíc,
které se nedají převádět do
následujícího měsíce, o případ-
ném proplacení ani nemluvě.
A pak taky spěchají k rodinám.

Rozdíl je ovšem i ve finan-
cování těchto různých kul-
turních, sportovních a sociálních
potřeb pro zaměstnance, kdy
vyhláška FKSP pro někoho
umožňuje využití pouze 2 %
objemu mzdových prostředků

Úřady Počet system Objem prostředků Průměrná částka
sl. míst na platy služebních míst na 1 sl místo

za 1 měsíc
1 Státní fond dopravní infrastruktury 124 101 900 924 Kč 68 481,80 Kč
2 Úřad vlády ČR 276 209 993 381 Kč 63 403,80 Kč
3 Finanční analytický úřad 55 38 944 901 Kč 59 007,43 Kč
4 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 192 134 684 438 Kč 58 456,79 Kč
5 Ministerstvo financí 1 282 876 142 136 Kč 56 951,52 Kč
6 Ministerstvo dopravy 396 269 055 604 Kč 56 619,45 Kč
7 Ministerstvo průmyslu a obchodu 766 518 171 281 Kč 56 371,98 Kč
8 Státní ústav pro kontrolu léčiv 463 302 369 573 Kč 54 422,17 Kč
9 Český úřad pro zk. zbraní a střeliva 25 16 320 613 Kč 54 402,04 Kč

10 Český báňský úřad + OBÚ 133 86 748 232 Kč 54 353,53 Kč
11 Ministerstvo živostního prostředí 479 309 598 487 Kč 53 861,95 Kč
12 Ministerstvo obrany 948 610 049 306 Kč 53 625,99 Kč
13 Úřad pro civilní letectví 156 99 369 938 Kč 53 082,23 Kč
14 Ministerstvo pro místní rozvoj 617 385 992 162 Kč 52 132,92 Kč
15 Ministerstvo spravedlnosti 364 227 282 291 Kč 52 033,49 Kč
16 Úřad pro ochranu osobních údajů 80 49 843 629 Kč 51 920,45 Kč
17 Ministerstvo kultury 231 143 025 733 Kč 51 596,58 Kč
18 Ministerstvo zemědělství 578 357 670 688 Kč 51 567,28 Kč
19 Úřad p.dohled n. hosp. p.stran a p.hnutí 10 6 110 265 Kč 50 918,88 Kč
20 Správa státních hmotných rezerv 149 90 937 321 Kč 50 859,80 Kč
21 Energetický regulační úřad 236 142 250 288 Kč 50 229,62 Kč
22 Ministerstvo školství, mládeže a tělov. 881 530 179 155 Kč 50 149,37 Kč
23 Český úřad zeměměřický a katastrální 126 75 813 894 Kč 50 141,46 Kč
24 Drážní inspekce 38 22 647 250 Kč 49 665,02 Kč
25 Ministerstvo zdravotnictví 391 229 027 882 Kč 48 812,42 Kč
26 Státní fond životního prostředí 547 318 400 000 Kč 48 507,01 Kč
27 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 067 613 047 194 Kč 47 879,35 Kč
28 Centrum pro regionální rozvoj České rep. 569 326 381 580 Kč 47 800,47 Kč
29 Státní zemědělský intervenční fond 1 197 674 929 000 Kč 46 987,54 Kč
30 Agentura pro podnikání a inovace 169 94 734 000 Kč 46 713,02 Kč
31 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 204 114 334 138 Kč 46 705,12 Kč
32 Česká školní inspekce 462 256 995 756 Kč 46 355,66 Kč
33 Úřad pro obran. standard., kat. a stát. ověř. jakosti 138 76 357 487 Kč 46 109,59 Kč
34 Úřad průmyslového vlastnictví 176 95 636 256 Kč 45 282,32 Kč
35 Úřad pro přístup k dopr. infrastruktuře 21 11 207 573 Kč 44 474,50 Kč
36 Úřad pro tech. norm., metr. a st. zkuš. 45 24 001 442 Kč 44 447,11 Kč
37 Ministerstvo vnitra 2 595 1 364 461 241 Kč 43 817,00 Kč
38 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 40 20 662 460 Kč 43 046,79 Kč
39 Ústav pro st. kon. vet. biopr. a léčiv 59 30 306 822 Kč 42 806,25 Kč
40 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 41 21 029 955 Kč 42 743,81 Kč
41 Drážní úřad 100 50 771 182 Kč 42 309,32 Kč
42 Český telekomunikační úřad 596 298 724 011 Kč 41 767,90 Kč
43 Státní veterinární správa 1 301 651 866 220 Kč 41 754,18 Kč
44 Státní zemědělská a potravinářská insp. 519 259 191 882 Kč 41 617,19 Kč
45 Státní plavební správa 70 34 790 456 Kč 41 417,21 Kč
46 GFŘ + Finanční úřady 15 224 7 562 928 432 Kč 41 398,06 Kč
47 Ministerstvo zahraničních věcí 1 916 932 749 202 Kč 40 568,42 Kč
48 Státní energetická inspekce 109 52 811 233 Kč 40 375,56 Kč
49 Puncovní úřad 73 34 944 355 Kč 39 890,82 Kč
50 Český statistický úřad 1 285 611 710 734 Kč 39 669,96 Kč
51 Hygienické stanice 2 022 952 276 799 Kč 39 246,49 Kč
52 Česká obchodní inspekce 429 201 239 300 Kč 39 090,77 Kč
53 Česká plemenářská inspekce 63 29 225 545 Kč 38 658,13 Kč
54 Státní pozemkový úřad 1 190 551 886 835 Kč 38 647,54 Kč
55 Krajská vojenská velitelství 84 38 834 206 Kč 38 526,00 Kč
56 Česká inspekce životního prostředí 478 220 864 616 Kč 38 504,99 Kč
57 Ústřední kontr. a zkuš. ústav zemědělský 796 366 889 565 Kč 38 409,71 Kč
58 Národní archiv, základní registry, oblastní

a zemské archivy 831 376 430 083 Kč 37 748,70 Kč
59 Újezdní úřady 24 10 803 698 Kč 37 512,84 Kč
60 Státní úřad inspekce práce + OIP 713 318 753 718 Kč 37 254,99 Kč
61 Národní sportovní agentura 63 28 002 558 Kč 37 040,42 Kč
62 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 571 246 251 693 Kč 35 938,66 Kč
63 Zeměměřičské a katastrální úřady 4 570 1 849 527 107 Kč 33 725,88 Kč
64 Archiv bezpečnostních složek 81 31 481 267 Kč 32 388,13 Kč
65 ČSSZ + PSSZ + MSSZ + OSSZ 7 711 2 949 142 382 Kč 31 871,59 Kč
66 Úřad práce ČR 11 204 4 114 842 998 Kč 30 605,46 Kč

Celkem 68 349 32 653 554 353 Kč 39 812,28 Kč

Systemizace k 1. 1. 2021

oproti využití sociálních fondů,
kdy si jiné úřady a podniky mo-
hou schválit např. až 5 % či více.
Pak je těžké vybrat druhy bene-
fitů, když na to nejsou peníze.

A proto ten, kdo určuje nejen
platové podmínky pro zaměst-
nance, by měl mít možná kouzel-
né kukátko a podívat se aspoň na
jeden takový úřední den s klien-

ty, nebo zeptat se „jak se máte,
vy tam dole“?

Eva Novotná
členka výboru ZO

ÚP ČR-KrP v Ostravě



Na setkání s výborem sekce
katastrálních úřadů předseda Čes-
kého úřadu zeměměřického a ka-
tastrálního Karel Večeře infor-
moval o rozpočtovém provizoriu
v roce 2022, které může znamenat
problém ve věcných výdajích.
Dále informoval o zvládání situ-
ace na kontaktních pracovištích
v souvislosti s epidemií, vybavo-
vání respirátory, ty dostávají ze-
jména zaměstnanci na vyřizování
stran, při zvýšené nemocnosti se
objevil problém se střídáním za-
městnanců na obědovou pauzu.
Řešením není omezení úředních
hodin na pondělí a středu, naopak
by se koncentroval větší počet
zákazníků. Dochází k ochlazení
hypotečního trhu, to by mělo zna-
mena snižování počtu vkladů.

V některých oblastech je prob-
lém sehnat právníky a zeměměřič-
ské inženýry, zejména s razítkem
úředně oprávněného zeměměřič-
ského inženýra. Klesá zájem o stu-
dium zeměměřičství, vychází jen
cca ¼ dřívějších počtů absolventů
a z toho ještě ½ nehledá uplatnění
v oboru. Toto je problém do bu-
doucna. V novele zeměměřičské-
ho zákona, kterou nestihla projed-
nat a schválit minulá sněmovna je
plánováno zúžení počtu činností,
které musí vykonávat zeměmě-
řičský inženýr. Výsledky zeměmě-
řičských činností, které vyhotoví
úřad, bude moci ověřit i úředník
bez kulatého ověřovacího razítka.
Do budoucna bude na KP zajišťo-
vat personálně zeměměřičské čin-
nosti jen 1 zeměměřičský inženýr,
již dnes to někde tak funguje. Při
počtu absolventů VŠ země-

měřičského směru cca 40 za rok to
jinak nelze zajistit. Studium zaha-
juje dvojnásobek počtu studentů,
než který pak studium dokončí.
Lidé před důchodem se vrací ze
soukromé sféry pracovat na úřady,
vymění práci venku za klidnější
práci v kancelářích.

Předseda ČÚZK poděkoval sek-
ci i všem zaměstnancům za kon-
struktivní práci a popřál hodně
zdraví a elánu do nového roku
2022.

Předseda odborového svazu Pa-
vel Bednář hovořil s členy výbo-
ru o nevyjaněné situace ohledně
platů v roce 2022, když končící
vláda rozhodla o zvýšení platů bez
konzultace s odbory a nová vláda
ho chce zřejmě zrušit.

Předsedkyně sekce Kateřina
Kubátová popřála všem pohodu,
klid, zdraví a štěstí v novém roce.

- he-

950 180 070 – telefonní linka Úřadu práce ČR pro občany zasažené
energetickou krizí.

Příspěvek na bydlení dnes pobírá zhruba 150 tisíc domácností,
dalších 200 tisíc má dle některých výzkumů na příspěvek nárok, ale

z různých důvodů ho nečerpá.
Příspěvek na bydlení (energetickyprispevek.cz)3 NOS 2-3/2022

Videkonference výboru sekce
katastrálních úřadů 7. prosince 2021

Vše na jednom místě. Právní předpisy
obcí a krajů jsou nově na internetu

Všechny nově přijaté obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí
a krajů najdete od ledna na internetové adrese https://sbirkapp.gov.cz/.
Informační systém Ministerstva vnitra umožňuje hledat právní před-
pisy dle obcí a témat i zaslat upozornění hned, jakmile vybraná obec
vyhlásí nový právní předpis.
https://www.mvcr.cz/clanek/vse-na-jednom-miste-pravni-predpisy-
obci-a-kraju-jsou-nove-na-internetu.aspx

V publikaci Českého stati-
stického úřadu naleznete výběr
statistických dat o demografic-
kém, sociálním i ekonomickém
vývoji, a to především v dlouho-
dobých časových řadách (pokud
je takové srovnání možné). Pro
čtenáře, kteří potřebují podrob-
nější údaje, jsou v jednotlivých
oblastech připojeny odkazy pří-
mo do datových zdrojů Českého
statistického úřadu, které jsou
pravidelně aktualizovány. V tom-
to vydání můžete nahlédnout do
celkem 28 skupin statistik – ve-
dle monotematických okruhů,
jako jsou např. obyvatelstvo,
mzdy, zemědělství nebo cestovní
ruch, zde najdete také souhrnné
porovnání krajů a nechybí ani
mezinárodní srovnání. Pro
dokreslení jsou jednotlivé části
doplněny metodickými komen-
táři a zajímavostmi. Publikace ke
stažení: Česko v číslech - 2021 |
ČSÚ (czso.cz)

Kabinet bude o platech ještě jednat

přečetli jsmeVláda vyslyší výzvu odborů
a bude s nimi ještě jednat o pla-
tech ve veřejné sféře, které se
pro letošek zvýšily méně, než
schválil minulý kabinet. Po jed-
nání včerejší tripartity to po-
tvrdil premiér Petr Fiala (ODS).
Úředníkům, pracovníkům kultu-
ry, nepedagogům ve školství, ale
i soudcům a dalším profesím je-
ho vláda plat pro letošek zmrazi-
la. Odbory mimo jiné vládu žá-
dají, aby i jejich výdělky po
skončení rozpočtového provizo-
ria navýšila. „Jestliže přistupu-

jeme z titulu vysoké inflace
k mimořádnému zvýšení důcho-
dů, měli bychom se podívat i na
aktuální situaci ve veřejné sprá-
vě,“ prohlásil včera předseda
Českomoravské konfederace od-
borových svazů Josef Středula.
Tripartita jednala také o zelené
dohodě EU a epidemické situ-
aci. Tématem byla i tzv. pracov-
ní karanténa.

Právo 19. 1. 2022

Třicet let platíme náklady transformace
nízkými příjmy, říká Středula

Vláda kvůli úsporným opatře-
ním zamýšlí zmrazit platy státním
zaměstnancům, s tím ovšem ne-
souhlasí odbory. Předseda Česko-
moravské konfederace odboro-
vých svazů (ČMKOS) Josef Stře-
dula varuje před stávkami zaměst-
nanců, jejichž nespokojenost se
může projevit také na výsledku
následujících voleb. V úterním
Rozstřelu šéf odborářů řekl, že do
protestů lidi žene sama vláda.

. . .. Podle Středuly je nespoko-
jenost spojená také s obavami tý-
kajícími se rostoucí cenové hla-
diny. Problém státního rozpočtu
je podle jeho názoru primárně na
straně příjmů. „O tom rozhodla
minulá vláda. Říkáme, že žádná
kuchařka, školník, civilní zaměst-
nanec u armády nebo hasičů tento
problém nezpůsobil. . . .Tomu,
kdo má peněz nejméně, ale vláda
nepřidá vůbec nic,“ upozornil
Středula.

. . . Předseda ČMKOS se
vyjádřil také k programovému
prohlášení nové vlády Petra Fialy.
„Programové prohlášení vlády je
spíš seznam přání než sofistiko-
vaný dokument,“ míní Středula.
Politické subjekty vládní koalice
do prohlášení pouze překlopily
své názory, aniž by zvážily, zda
jsou jejich přání realizovatelná.
https://www.idnes.cz/zpravy/dom
aci/rozstrel-josef-stredula-cesko-
m o r a v s k a - k o n f e d e r a c e -
o d b o r o v y c h - s -
vazu.A220121_163045_domaci_
dape

Publikace Česko v číslech
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https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek
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ETUC: Boj o větší demokracii na pracovišti
Výkonná rada ETUC již v prosinci minulého roku diskutovala

o prodloužení iniciativy „2021 – Rok pro více demokracie na praco-
višti“ do let 2022 a 2023. Vzhledem k přicházející fundamentální trans-
formaci ve světě práce kvůli digitalizaci, dekarbonizaci a zotavení

z pandemie, musí-
me zajistit, aby
odbory byly efek-
tivně zapojeny do
formování těchto
důležitých změn.
ETUC nabírá na
síle při formování
debaty o demokra-
cii se zaměřením
na demokracii
v práci. ETUC dá-

le stupňuje svůj tlak na Evropskou komisi, aby představila legislativní
změny na ochranu práv pracovníků na informace, konzultace a par-
ticipaci na pracovišti. ETUC cílí dosažení větší demokracie na pra-
covišti přes posílení institucionálního dialogu, sociálního dialogu,
kolektivního vyjednávání a zapojení pracovníků na všech úrovních
při formování sociálního pokroku. To je klíčové pro posílení odborů,
které by měly mít lepší přístup k co největšímu počtu pracovníků bez
ohledu na zaměstnanecký status, a které by zajistilo sociální spravedl-
nost při transformaci práce.

67 % pracovníků je vyloučeno z EU politiky o rovnocenných
mzdách
17. leden 2022

Dvě třetiny evropských pracovníků by byly vyloučeny z opatření
na mzdovou transparentnost navržených Evropskou komisí. Závazná

opatření na mzdovou
transparentnost byla jed-
nou z klíčových priorit
a slibů Evropské komise
vedené Von der Leyeno-
vou. Návrhy na podobu
Směrnice o mzdové trans-
parentnosti, která by měla
narovnat mzdy mezi muži
a ženami, vydala Evropská

komise s 460denním zpožděním teprve během minulého jara. Tato
směrnice by se ale nakonec mohla minout svým účinkem, když EK
přišla s návrhem, že její platnost by mohla platit pouze u organizací
s minimálně 250 zaměstnanci. To by znamenalo, že pod tuto směrni-
ci by spadala pouze třetina evropských zaměstnanců. Toto pokrytí by
bylo ještě slabší u zemí, kde jsou právě největší mzdové rozdíly mezi
muži a ženami. Tak například v Estonsku a Lotyšsku by bylo touto
směrnicí pokryto pouze 20 % zaměstnanců. Zástupkyně generální
tajemníka ETUC Esther Lynchová k tomu řekla: „Koronavirová krize
více než kdy jindy jasně odhalila podhodnocení pracovních pozic ob-
vykle obsazených ženami, které představují většinu špatně placeného
personálu základních služeb. Mzdová transparentnost by mohla být
mocným nástrojem pro ukončení evropského ostudného 14% mzdo-
vého rozdílu mezi muži a ženami. Pravidlo mzdové rovnosti bylo zabu-
dováno v Evropských smlouvách již v roce 1957. Ženy už čekaly dost
dlouho na to, aby EU učinila kroky, které by toto pravidlo převedly do
reality.“

Francouzští pracovníci bojují za ochranu veřejných energetic-
kých služeb
26. leden 2022

Čtyři francouzské odborové organizace v rámci státní energetické
společnosti EDF dnes protestovaly proti další restrukturalizaci této
společnosti. Protest přichází v návaznosti na nedávné rozhodnutí fran-
couzské vlády ohledně navýšení podílu na produkci nukleární energie
pro konkurenční dodavatele (ARENH). Toto rozhodnutí původně za-

měřené na boj
s rostoucími ná-
klady na energii
je krátkozrakým
řešením, které oh-
rožuje budouc-
nost celé skupi-
ny, jejich za-
městnanců a je-
jího veřejného
zájmu. Ačkoliv

Evropa skutečně čelí energetické nákladové krizi a energetické trans-
formaci, řešení musí být tvořena na základě dlouhodobé strategie,
která bude brát v potaz dopady deregulace energetického trhu.
Zástupci EPSU podporují tuto mobilizaci francouzských odborů v bo-
ji proti útokům na EDF. Francouzská vláda nemůže hazardovat se ži-
voty více než 100 000 pracovníků implementací krátkodobého řešení
na dlouhodobý strukturální problém.

Společným úsilím chráníme odborářská práva
27. leden 2022

Zástupci odborových organizací ze Skandinávie a severovýchodní
Evropy se 25. a 26. ledna sešli online, aby diskutovali o situaci v od-
borech v jejich zemích. Tento mítink byl třetí regionální konferencí
v rámci společného projektu EPSU, EuroCOP a EUROMIL. Tento

projekt, který je finanč-
ně podporován Evrop-
skou komisí a byl spuš-
těn minulý květen, se
zaměřuje na potřebu
chránit odborářská prá-
va všech pracovníků ve
veřejných službách, ob-
zvláště pak fundamen-

tální práva na sdružování, vyjednávání a kolektivní akci. V rámci to-
hoto projektu se monitoruje vývoj kolem Směrnice EU o transparent-
nosti a předvídatelnosti pracovních podmínek (TPWCD). Na mítinku
se diskutovalo především o následujících tématech:
- Odborová práva ve veřejných službách v Dánsku, Estonsku,

Finsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Švédsku;
- Pokrok v evropském sociálním dialogu v návaznosti na spor mezi

EPSU a Evropskou komisí;
- Převedení Směrnice TPWCD do národních zákonů;
- Právní strategie na ochranu a posílení odborářských práv;
- Význam organizace ILO a její konvence 151 ohledně pracovních

vztahů ve veřejných službách.
Pavol Mokoš



Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2022
"SMRK" v Lázních Libverda

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 1/2022.

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 od 2. 1. 2022 - 1. 1. 2023

pokoj cena za pokoj/noc cena za pokoj/noc v Kč
v Kč 3 a více nocí krátkodobý pobyt

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

3, 4, 5 2 + 1přistýlka 580,- 460,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

6 3 + 1přistýlka 720, - 560,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

12 4 850, - 630,- 1 noc/ 150,- Kč 2 noci/ 160,- Kč

10 pokoj* 1 330,- 290,- 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 150Kč na pokoj, na 2 noci pak 160Kč na pokoj
20% sleva na ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je člen-
em 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 nebo přímo v komplexu lázní.

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

Termíny hlavní sezóny

31. 1. 2022 - 20. 3. 2022 23.5. 2022 - 2. 10. 2022 15. 12. 2022 - 1. 1. 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. 1/2022 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2022

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



nabídka

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2022

Pro rok 2022 zajistil Odborový svaz státních orgánů a organi-
zací formou rámcových smluv nabídku na zvýhodněné
rekreační, wellnes a lázeňské pobyty pro členy OSSOO. Jedná
se o známá střediska opakovaně využívaná členy OS již řadu
let. Rekreační pobyty nabízí Penzion Hejtman v Chlumu
u Třeboně, Hotel Bezděz Staré Splavy (Máchovo jezero),
Hotel Šedý Vlk – Harrachov Krkonoše, Hotel Skiland -
Ostružná (Jeseníky) a nově je zařazen do nabídky ubytování
RESORT OLŠINA (VLS ČR s. p.) - Šumava. Širokou nabíd-
ku zvýhodněných lázeňských, wellnes a rekondičních pobytů
v České republice nabízí společnost spa.cz. Dále je tu pro vás
připravena nabídka Hotelu Olšanka v Praze.
Informace také na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
Objednávky pobytů
V letošním roce 2022 probíhá stejný systém objednávání
rekreačních pobytů svazové rodinné rekreace jako v loňském roce.
Veškeré objednávky probíhají přímo mezi členem OSSOO
a rekreačním střediskem, tzn., že členové OSSOO si budou vy-
brané pobyty a služby objednávat individuálně, a to buď telefo-
nicky, e-mailem nebo písemně přímo s jednotlivým penzionem
nebo hotelem. Pro uplatnění zvýhodněných cen pro členy OS je
nutné při rezervaci ubytování nahlásit rekreačnímu středisku
svou příslušnost k OSSOO. Zvýhodněné ceny pobytů pro členy
OSSOO platí také pro jejich rodinné příslušníky, kteří se pobytu
zúčastní.

Doporučujeme
Jelikož některá střediska nabízejí
rekreační pobyty jen určitou část
roku (květen – září) a disponují
malým počet lůžek na turnus
(např. penzion Hejtman – Chlum
u Třeboně), doporučujeme si objednávky na letní prázdninové
měsíce zajistit se středisky co nejdříve.

Důležité informace
Pro uplatnění zvýhodněné nabídky pobytu, bude člen OS
při rezervaci pobytů prokazovat příslušnost k OSSOO
průkazem člena ZO nebo potvrzení VZO, popř. potvr-
zením příslušného Informačního poradenského centra
OSSOO (u individuálních členů). Cenovou nabídku jed-
notlivých středisek též najdete na stránkách OSSOO:
(www.statorg.cmkos.cz).

Podrobnější informace o rekreačních střediscích a jejich storno
podmínky naleznete u některých středisek přímo v této na-
bídce nebo na stránkách OSSOO (www.statorg.cmkos.cz) či na
webových stránkách daného rekreačního střediska.
Případné dotazy nebo informace k pobytům příjímá: pí.
Řehořová Vladimíra, tel: 735 760 537 nebo 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 2022 (od 2.7. do 27. 8.):
4900, - Kč – dospělá os/týden s polopenzí,
3850, - 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 2022 (od 30. 4. – 2. 7. od 27. 8. – 24. 9. ):
4690,- Kč – dospělá osoba/týden s polopenzí,
3640,- 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,

• v mimosezoně možnost dokoupení plné penze 100 Kč/osoba.
Storno podmínky:
• pokud host nezaplatí zálohu k požadovanému datu, pobyt bude bez

dalšího upozornění zrušen,
• při zrušení v době delší než 20 dní před nástupem bude záloha vrá-

cena v plné výši snížená o poštovné, při zrušení v době 10-20 dní
před nástupem bude záloha vrácena ve výši 50 %, při zrušení
v době kratší než 10 dní před nástupem se záloha nevrací.

• nevyužije-li účastník objednané služby v důsledku dřívějšího

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

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 – služby v ceně:
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,
i 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-machovojezero.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 1000,-KČ/noc/ polopenze
Děti od 3 do 12 let 580,- KČ/noc/polopenze
PŘÍPLATEK za jednolůžkový pokoj - 300,- Kč/noc
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 9:30hodin, večeře od 17.30 do

19.30,
- pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 4. – 31. 10. 2022.

Rezervace pobytů:
+420 602 650 649, info@hotelbezdez-machovojezero.cz



Hotel Šedý Vlk se nachází v centru Harrachova (západní Krkonoše)
v blízkosti sjezdovek a lanovky na Čertovu horu – je rájem pro ak-
tivně strávenou dovolenou. Okolí Harrachova je protkáno širokou sítí
turistických a cyklistických tras. V létě si lze užít zábavu na letní
bobové dráze nebo v místním lanovém centru. V zimě zde přijdou na
své milovníci sjezdovek i běžek. Najdete se zde mnoho příležitostí
k odpočinku, sportu a relaxaci.
ÚNOR od 1. 2. - 28. 2. 2022
dospělá osoba/noc/ polopenze 1180,- Kč,
dítě od 3 - 12 let 600,- Kč/noc/ polopenze
BŘEZEN od 1. 3. – 31. 3. 2022
dospělá osoba/noc/ polopenze 950,- Kč,
dítě od 3 - 12 let 600,- Kč/noc/ polopenze
DUBEN - ČERVEN od 1. 4. – 30. 6. 2022
dospělá osoba/noc/ polopenze 830,- Kč,
dítě od 3 - 12 let 500,- Kč/noc/ polopenze
ČERVENEC - SRPEN od 1. 7. – 31. 8. 2022
dospělá osoba/noc/ polopenze 950,- Kč,
dítě od 3 - 12 let 500,- Kč/noc/ polopenze
BONUSY: místní poplatek městu je již zahrnut v ceně pobytu,
ZDARMA wifi, parkování, úschova lyží, stolní tenis, kulečník, 1 ho-
dina denně v hotelovém bazénu, ZA POPLATEK - sauna.
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.

KRKONOŠE - HARRACHOV – HOTEL ŠEDÝ VLK ***
Harrachov 151, 512 46 Harrachov

www.hotel-sedy-vlk.cz

DALŠÍ INFORMACE: snídaně formou švédských stolů, večeře
výběr ze 4 jídel, příplatek za jednolůžkový pokoj 300,- Kč/noc, děti
do 3 let zdarma – bez nároku na lůžko a stravu, domácí mazlíček 100,-
Kč/noc, pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den
odjezdu do 10.00 hodin.
REZERVACE POBYTŮ: +420 724 950 149, recepce@hotel-sedy-
vlk.cz
Při rezervaci pobytů je důležité nahlásit své členství v OSSOO. Dále
se prosím prokazujte průkazem člena ZO nebo potvrzením výboru
ZO. U individuálních členů, potvrzením od příslušného Informačního
poradenského centra OSSOO.



Zvýhodněné pobyty pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací

Horský hotel Skiland ***Superior

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 ***superior 
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 954,- Kč 788,- Kč

dítě do 15 let 766,- Kč 633,- Kč

dítě na přistýlce 700,- Kč 578,- Kč

Mimosezóna

dospělý 845,- Kč 698,- Kč

dítě do 15 let 675,- Kč 557,- Kč

dítě na přistýlce 620,- Kč 512,- 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 s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný 

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

▶ sezóna od 27.06.2022 – 2.10.2022 + Velikonoce 15.04.2022 – 18.04.2022
▶ mimosezóna od 21.03.2022 - 26.06.2022 (mimo Velikonoce) a 3.10.2022 - 19.12.2022



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)

Ceník Základní cena / 1 noc Klient OS / 1 noc

Sezóna
dospělý 819,- Kč 682,- Kč

dítě do 15 let 709,- Kč 590,- Kč

Mimosezóna
dospělý 732,- Kč 610,- Kč

dítě do 15 let 627,- Kč 523,- 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 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 100 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 s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný 

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

▶ sezóna od 27.06.2022 – 2.10.2022 + Velikonoce 15.04.2022 – 18.04.2022
▶ mimosezóna od 21.03.2022 - 26.06.2022 (mimo Velikonoce) a 3.10.2022 - 19.12.2022



Lázně Lednice na Moravě Spa Resort Lednice****
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
2. 1. – 30. 4. a 30. 10. – 18. 12. 2022 9950 Kč/osoba (původně 11 450 Kč)
1. 5. – 29. 10. 2022 10 790 Kč/osoba (původně 12 290 Kč)
Lázně Luhačovice Hotel Vega***
Týdenní wellness pobyt (7 dní/6 nocí)
7. 1. - 18. 12. 2022 12 550 Kč/osoba (původně 13 150 Kč)
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci)
7. 1. - 18. 12. 2022 4200 Kč/osoba (původně 3950 Kč)
Lázně Luhačovice Wellness Hotel Pohoda****
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
6. 2. – 20. 3. 2022 11 410 Kč/osoba (původně 12 800 Kč)
20. 3. - 11. 9. 2022 13 070 Kč/osoba (původně 14 460 Kč)
11. 9. - 18. 12. 2022 10 810 Kč/osoba (původně 12 200 Kč)
Vysočina Hotel Ski***
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci)
3. 1. – 31. 10. 2022 2495 Kč/osoba (původně 3095 Kč)
1.11. - 17. 12. 2022 1745 Kč/osoba (původně 2250 Kč)
Prodloužený víkend (4 dny/3 noci)
3. 1. – 31. 10. 2022 3490 Kč/osoba (původně 4090 Kč)
1. 11. - 17. 12. 2022 2340 Kč/osoba (původně 2940 Kč)
Týdenní pobyt (7 dní/6 nocí)
3. 1. – 31. 10. 2022 6475 Kč/osoba (původně 7075 Kč)
1. 11. - 17. 12. 2022 4125 Kč/osoba (původně 4725 Kč)
Františkovy Lázně Spa & Kur Hotel Praha***
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
3. 1. – 12. 3. a 15. 11. - 18. 12. 2022 7130 Kč/osoba (původně 7730 Kč)
1. 5. - 30. 9. 2022 8150 Kč/osoba (původně 8750 Kč)
15. 3. – 30. 4. a 1. 10. - 14. 11. 2022 7640 Kč/osoba (původně 8190 Kč)
Františkovy Lázně Spa & Kur Hotel Harvey****
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
3. 1. – 12. 3. a 15. 11. - 18. 12. 2022 8230 Kč/osoba (původně 8650 Kč)
1. 5. - 30. 9. 2022 9470 Kč/osoba (původně 9890 Kč)
15. 3. – 30. 4. a 1. 10. - 14. 11. 2022 8850 Kč/osoba (původně 9350 Kč)
Janské Lázně Lázeňský hotel Terra***
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
2. 1. – 28. 5. a 11. 9. - 18. 12. 2022 9900 Kč/osoba (púvodně 10 490 Kč)
29. 5. – 10. 9. 2022 10 600 Kč/osoba (púvodně 11 190 Kč)
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci)
2. 1. – 28. 5. a 11. 9. - 18. 12. 2022 3750 Kč/osoba (původně 4350 Kč)
29. 5. – 10. 9. 2022 3900 Kč/osoba (původně 4500 Kč)

NABÍDKA 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 přinášíme atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek, tak
na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin.
Exkluzivně pro Vás, jsme připravili dodatečnou slevu 5 % na všechny další pobyty z celkové nabídky SPA.CZ. Jednoduchým
přihlášením do partnerské sekce získáte možnost vybrat si z více než 3000 pobytů za nejvýhodnějších podmínek. Přístup do part-
nerské sekce: https://www.spa.cz/partner-sekce/ossoo/ Dodatečnou slevu 5 % lze získat také telefonickou nebo emailovou objed-
návkou.V případě nižších cen u akčních balíčků jednotlivých lázní, vám garantujeme vždy výhodnější cenu. Úhrada pobytů je
kromě bezhotovostního způsobu, možná také poukazy společností SODEXO, Edenred CZ, Benefit plus, GUSTO a UP Česká re-
publika - do výše 100% z celkové částky pobytu.
Rezervace pobytů a podrobné informace na telefonním čísle+420 222 535 555 nebo emailové adrese vip@spa.cz.

Více informací na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

Vysočina Hotel Ski***

Františkovy Lázně Spa & Kur Hotel Praha***

Lázně Luhačovice Hotel Vega***

Janské Lázně Lázeňský hotel Terra***

https://www.spa.cz/janske-lazne/lazensky-hotel-terra/?gclid=EAIaIQobChMI6IbXjcut7gIVA-uyCh3HSQ4qEAAYASAAEgIQHvD_BwE
https://www.spa.cz/lazne-luhacovice/hotel-vega/?gclid=EAIaIQobChMI7pSU58et7gIVBaOyCh1UlgjbEAAYASAAEgJ5hPD_BwE
https://www.spa.cz/frantiskovy-lazne/fortuna-lazensky-dum-praha/?gclid=EAIaIQobChMIzYn1pcqt7gIVBRd7Ch19SwTmEAAYAiAAEgJtKPD_BwE
https://www.spa.cz/wellness-hotely-ruzne/ski/
https://www.spa.cz/partner/ossoo/c1a1625df22408091d7018b5b2133acf/
https://www.spa.cz/partner-sekce/ossoo/
https://www.spa.cz/janske-lazne/lazensky-hotel-terra/?gclid=EAIaIQobChMI6IbXjcut7gIVA-uyCh3HSQ4qEAAYASAAEgIQHvD_BwE
https://www.spa.cz/frantiskovy-lazne/spa-a-kur-hotel-harvey/?gclid=EAIaIQobChMI9JDt4sqt7gIVATcYCh0cZQ4XEAAYASAAEgIbG_D_BwE
https://www.spa.cz/frantiskovy-lazne/fortuna-lazensky-dum-praha/?gclid=EAIaIQobChMIzYn1pcqt7gIVBRd7Ch19SwTmEAAYAiAAEgJtKPD_BwE
https://www.spa.cz/wellness-hotely-ruzne/ski/
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


Hotel nabízí 632 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 1000 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.

Ubytování pro členy odborových svazů v Praze v hotelu Olšanka v roce 2022

Zuzana Angerová

telefon: +420 267 092 212,

e-mail:

rezervace@hotelolsanka.cz

https://www.hotelolsanka.cz/

Pokoj
1. 1.–31. 3. 2022

1. 11.–30. 12. 2022
ADVENT

2022*
LÉTO

1. 7.–31. 8. 2022
1. 4.–30. 6. 2022
1. 9.–31. 10. 2022

1lůžkový 1 100 Kč 1 260 Kč 1 200 Kč 1 200 Kč
2lůžkový 1 300 Kč 1 500 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč
3lůžkový 1 500 Kč 1 800 Kč 1 600 Kč 1 800 Kč
4lůžkový rodinný 1 700 Kč 2 000 Kč 1 800 Kč 2 000 Kč
2lůžkový Lux s terasou   2 000 Kč

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

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 je vybaveno 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/



