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Co řeknete novému zaměstnanci,
když mu budete nabízet členství ve vaší

odborové organizaci?
Odpovídá Tomáš Hons, předseda odborové organizace při
Městském úřadu Lázně Bělohrad

Tuto otázku si kladu pokaždé,
když přijímáme nového zaměst-
nance. S každým mluvím
a „lákám“ ho do odborové orga-
nizace. Kdysi jsem odpověď na
tuto otázku žádal po odborovém
svazu a obdržel jsem dokument
“Výhody členství v Odborovém
svazu státních orgánů a organi-
zací”, ze kterého čerpám i když
už je letitý a úplně si nejsem
jistý, jestli všechny uvedené
výhody jsou stále platné.
Myslím, že by se na toto téma
mělo zapracovat více. Očekával
bych „podporu“ růstu základ-
ních organizací i v tomto ohledu
– pomoci předsedům s infor-
mace mi tohoto druhu. Ne vždy,
a to je můj případ, se může

předseda věnovat organizaci tak,
jak by chtěl. Pro udržení přehle-
du o výhodách by několikrát
do roka aktualizovaný, takto
zpracovaný dokument skvěle

Jednal výbor sekce odborových
organizací soudů a státních zastupitelství

Předseda sekce Jan Rampas
informoval přítomné o činnosti
odborového svazu, která je limi-
tována epidemií. OS vyčkává
s jednáním o platech administra-
tivních pracovníků a odmítá
návrhy některých politiků kom-
penzovat schodek státního roz-
počtu na platech úředníků, kteří
jsou navíc mimořádnou situací
zatíženi v souvislosti s vyplá-
cením peněžních kompenzací
apod. Přítomni se seznámili se
stanoviskem ČMKOS, podle
něhož je zaměstnanec povinen
se podrobit testování na Covid-
19.

Jednotliví přítomní popsali
způsob testování na svých pra-
covištích, které probíhá bez
problémů, nikdo si není vědom
výskytu pozitivního testu ani
případů odmítání testování ze
strany zaměstnanců.

Dalším tématem byly tzv.
stravenkové paušály, k čemuž J.
Rampas uvedl, že přes sliby
některých politiků, že jejich
zavedením nedojde ke změnám
vůči zaměstnancům, jsou stra-
venkové paušály osvobozeny od
daně z příjmů jen do výše cca.
70 Kč, a to ať jsou hrazeny pří-
mo zaměstnavatelem či také

z FKSP. Diskutující uvedli, že
to je důvod, proč stravenkové
paušály nebyly zavedeny všude.

Nina Brozová přednesla
myšlenku institutu tzv. emerit-
ních soudců a státních zástupců,
kteří by v případě izolace nebo
karantény většího počtu pracov-
níků z daného pracoviště mohli
tyto pracovníky nahradit.

Dále byl vznesen dotaz, zda
lze konat volební schůze základ-
ní odborové organizace pro-
střednictvím videokonference,
účastníci jednání se shodli, že je
taková schůze právně konform-
ní, zvláště pokud nebude nijak
konfliktní. Pokud by tuto formu
někdo vážně napadl, není prob-
lém v takovém případě volby
opakovat.

Proběhla debata k tématu
přednostního očkování státních
zaměstanců, zejména pracov-
níků justice, když vést jednání
o zařazení zaměstnaců justice
do přednostních skupin pro
očkování vakcinou proti one-
mocnění Covid-19 poté bylo
všemi přítomnými zamítnuto
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posloužil. Opačným případem je
každoroční vydávání metodic-
kých materiálů ke kolektivním
smlouvám, tam je tato komu-
nikace a aktualizace dokonalá.
Samozřejmě bez členství ve sva-
zu bych si vedení základní
odborové organizace nedokázal
představit, podpora a pomoc
svazu zejména v počátku „před-
sednictví“ je opravdu silná a vel-
mi příjemná.

O dokument s výhodami člen-
ství se opírám při komunikaci
s novým zaměstnancem na téma
odbory, plus přidávám ještě
novinku ve formě slevových
karet Sphere. Současně také
vysvětluji, protože o peníze bo-
hužel vždy jde, že 1 % ze mzdy
vlastně není tak úplně správně.
V naší odborové organizaci jsme
se shodli na tom, že většinu
příspěvků budeme vracet zpět
formou příspěvku na zimní do-
volenou a vánoční svátky rov-
ným dílem mezi členy odborů
tak, aby bylo členství únosnější.
Necháváme si pouze malou část
pro případ potřeby podpory ně-

kterého z členů odborové orga-
nizace. Čili z každých ode-
vzdaných 1000 Kč se vrací při-
bližně 640 Kč zpět a dále do-
stane člen 150 Kč zpět na daních
(samozřejmě „v uvozovkách“
vzhledem k maximálnímu uplat-
nění slevy ze základu daně ve
výši max 3000 Kč). Čili ročně
za každé 1000 Kč stojí člena
členství 210 Kč – což není
mnoho, pokud vezmeme v úva-
hu, že se svaz postaví za zaměst-
nance v pracovněprávním sporu
se zaměstnavatelem. Právní za-
stoupení společně s poradenstvím
v těchto oblastech považuji za
velkou výhodu členství.

Nejdůležitější ze všeho je
však samotná existence odbo-
rové organizace. Jedině tak má-
me možnost uzavřít a rozvíjet se
zaměstnavatelem kolektivní
smlouvu, díky které mají za-
městnanci další jisté výhody.
Bohužel tady často narážím na
bariéru pro vstup do odborové
organizace – zaměstnanci velmi
dobře chápou, že výhody ply-
noucí z kolektivních smluv se
vztahují na ně i přes to, že ne-
jsou členy odborů.

Odpovídá Vladimíra Kyselová, MěÚ Tachov
Naposledy jsme oslovily dvě

nové odborářky s tím, že sice bu-
dou z platu platit 1% , ze kterých
se odvádí 36 % do odborového
svazu, a tím podporujeme jeho
činnost v rámci tripartity při jed-
náních s vládou o lepších pra-
covních a platových pod-
mínkách. Dále že budou mít
nárok na právní pomoc v pra-
covněprávních sporech a budou
mít různé benefity - příspěvek
na brýle, příspěvek při naroze-
ní dítěte, slevy na ubytování

v lázních, wellnes - slevy v pro-
gramu Sphere.

Nové potencionální odboráře
informujeme také o benefitech
naší organizace - příspěvky na
sport, kulturu, Vánoce, příspě-
vek při dlouhodobé nemoci,
dary k životnímu jubileu, a také
o tom, co odborová organizace
pro naše zaměstnance dohodla
se zaměstnavatelem - indispo-
ziční volno, vyšší odvod do so-
ciálního fondu a také odvod ze
mzdy pro odborovou organizaci.

Doporučení náměstka pro státní službu
k provozu pracovišť služebních úřadů

ode dne 10. května 2021
V návaznosti na usnesení vlády č. 433 ze dne 3. 5. 2021 a s ohle-

dem na postupně se zlepšující epidemiologickou situaci, avšak nadále
trvající nepříznivý pandemický stav a s tím související aktuálně plat-
ná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví dle zákona č.
94/2021 Sb., a dále rovněž za účelem koordinace epidemiologické
ochrany veřejnosti a zaměstnanců služebních úřadů a správních
orgánů a zabezpečení výkonu jednotlivých agend (vedle dodržování
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví) náměstek ministra
vnitra pro státní službu doporučuje:
1. zvážit zachování dosud uplatňovaného režimu výkonu služby /

práce z jiného místa dle § 117 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a jeho dynamické kombinace s přítomností
zaměstnanců na pracovišti, případně jiných vhodných forem
výkonu služby / práce z jiného místa dle aktuálních podmínek
a možností pracovišť služebních úřadů v návaznosti na zabez-
pečení výkonu agend a vyřizování zadaných úkolů podle priorit
resortů / služebních úřadů při zajištění realizace návazných bodů
vzhledem k postupnému přizpůsobování daného rozvržení k aktu-
ální epidemiologické situaci;

2. při uplatňování režimu výkonu služby / práce z jiného místa a jeho
dynamické kombinace s přítomností zaměstnanců na pracovišti,
případně jiných vhodných forem výkonu služby / práce z jiného
místa dle bodu 1) upřednostňovat rozvržení, při kterém je v jed-
notlivých kancelářích přítomen v daných dnech vždy jeden za-
městnanec, a je minimalizován fyzický kontakt mezi zaměstnanci;

3. při uplatňování konkrétního režimu výkonu služby / práce, pří-
padně jiných vhodných forem výkonu služby / práce dle bodu 1)
upřednostňovat rozvržení, při kterém dochází k hospodárné
spotřebě POC antigenních testovacích sad (např. střídání směn
zaměstnanců po období alespoň jednoho týdne);

4.vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest a de-
zinfekčními prostředky, pracoviště stojany pro dezinfekci rukou,
tam kde je to účelné poskytnout zaměstnancům jednorázové
ochranné rukavice;

5. nadále provádět zvýšená hygienická opatření v místě provozu (de-
zinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí
a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdíleného
počítačového a kancelářského vybavení);

6. nadále při přímém osobním kontaktu s klienty / veřejností zajistit
osobní kontakt zaměstnanců jednáním na klientských pracovištích
vybavených objednávkovým systémem a přepážkou bránící přeno-
su infekce a vhodným upozorněním klientů / veřejnosti na nutnost
uskutečňovat veškerý osobní kontakt v prostorách úřadů s použitím
ochranných prostředků dýchacích cest a na vhodnost dodržování
odstupu alespoň 2 metry mezi klienty / veřejností navzájem a, není-
li pracoviště vybaveno přepážkou, také mezi klienty / veřejností
a zaměstnanci;

7. preferovat a zvyšovat míru digitalizace agend a jejich čistě elek-
tronické vyřizování.
Současně nadále trvá povinnost zajistit testování zaměstnanců

veřejných zaměstnavatelů na přítomnost viru SARS-CoV-2 užitím
POC antigenních testovacích sad, jak vyplývá z usnesení vlády č. 249
ze dne 5. 3. 2021 a usnesení navazujících.
V Praze dne 6. 5. 2021, Sekce pro státní službu

Policisté a civilní zaměstnanci
policie získají od 1. června tohoto
roku příspěvek na stravování. S 39
korunami na den v podobě stra-
venkového paušálu mohou počí-
tat příslušníci a civilní zaměst-
nanci sboru, kteří nemají možnost

Policisté a civilní zaměstnanci PČR získají
příspěvek na stravování

stravování ve vlastním zařízení.
Vláda policejnímu sboru vzala

příspěvek na stravování v roce
2010 a policie tak dosud byla
prakticky jedinou složkou státu,
která příspěvek na stravu svým za-
městnancům nemohla poskytnout.
https://www.mvcr.cz/clanek/podar
ilo-se-policiste-ziskaji-prispevek-
na-stravovani.aspx

Co řeknete novému zaměstnanci,
když mu budete nabízet členství ve vaší

odborové organizaci?

https://www.mvcr.cz/clanek/podarilo-se-policiste-ziskaji-prispevek-na-stravovani.aspx
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očkování

přečetli jsme

UArenbergera už ženou úředníky do kanceláří. Kde ještě ruší home office?
5. května 2021
1. Zdravotnictví vrací zaměst-
nance do práce

Bez ohledu na to, že vláda toto
doporučení neodvolala, povolává do
úřadu zpět své zaměstnance napří-
klad ministerstvo zdravotnictví ve-
dené Petrem Arenbergerem (za
ANO). „Plošný home office byl za-
městnancům ukončen ke 4. květnu
2021, kdy se většina zaměstnanců
vrací k výkonu služby/práce do
úřadu,“ potvrdila informace serveru
iRozhlas Blesk Zprávám mluvčí
ministerstva Jana Schillerová.

Zaměstnanci ministerstva podle
ní přecházejí do běžného pracov-
ního režimu, mají tedy nárok na dva
dny práce z domova v měsíci.
Kromě toho mohou home office dál
využívat ti zaměstnanci minister-
stva, kteří pečují o členy domácnos-
ti. „Jde například o případy péče
o děti do věku 12 let, kterých se týká
rotační výuka, péče o děti, které
ještě stále nemohou navštěvovat
mateřskou školu, péče o osobu, kte-
rá vyžaduje péči podle zvláštních
právních předpisů,“ dodala mluvčí
úřadu, který vydává klíčová rozhod-
nutí v boji s nemocí covid-19.
2. Úřad vlády je zatím na home of-
fice

Ministerstvo zdravotnictví je za-
tím jediným úřadem, který zrušil za-
městnancům práci z domova. „Pro
zaměstnance Úřadu vlády ČR do-
poručení na práci z home office stále
platí, budeme to vyhodnocovat po-
dle vývoje epidemiologické situ-
ace,“ reagovala pro Blesk Zprávy
mluvčí Úřadu vlády Jana
Adamcová. Ve Strakově akademii
se pravděpodobně nebude stav
měnit do konce tohoto měsíce.
„Předpokládáme, že minimálně celý
květen zůstaneme ve stejném
režimu,“ dodala mluvčí kabinetu.
3. Ministerstvo financí rozhodne
v týdnu

Na ministerstvu financí vedeném
Alenou Schillerovou (za ANO)
pracují zaměstnanci ve střídavém
režimu. „Průměrná prezenční ob-
sazenost je cca 30 %,“ řekla Blesk
Zprávám ministryně a vicepremiér-
ka. „Návrat do obvyklého stavu
bude tento týden projednávat kri-
zový štáb MF a bude přitom vychá-
zet z doporučení vlády s ohledem na
epidemickou situaci a dalších dos-

aby se nepotkávalo větší množství
lidí,“ reagoval pro Blesk Zprávy
mluvčí ministerstva Jan Pejšek s tím,
že část lidí zaměstnanců a pracov-
níků rezortu je v práci, část pracuje
z domova. „Toto rozhodnutí má účin-
nost do konce května,“ dodal Pejšek.
7. Dostálová nechala pracovníky
zatím doma

K žádnému plošnému návratu
svých podřízených úředníků zatím
nezavelela ani ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová (ANO).
Práci z domova mají zaměstnanci
jako možnost. „Na ministerstvu pro
místní rozvoj zatím nebyl nařízen
plošný návrat zaměstnanců na pra-
coviště. Zaměstnanci i nadále využí-
vají možnost home office,“ řekla víc
o pracovním režimu na svém úřadu
Blesk Zprávám ministryně Dostá-
lová.
8. U Zaorálka úřaduje státní
tajemnice

Na ministerstvu kultury - resortu,
který řídí Lubomír Zaorálek
(ČSSD), rozhoduje podobně jako na
všech úřadech o pracovním nasazení
zaměstnanců přímo v kancelářích
státní tajemnice. I do Nostického
paláce už se začnou ale úředníci
postupně podle všeho vracet.

„Pokud jde o home office, naši
zaměstnanci ho mají ještě v květnu
s tím, že od června se vrátí do práce
a budou pracovat po skupinách.
Takový je plán naší státní tajemnice.
Na home office jsme měli necelých
70 % našich zaměstnanců,“ reago-
val Lubomír Zaorálek na dotaz
o pracovním rozdělení pracovníků
na kultuře.
9. Havlíček požene do práce lidi
na obou resortech

Vicepremiér a ministr průmyslu
a obchodu a dopravy zároveň Karel
Havlíček (za ANO) má pracovní
kolektivy hned na dvou úřadech. Ani
ty by neměly být brzy poloprázdné.

„Co se týče home office a návratu
k běžnému provozu, platí, že k ně-
mu na obou resortech, tj. průmyslu
a obchodu i dopravy, bude postupně
docházet,“ uvedla bez větších po-
drobností Havlíčkova mluvčí
Štěpánka Filipová.
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy
-koronavirus/678369/u-arenbergera-
uz-zenou-uredniky-do-kancelari-pry-
mula-varuje-kde-jeste-rusi-home-of-
fice.html?kapitola=2010077

tupných informací,“ dodala šéfka re-
sortu. I po rozvolnění chce minister-
stvo podle Schillerové vést komu-
nikaci co nejvíce na dálku a využívat
k jednání telekonference.
4. Maláčová zvažuje změny

Ministerstvo práce a sociálních
věcí drží stále většinu zaměstnanců
především v „domácích kancelá-
řích“, zvažuje ale změnu. „Zvažu-
jeme týdenní rotace zaměstnanců na
pracovišti. To znamená, že každý
bude pracovat jeden týden z domova
a jeden týden klasicky přítomnost na
pracovišti. Důvod je prostý, naši za-
městnanci se už těší na návrat do
normálního života,“ nastínila změny
v pracovním nasazení ve svém úřadu
Jana Maláčová (ČSSD).
5. Resort školství už se vrací také
k normálu

Stejně tak jako se plní školy,
vykročilo k návratu k běžnému
režimu také ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy. Home office
ale zatím ještě úřad Roberta Plagy
plošně nezrušil.

„MŠMT od 3. 5. 2021 i nadále
pokračuje v režimových opatřeních
pro provoz úřadu, ale přistoupilo
s ohledem na zlepšenou epidemio-
logickou situaci k postupnému
a většímu návratu zaměstnanců
na pracoviště. Zaměstnanci se budou
v průběhu května primárně střídat
v přítomnosti na pracovišti v od-
dělených skupinách po jednotlivých
týdnech,“ řekla k nastavení pracov-
ního režimu zaměstnanců mluvčí
ministerstva Aneta Lednová.
6. Obrana poslouchá hygienu

Střídavý režim zaměstnanců
v kancelářích dodržuje v současné
době také například ministerstvo
obrany. „U nás se zatím nic nemění.
Podle rozhodnutí hlavní hygieničky
Ministerstva obrany stále platí
rozdělení do menších skupin tak,

Nová publikace vznikla pod autorským vedením právničky našeho
odborového svazu Šárky Homfray. Průvodce je určen jak státním zaměst-
nancům, tak odborovým organizacím, personalistům a dalším zájemcům
o problematiku. Na desítkách praktických příkladů se přehlednou formou
dozvíte téměř vše o tom, s čím se ve státní službě můžete setkat. Publikaci,
kterou vydalo nakladatelství Grada, si můžete objednat na:
https://www.grada.cz/prakticky-pruvodce-statni-sluzbou-9404/?fbclid=IwAR1sp_qP-
LAT70Sysl_xaKO9tqKnKD4SQo8xzVNX2xsLSTNG90cf0CrK-QQ

https://www.grada.cz/prakticky-pruvodce-statni-sluzbou-9404/?fbclid=IwAR1sp_qP-LAT70Sysl_xaKO9tqKnKD4SQo8xzVNX2xsLSTNG90cf0CrK-QQ
https://www.grada.cz/prakticky-pruvodce-statni-sluzbou-9404/?fbclid=IwAR1sp_qP-LAT70Sysl_xaKO9tqKnKD4SQo8xzVNX2xsLSTNG90cf0CrK-QQ
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/678369/u-arenbergera-uz-zenou-uredniky-do-kancelari-prymula-varuje-kde-jeste-rusi-home-office.html?kapitola=2010077
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/678369/u-arenbergera-uz-zenou-uredniky-do-kancelari-prymula-varuje-kde-jeste-rusi-home-office.html?kapitola=2010077
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/678369/u-arenbergera-uz-zenou-uredniky-do-kancelari-prymula-varuje-kde-jeste-rusi-home-office.html?kapitola=2010077
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/678369/u-arenbergera-uz-zenou-uredniky-do-kancelari-prymula-varuje-kde-jeste-rusi-home-office.html?kapitola=2010077
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/678369/u-arenbergera-uz-zenou-uredniky-do-kancelari-prymula-varuje-kde-jeste-rusi-home-office.html?kapitola=2010077
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Ocenění péče za každé vychované dítě, možnost odejít dříve do
penze bez sankcí u náročných profesí nebo zkrácení povinné doby
pojištění. Důchodová reforma dostala po meziresortním připo-
mínkovém řízení jasnější obrysy a dnes (7. května 2021) ji
Ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo na vládu. Návrhy ma-
jí širokou podporu napříč politickým spektrem, na úrovni OECD
a tuzemských expertů i u proseniorských organizací.

„Je to poprvé, co resort práce
a sociálních věcí předložil k pro-
jednání komplexní návrh dů-
chodové reformy v paragrafovém
znění. Na základních parametrech
panuje shoda. Je pět minut po dva-
nácté a důchodový systém akutně
potřebuje přeměnu. Pevně dou-
fám, že náš materiál, který má tak
velkou podporu, budeme moci
otevřít na půdě Poslanecké sně-
movny a společně dotáhneme
změny do konce,“ říká ministryně
práce a sociálních věcí Jana
Maláčová (ČSSD).
Návrh důchodové reformy sleduje
3 hlavní priority:
• Spravedlnost
• Srozumitelnost
• Udržitelnost

Na nich panuje široká shoda.
Materiál z dílny Ministerstva práce
a sociálních věcí již minulý rok
dostal zelenou jak od národní
(Komise pro spravedlivé důcho-
dy), tak od mezinárodní vysoce
odborné instituce (OECD).
Spravedlnost
Výchovné: Ženy mají v průměru
o 2856 Kč nižší důchod než muži.
Z velké části právě kvůli péči
o děti. Reforma proto zavádí 500
Kč za každé vychované dítě pro
hlavního pečujícího (v drtivé vět-
šině matky).
Předčasné odchody do penze bez
sankcí u náročných profesí:
Svářeči, brusiči, všeobecné zdra-
votní sestry a dalších 67 tisíc pra-
covníků ve 3. a 4. kategorii práce
v současnosti nemohou odejít do
penze dříve bez trvalého krácení
důchodu. A to i přesto že skoro celý
život tvrdě pracovali. Díky reformě
se jim za každých odpracovaných
10 let o 1 rok sníží důchodový věk.
Dodatečné výdaje bude financovat
pojistné zaměstnavatele zvýšené
o 5 p. b. za každého zaměstnance
v náročné profesi.
Základní důchod pro každého:
V Česku je přes 90 tisíc lidí, kteří
mají důchod pod 10 tisíc, přitom
chudoba páru důchodce začíná na
10 230 Kč. Reforma zaručí všem

1. fáze

2. fáze

leden 2023

leden 2024

leden 2025

leden 2025

Základní důchod pro každého důchodce
Zkrácení doby pojištění na 25 let
Nižší daně pro pracující důchodce (ve spolupráci
s Ministerstvem financí)
Zavedení vícezdrojového systému financování
(0. a I. pilíř)
Výchovné za péči o děti (I. pilíř)
Přehlednější důchodová kalkulačka pro každého občana
umožňující výpočet i před důchodovým věkem
Snížený důchodový věk pro náročné profese
Dokončení systému ocenění nevýdělečných dob
Daňová reforma = zajištění dodatečných příjmů
důchodového účtu (Ministerstvo financí)
Změny výpočtu ostatních důchodů – invalidních
a pozůstalostních
Zkrácení doby penalizace u předčasných důchodů
Zefektivnění III. pilíře

Důchodová reforma míří na vládu

základní důchod 10 tisíc Kč, který
doplní zásluhová část.
Zkrácení doby pojištění: Kvůli
velmi dlouhé potřebné době po-
jištění nedosáhnou na důchod lidé,
kteří většinu života pracovali.
Například ti, jež dostali výpověď
v 50 letech a už nemohou najít
novou práci. Nebo lidé, kteří byli
kvůli závažné nemoci dlouhodobě
nezaměstnáni. 5 až 6 tisícům lidí je
ročně zamítnuta žádost o důchod,
mimo jiné z důvodu nedodržení
podmínky 35 let pojištění. Díky re-
formě se doba pojištění zkrátí z po-
vinných 35 let na 25 let.
Srozumitelnost

Důchodový systém je složitý
a lidé mu nerozumí. Proto se sys-
tém zpřehlední, ve výpočtu nebu-
dou hrát již roli složité prvky vy-
loučených dob a zápočet příjmů
různým procentem podle redukč-
ních hranic. Zároveň vznikne
přehlednější důchodová kalkulačka

pro každého. Ta lidem ukáže, co
ještě musí splnit k odchodu do dů-
chodu a s jak vysokým důchodem
mohou v budoucnu počítat.
Udržitelnost

Pro udržitelnost důchodového
systému je nutné zavedení více-
zdrojového systému financování.
„Penze nemohou být do budoucna
kryty primárně z pojistného, jako je
tomu v současné době. V Česku

takto financujeme
77 % sociálních
výdajů, v EU prů-
měrně jen mírně
přes 50 %. Bude nutností se zaměřit
na reformu daní,“ vysvětluje mi-
nistryně. „Spolu s daňovou refor-
mou se musíme vypořádat také
s jednou nespravedlností, a tou jsou
vysoké daně pro pracující důchod-
ce,“ dodává Maláčová.

Aktualizovaný harmonogram změn

https://www.odboryplus.cz/


5 NOS 10/2021

§ ODPOVÍDÁME §

Školení BOZP v době koronavirové
Vzhledem k omezením v sou-

vislosti s epidemií COVID-19
zaměstnavatel neprovedl ško-
lení BOZP v termínu, ve kterém bylo původně naplánováno. Lze
v současné době pořádat školení BOZP zaměstnanců, s ohledem
na počet zaměstnanců v auditoriu, tak jak to ukládá zákon?
Zaměstnanci vykonávají administrativní práce, případně ob-
sluhují drobnou mechanizaci, jako je sekačka na trávu nebo
křovinořez. K jakým změnám v oblasti BOZP z pohledu zaměst-
navatele došlo v době epidemie COVID-19 vzhledem k době, kdy
tu epidemie ještě nebyla?

V souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu vláda přijala
určité výjimky týkající se
lékařských prohlídek zaměst-
nanců. V souladu s usnesením
vlády ČR č. 206 ze dne 20. 2.
2021 o přijetí krizového
opatření (publikovaném pod
č. 106/2021 Sb.) bylo možné
nahradit vstupní lékařské pro-
hlídky zaměstnanců nastupu-
jících do nového zaměstnání
čestným prohlášením. Nebylo
dále potřeba provádět periodic-
ké lékařské prohlídky zaměst-
nanců. Usnesení vlády č. 315 ze
dne 26. 3. 2021 o změně kri-
zových opatření prodloužilo
platnost této výjimky do 11. 4.
2021, kdy skončil nouzový stav.
Po jeho skončení musí zaměst-
nanec absolvovat vstupní lé-
kařskou prohlídku do 90 dnů.
Dále musí zaměstnanci pod-
stoupit periodické lékařské
prohlídky.

Pokud jde o povinnost za-
městnavatelů zajišťovat školení
zaměstnanců v oblasti bez-

Plánuji návrat z rodičovské dovolené a mám záměr vyjednat si
částečně práci z domova. V té souvislosti mne zajímá, jak je to při
práci z domova s přesčasy?

Práce z domova a práce přesčas

Ve stručnosti lze říci, že jak ve
státní službě, tak v pracovním
poměru předpokládá zákonná
úprava to, že v rámci výkonu
práce z domová si dotyčný za-
městnanec či zaměstnankyně
rozvrhuje pracovní dobu sám
a náhrady za případné přesčasy
nebo například některé překážky
v práci jako je návštěva lékaře
mu nenáleží. Nicméně v praxi je
to tak, že buď dohodou se za-
městnavatelem nebo v případě
státní služby v zásadě vždy v do-
hodě o výkonu služby z jiného
místa je sjednána pracovní nebo
služební doba, ve které je potře-

ba být k dispozici. Zde se pak
názory neshodují, ale já se při-
kláním k tomu, že v případě, že
se dohoda odchýlí od volného
rozvržení pracovní doby zaměst-
nancem, pak se odchýlí i od vy-
loučení nároku na kompenzaci
přesčasů a ty by pak měly být
standardně kompenzovány. Sek-
ce pro státní službu aktuálně
připravuje nový služební předpis
náměstka ministra vnitra pro
státní službu o výkonu služby
z domova, kde jsme uplatnili
připomínku, aby toto bylo jed-
noznačně uvedeno. Výsledek ale
zatím není znám.

V létě bude v budově zaměstnavatele probíhat postupně rekon-
strukce. Protože různě bude znemožněn běžný provoz, zaměstna-
vatel pro část zaměstnanců rozhodl o dovolené, části zaměstnanců
bude umožněno pracovat z domova. Těm, co mají mít dovolenou,
se to nelíbí, myslí si, že by mělo jít o překážky na straně zaměst-
navatele, podobně, jako to bylo při karanténě kvůli epidemii.
Je záměr zaměstnavatele nařídit části zaměstnanců dovolené
v pořádku?

O čerpání dovolené rozhoduje
zaměstnavatel a pokud dodrží
příslušná zákonná ustanovení
o plánu dovolených o tom, jak
dlouho dopředu musí být do-
volená nařízena a dbá opráv-
něných zájmů zaměstnanců
(například že jim takto nehodlá
nařídit čerpání v zásadě celé do-
volené), pak je možné, aby čer-
pání dovolené během plánované
rekonstrukce nařídil. Je nezbytné

dodržet rovné podmínky pro
všechny zaměstnance. Práce
z domova je možná, setkáváme
se ale se situacemi, zejména ke
konci roku, kdy už někteří
zaměstnanci mají dovolenou
v podstatě vyčerpanou a zaměst-
navatel některým nařídí dovole-
nou a vůči některým uplatní
překážku v práci – to akceptovat
nelze.

Šárka Homfray

Nařízení dovolené nebo překážky
na straně zaměstnavatele?

Právní poradenství pro členy
ČMKOS

Útvar regionální politiky ČMKOS,
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-
cmkos najdete přehled poraden a jejich úředních hodin, Žádanku
o poskytnutí služby právního poradenství pro členy ČMKOS
a Žádanku doložení členství pro poskytnutí právní pomoci.

Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské
sdružení, pracuje na principu lidské solidarity
a neziskovosti. Služby členům odborových svazů,
se kterými má uzavřené dohody o spolupráci, tedy
i členům našeho odborového svazu, jsou poskytnuty po před-
ložení odborové legitimace nebo doporučení základní odborové
organizace zdarma.

SON ČR vám pomůže orientovat se v bytové problematice, ať
už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo byd-
lení ve vlastním bytě.
Okruhy poskytovaných informací
 Bytové spoluvlastnictví 
 Bytové družstvo 
 Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího pod-

nikání, nebytové prostory, pacht 
 Problematika služeb spojených s užíváním bytu
Kontakty na poradny na https://www.son.cz/poradna.php

pečnosti a ochrany zdraví při
práci podle § 103 odst. 2
zákoníku práce (zákon č.
262/2006 Sb.), žádný zvláštní
právní režim pro dobu trvání
nouzového stavu nebyl přijat. Je
tomu patrně proto, že v současné
době lze tato školení provádět
distanční  formou.  Zaměstna-
vatel měl tedy plnou povinnost
tato školení zajišťovat.

Zvláštní výjimku zavedl
zákon č. 539/2020 Sb., o někte-
rých opatřeních ke zmírnění
dopadů  epidemie koronaviru
označovaného jako SARS CoV-
2 v  oblasti prokazování plnění
kvalifikačních předpokladů pro
účely pracovněprávních vztahů.
Po dobu od 12. 3. 2020 do 30. 6.
2021 (§ 2) není zaměstnavatel
povinen provádět pravidelná
školení zaměstnanců pro účely
prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů  pro  výkon  práce
stanovených v kvalifikačních
předpisech.  To    však   neplatí
v případě, že pravidelná školení
provádí zaměstnavatel elektro-
nickou formou (§ 3 odst. 2).
https://www.bozpinfo.cz/skoleni
-bozp-v-dobe-koronavirove

https://www.bozpinfo.cz/skoleni-bozp-v-dobe-koronavirove
https://www.bozpinfo.cz/skoleni-bozp-v-dobe-koronavirove
https://www.son.cz/poradna.php
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos


Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2021
"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 7/2021.

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. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, hřiště na tenis, odbíje-
nou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.
Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p.
Smrkem (5 km), jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd
u Liberce (35 km).
Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu 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 -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF ČR a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

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 3. 1. 2021 - 2. 1. 2022

pokoj cena za pokoj/noc v Kč cena za pokoj/noc v Kč
krátkodobý pobyt **

číslo velikost 1)sezóna mimo sezónu 1)sezóna mimo sezónu

3, 4, 5 2 + 1 530,- 410, - 560,- 440,-

6 3 + 1 660, - 500, - 690,- 530,-

12 4 790, - 570, - 820,- 600,-

*10 1 300,- 250,- 330,- 280.-pokoj ZO MF

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci
1)Sezóna se vztahuje na termíny 29. 1. - 14. 3. 2021, 28. 5. - 3.10. 2021, 17. 12. 2021 - 2.1.
2022 (vánoční svátky + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
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
z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RZ.



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací
110 00 Praha 1, IČ 00469351 pí Řehořová, tel.735 760 537

Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 7/2021 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2021

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:

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 § 11 zákona č. 101/2000 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 po-
hybu 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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ubytování v DBL Standard vč. snídaně (teplý a studený bufet) 

➢ možnost up-grade do pokoje DBL Superior 400 Kč / noc nebo DBL Junior Suite 600 Kč / noc 

(zajištění nutné ihned při rezervaci) 

➢ možnost prodloužení pobytu za poplatek 1.700 Kč / DBL vč. polopenze 

espresso coffée set s kapslovou kávou (při příjezdu na pokoji) 

minerální voda 0,75 l (při příjezdu na pokoji) 

Ubytování vč. snídaně pro dítě do 12 let 
na přistýlce se 2 dospělými osobami 

ZDARMA 

večeře (3-chod. menu nebo bufet) vč. all inclusive nápojů (pivo, francouzské víno, nealko nápoje) 

1 x vstup do hotelového wellness 60 min. (bazén, whirlpool, sauna) 

1 x celodenní vstupné do venkovního plaveckého areálu Tábor (platí pouze pro pobyty na 2 a více nocí) 

15% sleva na koupele (pivní, levandulová atd.) a na konzumaci v hotelové restauraci La Cave 

10% sleva na vstup a zážitkové programy ZOO Tábor (krmení exotických zvířat atd.) 

10% sleva na vstup do Muzea Lega Tábor a prohlídku filmové zbrojnice Housova mlýna 

sleva na vstup do Muzea čokolády a marcipánu (10% rodina / 20% jednotlivci) 

parkování v areálu hotelu za poplatek 50 Kč / noc (není zahrnuto v ceně balíčku) 

 pro dítě do 12 let 
Polopenze za příplatek 190 Kč 

➢ možnost garantovaného parkování za poplatek 500 Kč / pobyt (zajištění nutné ihned při rezervaci) 

při přímé rezervaci 10% sleva z ubytování na další pobyt v síti LH Hotels www.lhhotels.cz 

(platnost 365 dní od realizace pobytu)  
* možnost rezervace pouze ve dnech neděle - čtvrtek 

 

Odborový svaz SOO - nejen letní dovolená 2021 s LH Hotels -10 % 

 

 
 
 
 
 
 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA: 

www.lhdvoraktabor.cz recepce@lhdvoraktabor.cz 
+420 381 212 221 / +420 601 165 855 Hradební 3037, 390 01 Tábor 

8.700 Kč / 2 osoby / 
4 noci + 1 noc 

ZDARMA ** 

LETNÍ 
DOVOLENÁ 
v LH Hotelu Dvořák Tábr 

Ke koupi můžete využít 

Fond kulturních a sociálních potřeb 
(FKSP) 

4.220 Kč / 2 osoby / 2 noci 

2.360 Kč / 2 osoby / 1 noc * 

LETNÍ 
DOVOLENÁ 
V LH Hotelu Dvořák Tábor 

2.360 Kč / 2 osoby / 1 noc* 

4.220 Kč / 2 osoby / 2 noci 

Ke koupi můžete využít 
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 

http://www.lhhotels.cz/
http://www.lhdvoraktabor.cz/
mailto:recepce@lhdvoraktabor.cz


2.250 Kč / 2 osoby / 1 noc * 

 

LETNÍ 
DOVOLENÁ 
v LH Hotelu Jana Přerov  

 

 
 

 

 

 

Ke koupi můžete využít 
Fond kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) 

 

 
* Nástup na pobyt neděle až čtvrtek 
** Nástup na pobyt kdykoliv 
 

 

 
 

❖ ubytování ve dvoulůžkovém pokoji LUX pro 2 osoby vč. snídaně (teplý a studený bufet) 

➢ up-grade do pokoje Junior Suite/Suite s klimatizací za příplatek 500 Kč /noc (nutné ihned při rezervaci) 

➢ možnost prodloužení pobytu za cenu 1.900 Kč/pokoj/noc vč. polopenze 

❖ večeře formou 3-chodového servírovaného menu nebo formou bufetu pro 2 osoby 

❖ espresso coffee set s kapslovou kávou (při příjezdu na pokoji) 

❖ 1 x 0,75 l minerální voda (při příjezdu na pokoji) 

❖ 1 x láhev vína 0,75 l (při příjezdu na pokoji) 

❖ neomezený vstup do wellness centra 

❖ neomezený vstup do venkovního bazénu v letních měsících 

Ubytování se snídaní pro dítě 
do 12 let na přistýlce 

   se 2 dospělými osobami ZDARMA     

❖ parkovné na hotelovém parkovišti 50 kč /noc (není zahrnuto v ceně balíčku) 
Polopenzi pro dítě do 12 let 

je možné dokoupit za 190 Kč 
❖ ručníkový servis (ručníky a osušky v ceně, župan za příplatek 50 Kč)    

❖ možnost rezervace tenisových kurtů (rezervujte předem) 

❖ 20% sleva na zapůjčení kol a koloběžek (rezervujte předem) 

❖ 20% sleva na vstupenky do Arcibiskupského zámku Kroměříž a Květné zahrady (UNESCO) 

❖ wi-fi připojení zdarma 

❖ při přímé rezervaci 10% sleva z ubytování na další pobyt v síti LH Hotels www.lhhotels.cz 

(platnost 365 dnů od realizace pobytu) 
 
 

Odborový svaz SOO - nejen letní dovolená 2021 s LH Hotels -10 % 

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA: 

www.hotel-jana.cz hotel@hotel-jana.cz 
+420 581 833 111 / +420 602 561 550 Koliby 2824/2, 750 02 Přerov 

4.350 Kč / 2 osoby / 2 noci ** 

http://www.lhhotels.cz/
http://www.hotel-jana.cz/
mailto:hotel@hotel-jana.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ubytování ve dvoulůžkovém design pokoji STANDARD pro dvě osoby 

➢ Příplatek za pokoj vyšší kategorie 500 Kč/noc, za pokoj s výhledem na Malou Stranu 750 Kč/noc 

➢ Možnost prodloužení pobytu za cenu 1.800 Kč/noc za pokoj STANDARD 

Snídaně formou bufetu (teplý a studený bufet) 

Espresso coffee set s kapslovou kávou (pří příjezdu na pokoji) 

Minerální voda 0,75l (při příjezdu na pokoji) 

Lahev vína 0,75l (při příjezdu na pokoji) 

Uvítací dopis s mapou Prahy a turistickými tipy 

Wi-Fi připojení zdarma 

Možnost zajistit parkování, více informací na recepci hotelu 

Ubytování se snídaní pro 
dítě od 3 do 12 let na přistýlce 

375,- Kč / noc 

 
Dítě do 3 let 

ZDARMA 

Při přímé rezervaci 10% sleva z ubytování na další pobyt v síti LH Hotels www.lhhotels.cz 

(platnost 365 dnů od realizace pobytu) 

 

Nabídka platí 365 dní od zakoupení poukazu s garancí prodloužení platnosti v případě dočasného 
uzavření hotelu z jakéhokoliv důvodu. 

Odborový svaz SOO - nejen letní dovolená 2021 s LH Hotels -10 % 

 
 
 
 
 
 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE: 

www.hotelsax.cz hotel@sax.cz 
+420 257 531 268 / +420 775 859 694 Jánský Vršek 3, 118 00 Praha 1 

Designový 
zážitek v historickém 
srdci Prahy v LH Vintage 
Design Hotel Sax Prague  

  
3.600 Kč / 2 osoby / 3 dny / 2 noci 

 

Ke koupi můžete využít 
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 

http://www.lhhotels.cz/
http://www.hotelsax.cz/
mailto:hotel@sax.cz


Při přímé rezervaci 10% sleva z ubytování na další pobyt v síti LH Hotels www.lhhotels.cz 

(platnost 365 dnů od realizace pobytu) 

 
** N 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE: 

www.parkhotel-hluboka.cz recepce@parkhotel-hluboka.cz 
+420 387 006 200 / +420 720 248 230 Masarykova 602, Hluboká nad Vl. 373 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Příplatek za modernizovaný dvoulůžkový pokoj 400 Kč/noc (vč. TV s připojením na YouTube atd.) 

➢ Příplatek za modernizovaný pokoj Junior Suite 700 Kč/noc (vč. TV s připojením na YouTube atd.) 

➢ Možnost prodloužení pobytu za cenu 1.700 Kč/dvoulůžkový pokoj STANDARD vč. polopenze 

Večeře pro dvě osoby (3chodové menu formou bufetu nebo servírované) 

Espresso coffee set s kapslovou kávou (pří příjezdu na pokoji) 

Minerální voda 0,75l (při příjezdu na pokoji) 

Ubytování se snídaní pro dítě do 12 let 
na přistýlce se 2 dospělými osobami 

ZDARMA 

20% sleva na wellness služby hotelu (privátní whirlpool, pivní lázně, koupele v dřevěné vířivé vaně, sauna) 

Neomezený vstup do posilovny dle kapacit pro oba (kardiozóna, silová část) 

Wi-Fi připojení zdarma 

Parkování zdarma (možnost garantovaného místa za 500 Kč /pobyt) 

Polopenze pro dítě do 12 let 
Je možná dokoupit za 190 Kč 

 
 

8.490 Kč / 2 osoby / 
4 noci + 1 noc 

ZDARMA * 

LETNÍ 
DOVOLENÁ 
v LH Parkhotelu 
Hluboká nad Vltavou 
 
 
 

Ke koupi můžete využít 
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 

 

3.990 Kč / 2 osoby / 2 noci 

 
 
 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD pro dvě osoby včetně snídaně formou rautu 

 Odborový svaz SOO - nejen letní dovolená 2021 s LH Hotels -10 % 
VO - n Odb Odborový svaz KOVO - nejen letní dovolená 2021 

s LH Hotels 10% 

orový svaz KOVO - nejen letní dovolená 2021 s LH Hotels 
10% 

ejen letní dovolená 2021 s LH Hotels 10% 
 

3.990 Kč / 2 osoby / 2 noci 

http://www.lhhotels.cz/
http://www.parkhotel-hluboka.cz/
mailto:recepce@parkhotel-hluboka.cz
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Odborový  svaz  státních orgánů  a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha, 

e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.

Šéfredaktorka: Květa Dědovská. 
 236 181 173, e-mail:dedovska@volny.cz.

Oslavy 1. Máje v PSI: Je na čase přejít od potlesku ke konkrét-
ním krokům
1. květen 2021

Při oslavách 1. Máje oslavujeme jednak pracovníky veřejných slu-
žeb, kteří tváří v tvář Covid-19 dokázali svou nepostradatelnost více
než kdy jindy, a za druhé tleskáme všem, kteří slouží naším komu-

nitám a budují reálnou eko-
nomiku. Z tohoto plodného
základu by v období po pan-
demii měla ekonomika vzkvé-
tat a v centru zájmu by měla
být práva pracovníků, a ne
korporátní hamižnost a fi-
nanční spekulace. Chceme

zdůraznit, že odhodlání našeho odborového hnutí bojovat za pracov-
ní práva a ochranu pracovních míst by se mohlo dostat pouze na
řečnickou úroveň, jestli nebudeme bojovat přímo se samotnými koře-
ny nespravedlnosti, která se během pandemie jenom dále zhoršila.
Pouhý  rok trvání pandemie a již jsme zpátky v obvyklých způsobech
podnikání. Mimořádná veřejná zdravotní situace se stává ziskovou
příležitostí pro velké farmaceutické firmy. Jeden umírající zdravotník
každých  30  vteřin se stává pouhým číslem v příbězích, které je
vykreslují jako hrdiny. Vlády, které slíbily zlepšit svůj boj za vyšší
daňovou  transparentnost za účelem lepšího výběru veřejných zdrojů
na  financování  veřejných  služeb,  se  k  nám  nyní  obracejí  zády,
a dokonce v pozadí připravují plány, jak snížit naše mzdy a pracovní
místa. Když začala pandemie, na krátkou chvíli jsme si mysleli, že
jsme na kraji životní příležitosti pro celé lidstvo, a možná pořád jsme.
Ale po 3 milionech mrtvých a při více než 250 milionech ztracených
pracovních místech v minulém roce vidíme bohužel pravý opak. Již
existující propad mezi globálním Jihem a Severem se nyní stal otevře-
nou ranou. Téměř 40 % všch dávek vakcín bylo podáno v pouhých 27
bohatých zemích, a to jednomu člověku ze čtyř, zatímco v ostatním
světě to je jednomu z pěti set! Zdá se, že varování epidemiologů, že
nikdo není v bezpečí, dokud nebude v bezpečí každý, je bráno na
lehkou váhu. Farmaceutické giganty argumentují, že zrušení patentů
by podkopalo motivaci inovovat, ale o to víc je překvapující, že vý-
zkum pro vakcínu AstraZeneca byl dotován penězi daňových poplat-
níků. Je skandální, že dividendy a odkupy vlastních akcií za posled-
ních 12 měsíců u firem AstraZeneca, Pfizer a Johnson & Johnoson by
stačily na pokrytí nákladů na očkování 1,3 miliardy lidí, což odpovídá
populaci celé Afriky. Musíme i nadále hlasitě připomínat, že to byly
právě veřejné služby, které se staraly o bezpečí a podporovaly eko-
nomiku. 
Zotavení  musí být taženo veřejnými investicemi do místních
veřejných služeb
3. květen 2021

27. dubna proběhlo online setkání Expertní skupiny OSN ohledně
budoucího místního řízení. Mítinku se zúčastnila i generální tajem-

nice  PSI Rosa Pavanelliová,
která zde zdůraznila urgentní
potřebu posílit veřejné služby
adekvátním veřejným finan-
cováním, abychom porazili
pandemii a nastartovali udr-
žitelné inkluzivní zotavení. R.

Pavanelliová   poukázala   na   naprostou  nepřipravenost  národních
i místních vlád na začátku pandemie s ohledem na nedostatečné vy-
bavení ochrannými pomůckami pro pracovníky v první linii a ne-
dostatek ventilátorů a léků na léčení pacientů. Dekády globalizované

průmyslové výroby a dlouhé dodavatelské řetězce vytvořily závislost
na životy zachraňujícím zdravotním vybavení a zároveň zodpovídají
za nepřipravenost mnoha vlád. „Toto musíme napravit. Musíme
zkrátit dodavatelské řetězce a vlády na všech úrovních musí znovu
promyslet své průmyslové politiky v reakci na potřeby svých teritorií
a místních komunit. Ti, kteří jsou zodpovědní za tuto krizi, nemohou
být součástí tohoto řešení. Naopak jsou součástí problému.“ Veřejné
financování veřejných služeb je možné, pokud je daňový systém
pevně daný a spravedlivý. Dokonce i nová americká vláda se chystá
na zavedení globální daně pro korporace. Globální odborové hnutí
žádá 25% zdanění nadnárodních korporací, ale i 21% zdanění navrho-
vané  americkou  administrativou  by bylo  dostatečné na poskytnutí
zdrojů pro zlepšení globální sociální ochrany a přineslo by finance
pro různé formy rozvoje. Nyní je ten správný čas řešit problém finan-
cování místního rozvoje a budování inkluzivních společností zave-
dením daně z bohatství a zdanění globálních korporací. Vlády na
všech úrovních musí přijmout větší  zodpovědnost.
Kolumbie: GUF požaduje okamžitou intervenci OSN a OAS pro
zastavení brutálních represí vůči protestujícím
4. květen 2021

Globální odborová federace (GUF), jejíž součástí je i PSI, vyjádři-
la  své  hluboké  znepokojení  nad  situací  v Kolumbii, kde dochází
k brutálním útokům policejních a armádních složek vůči protestu-

jícím. Toto brutální počínání
je reakcí na protesty svolané
Národním stávkovým výbo-
rem a od svého začátku dne
28. dubna již přineslo tucty
mrtvých,  mnoho  zraněných
a stovky lidí byly zatčeny

nebo dokonce úplně zmizely. Odbory společně požadují okamžitý
zásah ze strany OSN a OAS (Organizace amerických států). V dopise
vyzvaly Komisi pro lidská práva v Americe (IACHR) a nejvyššího
komisaře OSN pro lidská práva, aby využili svého postavení a s okam-
žitou platností zastavili toto brutální policejní násilí, které začalo
během celostátní stávky napříč celou zemí.
Alžírsko: Pobočky PSI protestují při příležitosti 115. pátku
alžírského Hiraku
6. květen 2021

Odboráři z alžírských veřejných služeb v pátek 30. dubna vyrazili
do  ulic  při  příležitosti 115. pátku alžírského Hiraku, když vyzývali
k systematické změně v řízení země. Rozhněvaní Alžířané v ná-

vaznosti na dlouhé roky poli-
tické korupce a špatného říze-
ní, které vytvořilo obrovské
rozpočtové deficity a vysokou
nezaměstnanost, protestují již
od února 2019, kdy protivlád-
ní hnutí zvané Hirak sesadilo

prezidenta a zařídilo několik trestních stíhání kvůli korupci ve vysoké
politice. Účastníci těchto demonstrací prohlašovali hesla: „Lidi chtějí
pád režimu“, „Svobodné a demokratické Alžírsko“, „Zloději, zničili
jste  naši zemi“  nebo  „Občanský stát – ne vojenský stát“.   Demon-
stranti  však  narazili na tvrdý odpor policie, která proti nim použila
slzný plyn a gumové projektily. Stovky lidí byly zatčeny ještě před za-
čátkem  demonstrace,  bezpečnostní  složky zastrašovaly ženy, muže
i starší lidi. Na konci pochodu poté, co již poklesl počet demonstru-
jících, došlo ze strany uniformovaných policistů k eskalaci násilí vůči
protestujícím.                                                             Pavol Mokoě


