
� Jak je všeo-
becně známo,
schválila vláda
dne 22. 9. 2008
návrh zákona o
státním rozpočtu
na rok 2009 a

postoupila návrh zákona
Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR k projednání a
schválení. První čtení návrhu
zákona se uskuteční na schůzi PS
PČR, která začíná dne 21. 10.
2008. I přes řadu jednání se nepo-
dařilo dosáhnout změny v původ-
ním návrhu zákona o státním
rozpočtu, tzn. nepodařilo se prosa-
dit navýšení objemu prostředků na
platy zaměstnanců, s výjimkou
pedagogických pracovníků re-
gionálního školství, o 2,6 mld. Kč
(včetně odvodů). Znamená to, že
platí informace o návrhu státního
rozpočtu na rok 2009 – část platy,
která byla zveřejněna v bodu 4. in-
formací předsedkyně v předchozím
NOS č. 15-16. 
V současné době připravuje OS
pozměňovací návrh k návrhu
státního rozpočtu. V pozměňo-
vacím návrhu se navrhuje zvýšení
objemu prostředků na platy za-
městnanců, s výjimkou pedago-
gických pracovníků regionálního
školství, o 2, 7 mld. Kč (zpřesněno
po konzultaci s MF ČR) z toho 2
mld. Kč na platy a 700 mil. Kč
odvody na sociální a zdravotní po-
jištění. Jedná se o navýšení v
návrhu státního rozpočtu navrho-
vaného objemu prostředků na platy
(1,5 %) o dalších 2,5 %.  Navýšení
celkového objemu prostředků na
platy zaměstnanců, s výjimkou
pedagogických pracovníků re-
gionálního školství, by tak činilo 4
%. Tím by byla alespoň  pokryta
předpokládaná míra inflace v roce
2009, případně zajištěn mírný růst
reálných platů, pokud bude inflace
nižší než 4 %. Pozměňovací návrh
bude předán do PS PČR do 21. 10.
2008. Další informace zveřejníme
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Zimní svazová
rodinná rekreace

2009
kompletní
nabídkastrana 5 až 8

v některém z dalších čísel NOS.
Pro úplnost uvádíme, že souběžně s
přípravou pozměňovacího návrhu
probíhají, případně se již
uskutečnila, jednání  předsedkyně
OS s některými členy vlády a
poslanci PS PČR. 
OS doporučuje všem ZO OS pů-
sobícím v organizacích zřízených
územními samosprávnými celky a
v organizacích majících podle
příslušného zákona statut veřej-
né výzkumné instituce (VVI), aby
se snažily dohodnout nárůst obje-
mu prostředků na platy zaměst-
nanců pro rok 2009 o 4 %. Jedná
se o analogické navýšení prostřed-
ků na platy jaké je navrhováno
pro zaměstnance veřejných služeb
a správy, vyjma pedagogických
pracovníků regionálního školství,
jejichž platy jsou hrazeny ze stát-
ního rozpočtu.
� OS obdržel v rámci připomín-
kového řízení návrh nařízení
vlády, kterým se stanoví stupnice
základních tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů na rok
2009. Navrhovanou právní úpravou
se realizuje zmocnění k vydání
nařízení vlády obsažené v § 115
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, v platném znění. Návrh
ponechává úroveň obou stupnic zá-
kladních tarifů pro příslušníky
bezpečnostních sborů pro rok 2008
na úrovni roku 2008. To znamená,
že tarifní stupnice nebudou, dle
návrhu, valorizovány. Důvod, dle
předkladatele, spočívá v navýšení
objemu mzdových prostředků pro
rok 2009 pouze o 1,5 %. V době
uzávěrky NOS není ještě k dispozici
stanovisko OS. OS však bude ve
svém stanovisku doporučovat před-
kladateli, aby vyčkal s předložením
návrhu vládě až do doby, kdy bude
zřejmé jakým způsobem bylo
naloženo PS PČR s pozměňovacím
návrhem předloženým OS, o němž

Vydobytá práva zaměstnanců v ohrožení!
8. 10 .2008
ČMKOS upozorňuje odborové svazy v ní sdružené, základní odborové orga-
nizace, všechny odboráře a zaměstnaneckou veřejnost, že dne 7. 10. 2008 by-
la na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí otevřena veřej-
ná diskuze ke koncepčním změnám zákoníku práce. Doporučujeme, abyste se
aktivně zapojili do této diskuze přes e-mail zakonik.prace@mpsv.cz, neboť
předložený materiál výrazně negativně ovlivňuje postavení zaměstnanců v
pracovněprávních vztazích a oslabuje práva odborů. Pro objektivní posouzení
připojujeme stanovisko ČMKOS.Vaše názory mohou ovlivnit budoucí podobu zákoníku práce, a tím i pra-covní a mzdové (platové) podmínky, za kterých budete v nejbližší doběpracovat!!!

Tisková zpráva MPSV ze dne 7. října 2008Veřejná diskuse ke koncepčním změnám zákoníku práceMinisterstvo práce a sociálních věcí uveřejňuje na internetových stránkách
materiál, který je výsledkem práce expertního panelu složeného z odborníků na
pracovní právo. Obsahuje katalog doporučení ke změnám v zákoníku práce.
Tentýž materiál byl v uplynulých měsících projednáván společnou tripartitní ex-
pertní komisí za účasti zástupců odborů a zaměstnavatelů. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány1. Flexibilita (pružnost) pracovního poměru – právní úprava má být střídmá,
silnější důraz se má klást na smluvní utváření pracovních podmínek, aby lépe vy-
hovovaly měnícím se hospodářským a technickým požadavkům, více se má re-
spektovat obecný princip autonomie vůle subjektů pracovního práva při za-
chování nezbytné míry ochrany zaměstnance jako fakticky slabšího subjektu.2. Liberalizace právní úpravy pracovního práva – musí dojít k revizi insti-
tutů pracovního práva z pohledu účelu, který sledují. Spočívá-li zjištěný účel
v ochraně zaměstnance, která se nejeví jako důvodná (či je přímo přehnaná),
má být zrušena.3. Zpřesnění právní úpravy – ustanovení, která se v praxi ukázala jako vý-
kladově problematická, mají být zpřesněna, přeformulována, nebo doplněna o
výkladové pravidlo.4. Vyčištění textu zákona – zejména od nadbytečných (proklamativních a ba-
lastních) ustanovení. Nyní tento materiál předkládáme k veřejné diskuzi. Po je-
ho uveřejnění na webu MPSV bude možné zasílat podněty a připomínky do28. října 2008 na emailovou adresu zakonik.prace@mpsv.cz.

Jiří Sezemský
vedoucí oddělení styků s veřejností

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Výzva OS všem ZO OS, členům a ostatním zaměstnancům!OS státních orgánů a organizací vyzývá všechny ZO OS, členy a ostatní za-městnance, aby se aktivně zapojili do veřejné diskuze ke koncepčním změnámzákoníku práce. O připravovaných koncepčních změnách zákoníku práce OSprůběžně informoval prostřednictvím NOS a webové stránky OS. V NOSč.15-16  byly zveřejněny Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční nove-ly zákoníku práce,  materiál je stanoviskem ČMKOS. Doporučujeme proto,abyste při vypracování připomínek k Přehledu námětů ke koncepčnímzměnám v zákoníku práce vycházeli z tohoto stanoviska ČMKOS. V nejbližších dnech obdrží všechny ZO OS elektronicky materiál určenýMPSV k veřejné diskusi  Přehled námětů ke koncepčním změnám zákoníkupráce (zveřejněný na www.mpsv.cz) a stanovisko ČMKOS – Informace opřípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce.Dle sdělení MPSV bude ministr práce a sociálních věcí rozhodovat o změnáchv zákoníku práce až po ukončení veřejné diskuze. Vaše názory proto mohouovlivnit budoucí podobu zákoníku práce! Využijte této možnosti a zapojte seve vlastním zájmu do veřejné diskuze!  V Praze dne 11. 10. 2008OS státních orgánů a organizací, Alena Vondrová, předsedkyně v. r.
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STANOVISKO Českomoravské konfederace odborových svazů  k návrhu věcného záměru zákona o daních z příjmu
I. Obecně k návrhu
K předloženému materiálu, k jeho
struktuře, obsahu, způsobu zpraco-
vání a ekonomickým souvislostem
má  Českomoravská konfederace
odborových svazů následujícízásadní výhrady a připomínky: 
1.  Předložený materiál nelze v žád-ném případě považovat za věcnýzáměr zákona. Jde pouze o velmi
obecné legislativně-technické
nastínění některých opatření. Za
naprosto nepřípustný, v takto zásad-
ním dokumentu dotýkajícího se
každého občana a zaměstnanců, po-
važuje ČMKOS zvláště ten fakt, žeabsentuje jakákoli číselná charak-teristika klíčových parametrůnavrhovaného nového systémuzdanění, jakákoli  analýza či
porovnání fungování a dopadů
současného a navrhovaného
daňového systému na jednotlivé
typy poplatníků, jakékoli mezi-
národní srovnání, variantní návrhy
atd.  Naprosto absentuje věcné
posouzení současného a navrho-
vaného  stavu systému daně z příjmu
-  jeho silné a slabé stránky (jak z
pohledu finančně – fiskálního, tak z
pohledu jednotlivých daňových
poplatníků. Již toto zjištění stačí kzásadnímu odmítnutí dokumentujako celku, nelze se zabývat něčímco tak bezprostředně souvisí s eko-nomickými dopady jako jsou daněa nemít kvantifikovaný ani jedenklíčový parametr. Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní.
2. V dokumentu se na řadě míst ope-
ruje s pojistným na sociální popř.
zdravotní pojištění a tím tento doku-
ment přímo předurčuje některé po-
stupy v této oblasti. Aktuálně jde
např. o sjednocení vyměřovacího
základu, placení pojistného pouze
zaměstnancem, nutnou změnu sazeb
atd. Řada dalších opatření v této
oblasti jako zrušení minimálního
vyměřovacího základu u pojištění či
zrušení pojistného na zdravotní a so-
ciální pojištění a jejich nahrazení
daní z příjmu byla obsažena v tezích
MF ČR „Reforma daňového systé-
mu 2010“.  Uvažované změny vsystému sociálního zdravotníhopojištění, které budou mít zásadnídopady na občany, jsou proČMKOS absolutně nepřijatelné.Pokud však bude materiál v tétopodobě i nadále projednáván,požadujeme současně vyjasnit, vjaké podobě bude paralelně vedletakto nastaveného daňového sys-tému existovat sociální a zdravotnípojištění. Nelze věcným záměremzákona o daních z příjmů pře-durčovat budoucí podobu pojist-ných systémů.  Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní.  

3. ČMKOS zásadně postrádá dů-kladné vyhodnocení dopadů a pů-sobení  posledních realizovanýchdaňových opatření – zvláště opat-
ření obsažených v reformě veřejných
financí. Toto vyhodnocení považuje
za naprosto nezbytné pro správné vy-
hodnocení  předloženého návrhu v
celkovém kontextu působení celé
daňové soustavy. 
Jde totiž o to, že na příjmové straně
státního rozpočtu dochází k neočeká-
vaným (MF ČR)  procesům.
Podíváme-li se na letošní očekávané
daňové příjmy podle jednotlivých
typů daní a porovnáme-li toto očeká-
vané plnění se schváleným
rozpočtem na rok 2008, ukáží se
výrazné rozpory. V prvé řadě došlo
oproti předpokladům rozpočtu k
výraznému propadu v očekávaném
výnosu DPH i spotřebních daní. V
rámci veřejných rozpočtů se očeká-
vaný nedovýběr DPH pohybuje na
úrovni 17 mld. Kč, u spotřebních
daní je to 7 mld. Kč. K tomuto
propadu došlo v situaci, kdy byla
zvýšena u základních životních
potřeb sazba daně z 5 % na 9 % a kdy
došlo k nominálnímu zvýšení sazeb
spotřebních daní (a zavedení ekolo-
gických daní).  Navíc došlo, oproti
předpokladům rozpočtu na rok 2008
(3,4 %) k výrazně rychlejšímu nárůs-
tu celé hladiny spotřebitelských cen.
Tento výpadek nepřímých daní pak v
rozpočtu zachraňovalo vyšší inkaso
daně z příjmu, které se proti
očekávání vybralo navíc 28 mld. Kč
a pojistné na sociální zabezpečení
(13 mld. Kč navíc). Tento výsledekukazuje v poněkud odlišném světleoptimistická očekávání reformyveřejných financí. Reforma  (a z ní
vycházející rozpočet na rok 2008)
vycházely z toho, že se sníží přímé
daně a pojistné a rozpočtový vý-
padek spojený tímto snížením bude
nahrazen nárůstem daňového inkasa
ze zdanění spotřeby (DPH a spotřeb-
ní daně). Jak ukazuje příklad
letošního roku, tato úvaha, zapraco-
vaná do státního rozpočtu pro rok
2008 se jaksi nenaplňuje. Ukazuje
se, že nepřímé daně nic kompenzo-
vat nebudou. 
A pokud se týče přebytku u daně z
příjmu – jedná se do značné míry o
vliv výrazného ekonomického růstu
v předchozích letech. Při znatel-
nějším poklesu ekonomického růstu
se tento, prozatím působící „kom-
penzátor“, vytratí. Bohužel sepotvrzují obavy, které ČMKOSněkolikrát vyjádřila při reforměveřejných financí, že je krajně ne-zodpovědné dopředu rozhodovat osnižování daní, aniž je jasné, jakdopadnou předchozí etapy daňo-vých redukcí.
V toto situaci, bez podrobné analýzy
působení opatření reformy veřejných
financí považujeme za naprosto ne-
zodpovědné a pro výběr daní
nebezpečné přicházet ze zásadní
změnou zdanění příjmů obyvatelstva
pouze na základě určitých ideolo-

gických floskulí.Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní.
4. Za naprosto nepřijatelný považuje
ČMKOS fakt, že u tak citlivé oblasti,
jakou je rušení různých typůdaňových zvýhodnění chybíjakékoli vyčíslení dopadu na  další
existenci (fungovaní) fyzických a
právnických osob, neziskových sub-
jektů a občanských sdružení. Podle
ČMKOS základním předpokladem
dobrého fungování daňového systé-
mu je právě jeho otevřenost a důsled-
ná informovanost o působení jed-
notlivých daňových úlev a zvýhod-
nění na jednotlivé subjekty (tedy ne-
jen na stát a podnikatelské skupiny,
ale též na zaměstnance, OSVČ atd.).
Je proto naprosto nezbytné, aby před
takovouto zásadní změnou přímého
zdanění byla vypracována a podá-na souhrnná a ucelená  informaceza jednotlivé subjekty, která po-
skytne údaje o jejich společenském
přínosu, přínosu společným příjmům
veřejných rozpočtů (o jejich míře
zdanění), o rozsahu využívání jed-
notlivých daňových úlev a slev jed-
notlivými typy daňových poplatníků.
Je rovněž nezbytné podat ucelenou
informaci o dopadech případného
zrušení  jednotlivých úlev na další
existenci subjektů, kterých se to
týká, tzn. jaké to bude mít dopadu na
fungování občanské společnosti,
počty pracovních míst, atd.). Stejná
analýza musí být udělána i ve vztahu
k zaměstnancům, dárcům krve a
všem další subjektům, kterých se stá-
vající úlevy týkají.
Výsledkem tohoto ad hoc přístupu je
předloženy „věcný záměr“ který bez
výše uvedených souvislosti má
pouze redukční záměry zaměřujícíse především na to minimumvýjimek, které jsou v daňovém sys-tému zakomponovány ve prospěchzaměstnanců a jejich zástupců. Toje pro ČMKOS naprosto nepři-jatelné.  Tuto připomínky považuje ČMKOSza zásadní.
5. Přes různé deklarace obsažené v
návrhu dokument v zásadě neob-sahuje odstranění zásadní nerov-nosti v oblasti přímých daní a po-jistného na sociální a zdravotní po-jištění mezi zaměstnanci a OSVČ.
Ta podporuje systém nepravého pod-
nikání (tzv. švarcsystému) a s tím
spojené daňové úniky. (Ani nová
struktura propočtu daně z příjmu ten-
to systém neodstraňuje, ale dále ho
podporuje – viz. dále). ČMKOS po-
važuje za zásadní provést revizí a
následnou výraznou redukci velmi
benevolentně nastaveného systému
stanovení daňově uznatelných nákla-
dů paušální částkou. Dále je pak
nezbytné zmírnit a následně odstra-
nit systémově nastavené nižší pojist-
né na zdravotní a sociální pojištění,
které se stává makroekonomickým
problémem. Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní. 

6. ČMKOS ze zásadních důvodů ne-
souhlasí s převodem pojistného pla-
ceného zaměstnavatelem do hrubé
mzdy a následně s platbou pojistného
pouze zaměstnancem (viz výše).
Jedná se o světově unikátní opatření,
u kterého navíc není jasné zda je
vůbec technicky uskutečnitelné.
ČMKOS je přesvědčena, že toto vo-
luntaristické opatření, v případě že
by se uskutečnilo, by zásadním způ-
sobem a na dlouhou dobu rozvrátilo
mzdový systém České republiky a
vytvořilo vážné problémy jak pro za-
městnance, tak i pro zaměstnavatele.
Přitom není vůbec jasné, co pozi-
tivně - hmatatelného by toto opatření
vůbec mělo přinést (kromě toho, že
by se tím vláda  zlegalizovala
naprosto nesmyslnou myšlenku  tzv.
superhrubé mzdy). Na druhé straně je
nepochybné, že by došlo (vedle le-
gislativně právních problémů spo-
jených s vlastním navýšením hrubé
mzdy o pojistné hrazené zaměstna-
vatelem), k výraznému zkom-
plikování nejen výpočtu daně ze
závislé činnosti, k vyvolání do-
datečných nákladů na zásadní změnu
softwarů a k naprostému  rozrušenívypovídací schopnosti mzdové sta-tistiky. Je evidentní, že něčímtakovým se předkladatelé vůbecnezabývali – přitom zásadní změna
hrubé mzdy nejen znehodnotí např.
jakékoli mezinárodní srovnání mz-
dových úrovní, ale též zásadním způ-
sobem znepřehlední jakékoli pomě-
rové ukazatele obsahující hrubou
mzdu. Dojde např. k tomu, že
výrazným způsobem – klesne, mezi-
národními úmluvami sledovaný a
garantovaný poměr mezi průměrným
důchodem a průměrnou mzdou).
Přesto, že se jedna o tak zásadní
změnu, v předloženém textu není o
tom ani věta, a to pouze znovu a
znovu potvrzuje, že tento předložený
text nesplňuje vůbec nic, co by měl
věcný záměr zákona splňovat Tuto připomínku považuje  ČMKOSza zásadní.
7. Ve věcném záměru chybí jakákoli
zmínka  o  opatřeních proti inflaci,
resp. o valorizaci pevných limitů,
které se navrhují i když nejsou ani
zhruba vyčísleny, např. v případě
nezdanitelných částí ze základu
daně, v daňovém zvýhodnění na děti,
v rámci ostatních příjmů uvažovaný
určitý nezdanitelný limit atd.ČMKOS požaduje, aby věcnýzáměr předpokládal valorizačníschéma, které by zamezilo samo-volnému zvyšování daňového za-tížení.Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní. 
8. Věcný záměr postrádá explicitní
vymezení toho nejdůležitějšího
prvku, a to co má být považováno za
příjem. Jen tak se lze vyhnout i
možným absurdním situacím, kdy
samotné přijetí peněz není ani v
obecném povědomí chápáno jako
příjem ,ale návrh zřejmě takové
příjmy do kategorie „ostatních



příjmů“ zahrnuje. Pro fyzické osoby
kontinentálnímu právu nejlépe vy-
hovuje definice typu„ Za příjem se
považuje pouze:………….“.  V
současném zákoně o daních z příjmů
suplují definici příjmu některá os-
vobození a konstatování, které z
„příjmů“ nejsou předmětem daně. ČMKOS požaduje jasné vymezení,co se pro účely zákona považuje zapříjem, aby záměry bylo možnéobjektivně posoudit. Jinak by se ne-
jednalo o věcný záměr zákona o
daních z příjmů, ale převážně jen o
věcný záměr na rušení „výjimek“ v
současném zákoně. Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní.
9. Sazbám daně je v materiáluvěnována minimální pozornost,
ačkoli bez jasných obrysů nelze ob-
jektivně hodnotit ostatní prvky
uvažovaného zdanění. Lze se jen
domnívat, že mezní sazba daně z
příjmů fyzických osob bude nadále
nižší než u osob právnických.
Materiál obsahuje jen zmínku o
možném spojení daně a povinného
pojistného do jedné „daně“  s unikát-
ní degresívní daňovou sazbou. Totéž
pokud jde o další hlavní prvky
ovlivňující výsledné daňové zatížení,
např. úroveň a limit uvažovaného za-
městnaneckého výdajového paušálu
(např. zda bude na úrovni jako u
OSVČ s vysokou ziskovostí nebo na
úrovni nižší). Bez jasných záměrů
nelze ani hodnotit nebo navrhovat
úpravy, které by měly zamezit speku-
lativnímu chování daňových subjek-
tů.ČMKOS nadále požaduje úpravuobsahující progresivní daň z příj-mů fyzických osob s nejméně dvě-ma kladnými pásmy daňové sazby
a současně znovuzavedení odpočtu
povinného pojistného placeného za-
městnancem jako výdaje zaměst-
nance od daňového základu s auto-
matickým daňovým efektem pro
přírůstek příjmu přes příjmový limit
pro pojistné. Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní. II. K dalším námětům:
a)  V rámci „ostatních příjmů“ jsou
zařazeny všechny možné druhy
příjmů, jako např.  příjmy z prodeje
cenných papírů a podílů, příjmy ze
zpeněžení nemovitého i movitého
majetku i např. příjmy z příležitost-
ných činností (často charakteru
sousedské výpomoci) a navrhuje se
jeden limit od daně osvobozených
příjmů. Opatření vypadá na první
pohled jako „zjednodušení“, ale
vlastní realizace bude vystavovat
poplatníky mnoha rizikům a ve
svých důsledcích povede k tomu, že
občané budou povinni vést evidenci
o prodejích (včetně směny) téměř
všeho osobního majetku a o jeho po-
řízení (aby měli při zpeněžení osob-
ního majetku i po řadě let doklad o
pořizovací ceně). Ve vazbě na v
příloze navrhované zrušení daňo-
vého osvobození na příjmy při zpe-
něženi majetku ve formě nemovitosti
se prokazování pořizovací ceny při
prodejích po mnoha letech od
pořízení jeví jako problematická s

důsledky, které zákonodárce pravdě-
podobně nemá na mysli. Například
občan, který pořídí stavbu za určitou
cenu a nechá ji chátrat při prodeji po
řadě let od pořízení pravděpodobně
dosáhne stejné prodejní ceny jako
byla pořizovací a do zdanění se ne-
dostane, zatímco občan, který o
stavbu bude pečovat dosáhne prodej-
ní ceny vyšší (v důsledku inflace a
tím snížení kupní síly měny).
Současně bude povinen do ostatních
příjmů zařadit i nepatrné příjmy z
příležitostných činností – třeba
prodeje ovoce ze zahrádky. I při
ponechání časového testu pro poplat-
níky, kteří před zpeněžením bytu
(rodinného domu) v něm měli ale-
spoň tři roky bydliště (dnes stačí dva
roky) lze konstatovat, že potřebnáoperativní mobilita zaměstnancůza prací či náhlé řešení sociálníchnebo ekonomických problémůrodiny budou daňově ještě víceznevýhodněny.ČMKOS trvá na dodrženídeklarovaného kompromisu mezispravovatelností a spravedlnostídaně s cílem zásadního zjedno-dušení systému zdaňování příjmů.
Toho se stěží dosáhne spojením
vysokých spekulativních zisků s
drobnými příležitostnými příjmy  do
jednoho typu příjmu pro zdanění. Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní.
b)  Oproti vlastnímu textu věcného
záměru, který je v formulován v
obecné a nesrozumitelné podobě, se
seznamy označené jako seznam
výjimek uvádějí v konkrétní podobě
s návrhem na vypuštění či
ponechání, a to po údajné podrobné
analýze, která k materiálu není
připojena. Vlastnímu přijetí výjimek
v zákonodárném procesu zpravidla
předchází korektní podrobné
zdůvodnění. Je nezbytné a korektní
postupovat stejně i v opačném pří-
padě. Neztotožňujeme se navíc s
tvrzením, že vypuštěním „výjimek“
se dosáhne zásadního zjednodušení
daně. Problémem u řady prvků ozna-
čených jako výjimky jsou spíše cha-
trné mantinely v zákoně, co pod
výjimku ještě patří a co již ne (např.
u odpočtu charitativních darů od zá-
kladu daně). ČMKOS zásadně odmítá před-ložený postup k seznamům výji-mek a k návrhům v nich obsa-ženým. K této otázce se budeČMKOS moci kvalifikovaně(spolehlivě) vyjádřit až ve stadiu,kdy budou k dispozici jasnéanalýzy (viz  úvod stanoviska bod– za čtvrté).  Pouhé škrtání úřed-
nickým perem s komentářem (se
zdůvodněním) omezující se na
výrazy „nesystémové“ a „neodůvod-
nitelné“ nepovažujeme za korektní
podklad pro seriozní připomínkování
záměru určujícího budoucí podobu
nového daňového zákona.Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní.c) Předkladatel navrhuje, aby sohledem na princip jednoty abezrozpornosti právního řádu,byly  dosavadní pojmy „zaměst-nanec“ a „zaměstnavatel“ pro úče-

ly závislé činnosti nahrazeny po-jmy „pracovník“ a „plátce příjmuze závislé činnosti“. Požadujeme,aby byly, právě s ohledem na prin-cip jednoty a bezrozpornostiprávního řádu, ponechány dosa-vadní pojmy „zaměstnanec“ a „za-městnavatel“. Pojmy „zaměstnanec“ a „zaměst-navatel“ jsou uvedeny v  zákoníkupráce a v připravované koncepčnínovele zákoníku práce. Jsou takéuvedeny v jiných právních před-pisech.  Tuto připomínku považujeČMKOS za zásadní.d) Předkladatel v předkládacízprávě a ve věcném záměru ozna-čuje zákon o daních z příjmu azákon o rezervách pro zjištění zá-kladu daně z příjmů jako „právnínormy“. Správně má být právnípředpisy, vzhledem k tomu, že„právní předpis“ je širší pojem než„právní norma“.  Právní předpisse skládá z jednotlivých právníchnorem. Tuto připomínku považujeČMKOS za zásadní. III. K PřílohámPodstatná část materiálu je vě-nována seznamům výjimek pro
zdanění fyzických osob, pro zdanění
právnických osob a komentářům k
nim. Návrhy se sice tváří jakonavazující na věcný záměr, ale přinejasnosti celkového záměru bymohly být separovány a použitypři dalších novelách současnéhozákona. -Navíc upozorňujeme, že
ustanovení, která v dosavadní úpravě
by bylo možné označit za výjimku je
mnohem více než je v seznamech, a
vyskytují se zejména ve společných
ustanoveních zákona. Například
mezi uznáním zvláštního výdaje za
„daňový“ a nezdanitelnými částkami
z příjmu v řadě případů není větší
rozdíl.Jak jsme již v úvodu uvedli kvali-fikovaně se lze k Příloze výjimekvyjádřit až bude předloženskutečný věcný záměr včetněanalýz a dopadu. Avšak u  někte-rých bodů návrhu je již dnes exis-tuje celá řada věcných argumentů,které jednoznačně prokazují opod-statněnost pro jejich daňovézvýhodnění. Je pro nás udivující,že předkladatel je přesto znovu  aznovu navrhuje ke zdanění.  Jdezejména o: Právnické osoby
• bod 48 -  navrhuje se zrušenízvláštní slevy při zdanění zaměst-navatele se zaměstnanci se zdra-votním postižením s tím, že bude
řešeno jinými nástroji v kompetenci
MPSV. Tedy pravděpodobně dotace-
mi do dané oblasti(těmto zaměstna-
vatelům). To je zřejmě opřeno o
úvahu, že tam, kde je to možné a
účelné, mají mít přednost dotace
před úlevami v dani, neboť
využívání daňových úlev jako formy
dotace komplikují a znesnadňují
správu daně a jde v podstatě o zásahy
státu prostřednictvím daňové správy,
která by se měla soustředit na vy-
bírání daní a nezatěžovat se příliš
kontrolou splnění různých sociálních
aspektů. Předmětná úleva však
nepatří mezi úlevy obtížně apliko- NOS 14/2007                         3

vatelné v praxi. Nevidíme proto
důvody pro její úplné vypuštění a
trváme na jejím zachování.Tuto připomínku považuje ČMKOSza zásadní. Fyzické osoby 
• bod 11 -  odměny za odběr krve a
jiných biologických materiálů z lid-
ského organizmu by podle věcného
záměru pravděpodobně spadaly pod
ostatní příjmy (spolu s kapitálovými
příjmy, spekulativními prodeji ma-
jetku a příjmy z příležitostných čin-
ností) s pravděpodobně vysokým
limitem daňového osvobození). Ve
zrušení předmětného daňového os-
vobození nevidíme významný po-
krok ve zjednodušení daňové admi-
nistrativy (neboť další nutný krok v
daňové správě bude vedení záznam-
ní povinnosti nejen o kapitálových a
spekulativních příjmech, ale i o
všech „ostatních příjmech“ –
nepředpokládáme, že by navrhované
daňové osvobození bylo apliko-
vatelné nějakým odhadem příjmů).Trváme na jejím zachování.
• bod 16 - nesouhlasíme s názorem,
že výsluhové náležitosti u pří-
slušníků ozbrojených sil a jejich
daňové osvobození je nesystémovou
daňovou výhodou převzatou z
dřívějších právních předpisů a
poplatnou době svého vzniku
(současný právní stav vychází ze
zákona 362/2003 Sb.). ČMKOStrvá  na zachování daňového os-vobození výsluhových příspěvků upříslušníků bezpečnostních sborůa příslušníků Armády ČR.  
• bod 42 - z hlediska daňové teorie a
proklamovaných zásad spravovatel-
nosti je sporné zahrnování hodno-ty závodního stravování a nealko-holických nápojů na pracovišti dozdanitelných příjmů s uvažovanou
kompenzací v rámci uvažovaného
zaměstnaneckého výdajového pau-
šálu odvozeného ale procentem z
příjmů (čím vyšší příjem, tím vyšší
výdajový paušál). I když v materiálu
není ani náznak o možné úrovni pro-
centa z příjmů, je evidentní, že
paušál více nahradí navrhované
zdanění bezplatně poskytnuté stravy
a nápojů u zaměstnanců s vyššími
příjmy. Z pohledu spravovatelnosti
nejprve půjde o často složité
vyčíslení a přičtení nevelké hodnoty
stravy k příjmu  z jehož úhrnu se pak
lineárně vypočtená částka paušálně
odečte.  S ohledem na spravovatel-nost trváme na zachovánídosavadního principu osvobozenína straně zaměstnance. U nápojů
poskytovaných jen v rozsahu, jaký
je reálné na pracovišti spotřebovat,
se nějaké přidaňování nepatrných
částek příjmů také jeví v rozporu s
deklarovanou zásadou spravovatel-
nosti daně. Trváme na jejím za-chování.
• bod 44 -  zásadně odmítáme
navrhované úplné zrušení „zaměst-
naneckých benefitů“ a komentář

Pokračování na straně 4
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informujeme výše.
� Dle sdělení ministerstva vnitra
připravuje ministerstvo návrh
nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů. Bližší infor-
mace sdělíme poté, co OS obdrží
návrh nařízení vlády do mezire-
sortního připomínkového řízení.
� Na jiném místě NOS a na we-
bové stránce OS zveřejňujeme
Stanovisko ČMKOS k návrhu
věcného záměru zákona o daních
z příjmu. Doporučujeme věnovat
stanovisku náležitou pozornost zej-
ména z důvodů, že navrhované
změny mají zásadní dopady na
občany a zejména na zaměstnance
včetně příslušníků bezpečnostních
sborů a Armády ČR. Připomínky

OS včetně  těch, které se vztahují k
příslušníkům bezpečnostních sborů
byly začleněny do stanoviska
ČMKOS, neboť OS nebyl v tomto
případě samostatným připomín-
kovým místem. O výsledcích
připomínkového řízení přineseme
informace prostřednictvím NOS a
webové stránky. 
�Upozorňujeme všechny ZO, že
v dalším čísle NOS (dvojčíslí
NOS 18-19) bude zveřejněna
metodická pomůcka – vzor
návrhu kolektivní smlouvy
složky územních samosprávných
celků a vzor návrhu kolektivní
smlouvy pro organizační složky
státu a příspěvkové organizace.
Na základě požadavku ZO lze pří-
slušný vzorový návrh kolektivní
smlouvy již nyní zaslat elektro-
nicky. Případné žádosti je zapotře-
bí zaslat výhradně na e-mail adre-
su: statorg@cmkos.cz .
V Praze dne 11. 10. 2008

Alena Vondrová 
předsedkyně OS

Peter Waldorff vystoupil na konferenci WTO o „GATS Mode 4“
Světová obchodní organizace (WTO) pořádala ve dnech 22. a 23. září v
Ženevě konferenci na vyžádání rozvojových zemí, které chtěly přezkoumat
překážky bránící další liberalizaci migrace pracovníků. Zástupci rozvojových
zemí aktivně prosazují zlepšení přístupu dočasných pracovníkům na vyspělé
trhy. Na konferenci vystoupil i generální tajemník PSI Peter Waldorff, který
věnoval svůj projev problematice migrujících pracovníků.  P. Waldorff vyjádřil
své obavy o tyto dočasné pracovníky. Často se jedná o odliv vzdělaných pra-
covníků, tzv. odliv mozků. Uvedl: Ponechání pracovníků jako dočasných
zvyšuje jejich zranitelnost vůči využívání, vykořisťování a zároveň jim ode-
pírá základní sociální a imigrační práva, která často nejsou součástí dočasných
pracovních kontraktů. Na závěr odsoudil P. Waldorff nehumánní přístup členů
WTO: „S dočasnými pracovníky se nikdy nesmí zacházet jako s komoditami
nebo jako s pouhými výrobními faktory, které mohou být obchodovány jako
poskytované služby. Jsou to lidské bytosti s vlastními a neoddělitelnými právy.
WTO nemá ani mandát ani oprávnění, aby rozhodovala o pracovní migraci.“
Paní Meryem Özsögüt konečně propuštěna!
8. září 2008
Po více než 8 měsících věznění byla paní Meryem Özsögüt propuštěna.
Navzdory obavám o její bezpečnost je paní Özsögüt v dobré fyzické kondici
brzy se bude moci vrátit zpět ke svým pracovním povinnostem. Paní Özsögüt
byla zatčena minulý rok v prosinci v návaznosti na účast na tiskové konferen-
ci, kde zastupovala svou odborovou organizaci SES, která je pobočkou PSI.
M. Özsögüt byla obviněna z toho, že je členkou teroristické skupiny a za
propagaci teroristické organizace. Prvního obvinění byla turecká odborářka
zbavena kvůli nedostatku důkazů. V druhém obvinění však byla označena jako
vinna v plném rozsahu, za což obdržela i nejvyšší možný trest, a to v podobě
15 měsíců vězení. Soud se ale dohodl na odpuštění zbytku trestu vzhledem k
tomu, že 8 měsíců si již ve vězení odpykala.
Konference ETUC o základních lidských právech v mezinárodním ob-chodu
Evropská odborová konfederace (ETUC) zorganizovala ve dnech 29. a 30. září
konferenci ohledně uplatňování základních lidských práv v práci v rámci me-
zinárodního obchodu. Na konferenci se sešli odboráři, výzkumníci, právní ex-
perti a zástupci státních a mezinárodních institucí. Konfederační tajemník
ETUC, Joël Decaillon, řekl: „Musí existovat globální spolupráce. Současná fi-
nanční krize demonstruje potřebu mezinárodní a evropské regulace. Světová
obchodní organizace (WTO) je v permanentní krizi od počátku svého založení
v roce 1995. Pokud chceme v dnešním světě rozvíjet světový obchod, musíme
zavést globální spolupráci, která bude zahrnovat instituce jako Rozvojový pro-
gram spojených národů (UNDP), Mezinárodní organizaci práce (ILO) a
Světovou zdravotnickou organizace (WHO). Vzhledem k finanční krizi a
změně klimatu je čím dále nutnější integrovat sociální a environmentální stan-
dardy do světového obchodu.“ Kvůli regulaci standardů v nadnárodních
společnostech ETUC požaduje zavedení odborového inspektorátu, který by
kontroloval jejich správnost.
Londýnská konference: výzva k férovosti a k okamžité akci
27. září 2008 
Na mítinku v Londýně oznámili zástupci ETUC své stanovisko ohledně krize
finančního kapitalismu. Světová finanční krize musí být bodem zvratu a
přinést kompletní změnu ve způsobu fungování finančního světa. Dominantní
model finančního kapitalismu je blízko zhroucení. Tento kapitalismus, který
byl liberalizován zhruba před 25 lety, obzvláště pak v USA, byl používán jako
vzor pro zbytek světa. Nyní však tento hroutící se systém ohrožuje reálnou
ekonomiku. Americká vláda nyní rozhazuje stovky miliard dolarů, aby
zachránila klíčové banky od bankrotu. Firmám však chybí peníze, když banky
shánějí a drží hotovost, aby se co nejlépe uchránily před krizí. Tato krize byla
zapříčiněna chamtivostí a bezohledností investorů na Wall Street, v Londýně a
v dalších finančních centrech. Řídící pracovníci povolili spekulace v ohrom-
ném množství na investice, kterým ani pořádně nerozuměli. Bude zřejmě trvat
roky, než se finanční trh zotaví, a naše budoucí schopnost financovat kvalitní
veřejné služby je vydaná všanc.

zmiňující se o „respektování odborů
jako partnera vedení organizace“.
Dovolujeme si ocitovat z prvorepub-
likového zákona č. 76/1927 Sb. o
přímých daních: 
„§ 7 odst. 3) Dary (mimořádné i
řádné) a podobná bezplatná
věnování, pobíraná zaměstnanci od
zaměstnavatelů ve spojitosti se
služebním poměrem, se pokládají za
dani podrobený důchod, avšak jen
částkou, o kterou jejich úhrn ročně
převyšuje 2000 Kčs.“ Přitom teh-
dejší průměrná týdenní mzda za-
městnanců se pohybovala na úrovni
200 Kčs.
• bod 50 - zásadně nesouhlasíme sezahrnováním celé hodnoty pře-chodného ubytování do příjmů za-městnance. Přechodné ubytování v
místě výkonu práce není osobní
výhodou pro zaměstnance a je v
podstatě nutným nákladem na
dosažení příjmu v případě, že by za-
městnanec hradil tyto výdaje ze
svého. Kompenzace výdajovým
paušálem je sporná a bylo by vhod-
né vycházet z úprav obvyklých v
kontinentálním daňovém právu, kde
existují zaměstnanecké výdajové
paušály, ale pokud je skutečný výdaj
zaměstnance vyšší, uzná daňová
správa vyšší prokázaný výdaj.Navržené opatření lze mimo jinéchápat jako opatření proti mobi-litě pracovní síly a podporujícínezaměstnanost. Trváme na za-chování. 
• body 51 , 52 a 55 – není jasné
jakého rozsahu poplatníků se daňová
osvobození navržená ke zrušení
dnes vlastně týkají a o komentované
nesystémovosti máme pochybnosti,
např. pokud jde o náhrady odvozené
z „čistého výdělku“. 
• bod 60 – zrušení okrajového

daňového osvobození, zkomplikuje
daňovou administrativu zejména při
nejasnosti celého věcného záměru z
hlediska co je vlastně příjmem.
Náklady na práci mzdové účetní a
programové vybavení většinou nej-
sou chápány jako příjmy zaměst-
nance. Návrh je v rozporu s
deklarovanými záměry věcného
záměru zákona. Jde spíše o to, jak
zkomplikovat postavení zaměst-
nance než zjednodušení. 
• bod 61 -  zahrnutí příležitostných
zanedbatelných příjmů do jednoho
uvažovaného (pravděpodobně vel-
korysého) universálního limitu pro
daňové osvobození „ostatních příj-
mů“  zkomplikuje daňovou adminis-
trativu u poplatníků i jejich vztahy k
daňové správě.
• bod 67 -  Navržené zrušení nez-
danitelné částky ve formě odpočtu
členských příspěvků odborové orga-
nizaci (max. 3000 Kč ročně) je v ko-
mentáři odůvodněno jako nesysté-
mová a „neodůvodnitelná“ podpora
jedné zájmové skupiny (zástupců za-
městnanců). Přitom zavedení této
nezdanitelné částky bylo odůvod-
něno mimo jiné deklarací Mezi-
národní organizace práce, která člen-
ské státy vyzvala k podpoře organi-
zací zaměstnanců i zaměstnavatelů.Současná podpora druhého sociál-ního partnera, tj. členský pří-spěvek zaměstnavatelských orga-nizací (§ 24 odst. 2 písm. d) ZDP) -není ve výjimkách vůbec zmíněna.Přitom úprava byla provedenáspolečně pro oba sociální partneryv zájmu podpory sociálního dia-logu v ČR. Jde o evidentní dis-kriminaci jednoho ze sociálníchpartnerů. Trváme na zachovánítéto nezdanitelné částky. Tyto připomínky považuje ČMKOSza zásadní.
V Praze dne 7. 10. 2008
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Nabídka zimní svazové rekreace v roce 2009
Na jarní prázdniny roku 2009 zajistil OS svazovou rekreaci: na Šumavě, v hotelu Zadov (60 lůžek), v Železné Rudě, hotel Engadin (130 lů-
žek), na Valašsku,  Hostýnské vrchy, hotel Rusava (50 lůžek), v Jeseníkách, Sporthotel Kurzovní pod Pradědem - pouze dle zájmu, tj. za-
slaných objednávek, dohodne odborový svaz s hotelem, bude-li volná kapacita, počet pokojů na určitý termín. 
Podmínky přidělování poukazů a příspěvku na svazovou rekreaci jsou obsaženy ve Statutu podpůrného a sociálního fondu OS (čl. III/D viz DO-
KUMENTY OS). Závodní výbor může na přidělený poukaz přispívat dle svých finančních možností.

INFORMACE K CENĚ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadně členům OS státních orgánů a organizací a jejich rodinným příslušníkům.
Za rodinné příslušníky jsou považováni: manžel, manželka, děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26 let, pokud se
soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání
nebo být zaměstnány pro nemoc a nebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale neschopny práce. Za rodinného příslušníka
se považuje i dítě osvojené, dítě, které bylo členem OS nebo jeho rod. příslušníkem převzato do péče nahrazující jeho rodiče, dítě manžela (man-
želky), druha (družky), žijící ve společné domácnosti, dítě, na něhož člen OS nebo jeho rodinný příslušník platí výživné, pokud nepozbyl rodi-
čovských práv. Za druha (družku) se považují muž a žena, kteří spolu žijí ve společné domácnosti.
Zúčastní-li se spolu se členem našeho OS svazové rekreace i nečlen OS (např. výdělečně činné děti, vnuci, babička apod.), je cena poukazu
vyšší než smluvní cena provozovatele dohodnutá s OS.
CENA POUKAZU je OS vždy vypočtena pro konkrétního žadatele na základě údajů uvedených v ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVCE (dále
uvedené).
Proto veškeré změny (např. přidělení poukazu jinému členu ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS vypočtena podle
nových skutečností.
Za přidělování poukazů na svazovou rodinnou rekreaci, jejich včasné zaplacení, včetně příp. doplatku za nečleny OS, zodpovídá výbor
odborové organizace.

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ POUKAZU
Zájemce – člen OS
zašle vyplněnou ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU (okopíruje tiskopis této objednávky), potvrzenou ZV odborové organizace, na adresu:
OS státních orgánů a organizací
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1,
pí Pechová IHNED, nejpozději však do 12. prosince 2008.
Odborový svaz sdělí žadateli vyřízení požadavku (dle pořadí došlé objednávky a možnosti využití lůžkové kapacity) a zašle fakturu nebo slo-
ženku (zaškrtněte v objednávce) IHNED, nejpozději do 31. prosince 2008.
Poukaz s popisem RS a pokyny k nástupu na rekreaci zašle OS na adresu bydliště účastníka po zaplacení rekreace.

Termíny jarních prázdnin v roce 2009
31.1. – 7.2.2009 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno,

Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
7.2. – 14.2.2009 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad

Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
14.2. – 21.2.2009 Benešov,  Beroun,  Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,

Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Liberec (přesun z důvodu konání Mistrovství světa v klasickém lyžování)
21.2. – 28.2.2009 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny,

Prostějov, Karviná
28.2. – 7.3.2009 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-

Místek
7.3. – 14.3.2009 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,

Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

UPOZORNĚNÍ
Pro všechna rekreační střediska platí, že

� poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je vždy v sobotu v odpoledních hodinách, 
� cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (člena OS a jeho rod.přísluš.) a zahrnuje náklady na ubytování a stravování,
� stravování je zajištěno: v hotelu Zadov, Rusava, Kurzovní jako polopenze = P, v hotelu Engadin polopenze nebo plná penze= PP (požadavek stravování PP , P, uvedený na objednávce, je závazný)
� dopravu si zajišťuje každý účastník sám – u rekreačních objektů je nehlídané parkování, u Sporthotelu Kurzovní - parkováníKarlova Studánka – Hvězda nonstop hlídané parkoviště)

� poplatky za rekreační pobyt (obci, městu) hradí rekreanti z vlastních prostředků, 
� rekreanti nejsou ze strany organizátora pojištěni.



Rusava, zastávka je cca 500 m od hotelu, který na objednání zajišťu-
je přepravu hostů i zavazadel.Autem – hotel má vlastní parkoviště,
bez poplatku, příjezd po silnici až k hotelu.
Stravování – polopenze, snídaně – kontinentální, večeře - výběrem
ze 2-3  druhů  menu. Obědy lze objednat den předem, s platbou re-
kreantem v hotovosti. Možnost občerstvení v hotelové restauraci s ce-
lodenním provozem, denní bar.
Ubytování – ve 2,3,4,5lůžk. pokojích (s možností přistýlky) po re-
konstrukci, kompletní sociální  zařízení, TV. Vybavení pokojů -  ho-
telové.
V hotelu je k dispozici: sauna, masáže, wellnes, šipky, kulečník, stol-
ní tenis, deskové hry, úschovna lyží.  
Lyžařské podmínky –  Ski Areál Rusava, www.rusavaski.cz, cca 100
m od hotelu Rusava: v areálu se nachází tři lyžařské vleky, z toho dva
paralelní vleky typu KV 400 a TATRAPOMA pro dospělé o délkách
387 m a 417 m a jeden vlek dětský v délce 100 m. Sjezdová trať je
vhodná  zejména  pro rodiny s dětmi a začínající lyžaře nebo snow-
boardaře, ale vzhledem k členitosti terénu i pro pokročilé lyžaře. 
Lyžařská škola a půjčovna lyží a snowboardů. Dostatek sněhu zajiš-
ťují čtyři sněhová děla. Středisko také nabízí každodenní večerní ly-
žování. Ski Areál Troják,  www.trojak.cz, cca 20 km od hotelu
Rusava, Ski Areál Tesák, www.tjchvalcov.com, cca 20 km od hotelu
Rusava, v obou  areálech je výborné lyžování i pro náročnější, zasně-
žují se, lyžařské školy  a půjčovny, večerní lyžování. Všechna stře-
diska jsou propojena běžkařskými tratěmi.
Rekreační poplatek hradí rekreanti sami.
Pobyt s domácím zvířetem je možný za poplatek 200,- Kč/týden,
platba na místě.6 NOS 17/2008

Týdenní pobyty v době od 31.1. – 14.3.2009
s možností lůžkové kapacity  2,3,4,5lůžkové pokoje – až podle sku-
tečného zájmu (dle zaslaných objednávek) dohodne OS SOO s ho-
telem, bude-li volná kapacita, určitý počet pokojů.   
CENY  - týdenní poukaz/ubytování a stravování člen OS a rod.
přísl. polopenze
dospělý účastník     lůžko, přist.           4510,-
dítě od 4 - 12 let     lůžko, přist.           2550,-
dítě do 4 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma. Dětská postýlka
– 30,- Kč/noc. U dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Hotel je nejvýše položeným hotelem v ČR. Je situován na úpatí nej-
vyšší hory Moravy Pradědu, v nadmořské výšce 1335 m, uprostřed
chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Na vrcholu hory Praděd (1491 m
n.m.), 2 km od hotelu, je 162 m vysoká televizní věž s přístupnou roz-
hlednou.
Příjezd vlak i BUS – st. Bruntál, dále BUS do st. Karlova Studánka
– Hvězda, odtud kyvadlovou dopravou na Ovčárnu cca 6 km (denně
každou celou hodinu, poslední v 16,50 h) a dále asi 900 m pěšky po
silnici (mírné stoupání) k hotelu. S recepcí hotelu lze předem sjednat
z Ovčárny odvoz účastníků a zavazadel. Auto - v zimním období je za-
kázán výjezd osobními auty k hotelu. Parkování osobních aut na
záchytném nonstop hlídaném parkovišti Hvězda – Karlova Studánka
za poplatek cca 100,- Kč/den. Odtud kyvadlovou dopravou, viz výše
uvedené.
Stravování – polopenze, v jídelně hotelu, snídaně – švédské stoly se
připravují od určitého počtu ubytovaných osob, tzn., že snídaně jsou
buď formou švédských stolů nebo výběrem ze snídaňového lístku,
kdy klient má k dispozici základ (pečivo, máslo, med, džem nebo paš-
tiku) a k tomu si vybere jídlo ze 14 menu. Každý host má nárok na je-

den šálek nápoje: dle výbě-
ru čaj, káva, kakao, mléko
(toto platí i u snídaně for-
mou švédských stolů).
Večeře - předkrm, polévka,
hlavní jídlo -  výběr ze 3
menu, ovoce nebo dezert.
Obědy lze objednat den
předem, s platbou rekrean-
tem v hotovosti. Jakoukoliv jinou stravu či občerstvení si lze objednat
v hotelové restauraci nebo kavárně.
Ubytování - 2 - 5lůžkové, u 2lůžk.  možnost 1-2 přistýlky, kompletní
sociální zařízení, TV. 
V hotelu je k dispozici: klubovna s TV, lyžárna. Za poplatek: herna s
kulečníkem, billiardem, tělocvična se stolním tenisem, nové relaxační
centrum: finská, parní, infra sauna, whirpool, solárium, hydromasážní
vana,  masáže, stolní tenis, posilovna. Půjčovna běžeckých lyží pro
dosp. + děti, saní, bobů, snowboardů. 
Lyžařské podmínky - vynikající sněhové podmínky. Na svahu
Pradědu a nad Ovčárnou jsou vybudovány sjezdové tratě různých
náročností. Okolí hotelu je ideální pro běžecké lyžování. Sjezd – ly-
žařské centrum Ovčárna – Petrovy kameny (cca 6 vleků). Vlek střed-
ní náročnosti 100 m od hotelu. Běžky – v okolí jsou značené běžecké
tratě (Švýcárna – Ovčárna) a u hotelu tři okruhy běžeckých tratí (3,5
a 7 km). Na Ovčárně k dispozici Ski centrum půjčovna lyžařských po-
třeb, saní, bobů.
Rekreační poplatek obci – 15,- Kč/osoba nad 18 let/noc, vyjma stu-
dentů do 26 let a důchodců, ubytovací poplatek obci 4,- Kč/lůžko/noc.
Pobyt s  domácím zvířetem je možný za poplatek 100,- Kč/den.

Sporthotel KURZOVNÍ pod Pradědem, Karlova Studánka, okr. Bruntál   
tel. 554 779 003, 603 444 190, www.sporthotelkurzovni.cz

Hotel RUSAVA  u Bystřice pod Hostýnem, okr. Kroměříž    
tel. 573 392 076, 728 726 673, www.hotelrusava.cz

TERMÍNY
31.1. –7.2.2009       14.2. – 21.2.2009         28.2. – 7.3.2009
7.2. – 14.2.2009 21.2. –28.2.2009         7.3. -  14.3.2009
lůžková kapacita v každém turnusu  -    3x 2lůžk., 1x 3lůžk..

(4lůžkové podle zájmu objednáme) 
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování člen OS a rod.
přísl polopenze
dospělý účastník lůžko -  přist. 3705,-
dítě 3 - 12 let     lůžko - přist. 1850,-
děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma, rozhoduje věk
v den nástupu na rekreaci.
Hotel se nachází ve valašské
obci Rusava, uprostřed
Hostýnských vrchů. Svým
umístěním v přirozené kli-
dové zóně je areál ideálním
místem pro rodinnou rekrea-
ci. Využití hotelu je celoro-
ční. 
Okolní vrcholy dosahují od
400 do 736 m nadmořské
výšky vrchem Svatý
Hostýn.
Doprava – vlakové i BUS do Kroměříže, dále autobusem do obce



TERMÍNY
31.1. – 7.2.2009       14.2. – 21.2.2009       28.2. –7.3.2009
7.2. – 14.2.2009 21.2. –28.2.2009        7.3. -  14.3.2009
lůžková kapacita v každém turnusu - 2x 2, 1x 4 = pokoje s vyhlídkou

1x 2+1přist. = pokoje bez vyhlídky
Pokoj s vyhlídkou do údolí za příplatek 50,- Kč pokoj/den
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování člen OS a rod.
přísl.

od 31.1. –  7. 3. 2009 od 7. 3. – do 14. 3. 2008
polopenze polopenze

dospělý účastník lůžko 4650,- 3950,-
přist. 3460,- 2760,-

dítě 3 - 12 let     lůžko 3250,- 2550,-
přist.    2900,- 2200,-

dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma. 
U dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Hotel se nachází na pokraji Národního parku 1050 m n.m. na svahu
hory Churáňov, s krásným výhledem na oblast centrální Šumavy.
Autobusové spojení – přímá linka Praha – Zadov (od BUS zastávky
cca 100 m k hotelu).
Vlastní doprava - parkování  u  hotelu  bez poplatku, příspěvek na
úklid sněhu na parkovišti 30,- Kč/auto/den, platba na místě
v hotovosti.
Stravování – polopenze, snídaně – švédské stoly, večeře - výběrem ze
tří druhů menu. Obědy lze objednat den předem, s platbou rekreantem

v hotovosti. Možnost občer-
stvení v hotelové restauraci
s celodenním provozem, den-
ní bar.
Ubytování – ve 2 a 4lůžk.
pokojích (u 2/lůžk. s možností
přistýlky), kompletní sociální
zařízení, TV, telefon, vy-
bavení pokojů - *** ho-
tel.
V hotelu je k dispozi-
ci: billiard, stolní tenis,
sauna, fitnes, tělocvi-
čna, půjčování sport.
potřeb.
Lyžařské podmínky -
pro zimní období je
připraven sportovní areál s trvale upravenými sjezdovkami
a běžeckými trasami. K dispozici jsou tři sjezdovky s vleky a sedač-
kovou lanovkou, jeden vlek přímo u hotelu. Umělé zasněžování lyžař-
ského areálu „Kobyla“. 
V hotelu je půjčovna lyží a sportovního vybavení. 
Rekreační poplatek 15,- Kč na osobu/den hradí rekreanti sami.
Pobyt s malým domácím zvířetem  je možný za poplatek 100,-
Kč/den, platba na místě.

TERMÍNY
24.1. – 31.1.2009 14.2. – 21.2.2009 7.3. – 14.3.2009
31.1. – 7.2.2009 21.2. – 28.2.2009
7.2. – 14.2.2009 28.2. – 7.3.2009
lůžková  kapacita   v  jednotlivých  turnusech  je  různá, pokoje
2,3,4,5lůžkové.
CENY - týdenní poukaz/ubytování a stravování   člen OS a rod.
přísl.
pokoje STANDARD – s vlastním sociálním zařízením

polopenze plná penze
dospělý účastník 3530,-  Kč 3880,-
dítě 3 - 10 let 3180,-  Kč 3530,-
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 450,- Kč
pokoje TURISTIK – umyvadla s teplou a studenou vodou, WC +
sprcha společné

polopenze plná penze
dospělý účastník     2830,-  Kč 3180,-
dítě 3 - 10 let 2480,- Kč 2830,-
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 450,- Kč
pokoje APARTMÁ – dvě místnosti s 1 vlastním sociálním zaříze-
ním, TV

polopenze plná penze
dospělý účastník     3880,-  Kč 4230,-
dítě 3 - 10 let 3530,-  Kč 3880,-
dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 450,- Kč
U dětí rozhoduje věk v den nástupu na rekreaci.
Hotel je umístěn v klidném a romantickém prostředí 2 km od Železné
Rudy v údolí říčky Řezné. Hraniční přechod do SRN je vzdálen 6 km.
Využití hotelu je celoroční. V okolí jsou vynikající podmínky pro let-
ní i zimní sporty.
Doprava – vlakové i autobusové spojení. Hotel má vlastní mikrobus,
který zajišťuje přepravu hostů i zavazadel. 

Vlastní doprava – příjezd po silnici až k hotelu, kde je parkoviště aut
– bez poplatku.
Ubytování – 3patrový hotel bez výtahu. 2, 3, 4, 5lůžkové pokoje
(bez možnosti přistýlky). Typy pokojů:

STANDARD 2-3-4lůžk. – se sprchou a WC na pokoji, možno
zapůjčit TV za poplatek 500,- Kč/týden

TURISTIK 2,3,4lůžk.   - umyvadla s teplou a studenou vodou,
WC + sprcha společné.

APARTMÁ 4,5lůžk. - dvě místnosti s 1 sociálním zařízením, TV
Stravování – plná penze nebo polopenze – výběr již při objednávce
poukazu.  Snídaně – formou bufetu nebo servírovaná, oběd –výběr
(PO-PÁ) ze dvou jídel, večeře –výběr (PO-PÁ) ze dvou jídel + ovoce
nebo zákusek. Možnost občerstvení v hotelové restauraci.
Ostatní - v hotelu je dále vinárna s barem a tanečním parketem, spo-
lečenská místnost, televizní místnost. Hotel pořádá každý týden jed-
nodenní zájezdy po Šumavě,
Bavorském lese a také do
Alp. V případě zájmu se jez-
dí na plavání do nedalekého
aquaparku.
Lyžařské možnosti – v bez-
prostřední blízkosti hotelu
jsou sjezdovky se čtyřmi ly-
žařskými vleky, včetně
umělého zasněžování. K dis-
pozici je škola lyžování, v
Železné Rudě je půjčovna
sportovních potřeb.
Pobyt s malým domácím
zvířetem je možný za popla-
tek 50,- Kč/den, platba na
místě.Rekreační poplatek
hradí rekreanti sami.

Hotel ZADOV, Zadov-Stachy, okr. Prachatice
tel. 388 428 187, www.hotelzadov.cz

Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy
tel. 376 397 041, 602 481 112, www.engadin.cz



Odborový svaz státních orgánů a organizací Vyplňte a vraťte OS
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 pí Pechová Věra
e-mail:Pechova.Vera@cmkos.cz IHNED, nejpozději
tel. 224142773 fax 224142470 do 12. 12. 2008

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
na zimní svazovou rekreaci v r. 2009

do rekreačního střediska _____________________________________
Objednávám termín __________________
Náhradní termín             _____________ Náhradní středisko ____________________

2 - 3 - 4 - 5lůžkový pokoj (zakroužkujte)+ 1  přistýlka (pouze u  Zadova jsou 2lůžk. s možností přžistýlky)
Stravování: a) s polopenzí c) s plnou penzí (pouze u hotelu Engadin) (zakroužkujte)
Ubytování: Zadov - pokoj s vyhlídkou příplatek 350,- Kč pokoj/týden ANO NE
Engadin - pokoj STANDARD   TURISTIK  APARTMÁN (zakroužkujte)

Počet účastníkù: dospělých       _______ z toho nečlenù OS _______dětí do 10 let  _______ z toho nečlenù OS _______dětí do 12 let  _______ z toho nečlenù OS _______  viz informacedětí do 3 let  _______ do 4 let_________ bez lůžka a stravy
rozhoduje věk dítěte v den nástupu na rekreaci

Příjmení a jméno           Datum Bydliště, vč. PSČ                Zaměstnavatel,       ZO odb. org. nar.                                                    škola, studující         u člena OSžadatel, člen OS1rod. příslušníci (ostatní)   dat.nar.                                                                               vztah k žadateli +)
2
3
4
5
+) vztah k žadateli, např. manžel-ka, syn, dcera, druh-žka, vnuk, apod.
Způsob platby: (zakroužkujte)1 - Žádám o vystavení faktury na  - zaměstnavatele - základní organizaci (uveďte název a adresu, vč. PSČ):__________________________________________________________________________________2 - Platbu provedu sám převodem ze svého účtu ANO NE   (zakroužkujte)3 - Žádám o zaslání složenky ANO NE   (zakroužkujte)

Datum a podpis žadatele:______________________ ____________________________________Telefon - zaměstnání: _________________________           členství v ZO a správnost údajù potvrzujedatum, telefon, razítko a podpis  ZV


