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Nabídka volných pokojů OSSOO v rekreačním zařízení
SMRK Lázně Libverda září a říjen 2020

termín pokoj číslo (lůžka) cena při 3 cena při krátkodobém
a více nocích pobytu 1-2 noci

září
6. 9.-12. 9. 2020 p. č. 4 (2+1př.) 530 Kč/pokoj/noc 560 Kč/pokoj/noc
(6 nocí) p. č. 12 (4lůž.) 790 Kč/pokoj/noc 820 Kč/pokoj/noc
12. 9.-19. 9. 2020 p. č. 5 (2+1př.) 530 Kč/pokoj/noc 560 Kč/pokoj/noc
(7 nocí) p. č. 6 (3+1př.) 660 Kč/pokoj/noc 690 Kč/pokoj/noc

p. č. 12 (4lůž.) 790 Kč/pokoj/noc 820 Kč/pokoj/noc
12. 9.-18. 9. 2020 p. č. 3, 4 (2+1př.) 530 Kč/pokoj/noc 560 Kč/pokoj/noc
(6 nocí)
20. 9.-5. 9. 2020 p. č. 3, 4, 5 (2+1př.) 530 Kč/pokoj/noc 560 Kč/pokoj/noc
(5 nocí) p. č. 6 (3+1př.) 660 Kč/pokoj/noc 690 Kč/pokoj/noc

p. č. 12 (4lůž.) 790 Kč/pokoj /noc 820 Kč/pokoj/noc
27. 9.-3. 10. 2020 p. č. 4, 5 (2+1př.) 530 Kč/pokoj/noc 560 Kč/pokoj/noc
(6 nocí) p. č. 6 (3+1př.) 660 Kč/pokoj /noc 690 Kč/pokoj/noc

p. č. 12 (4lůž.) 790 Kč/pokoj /noc 820 Kč/pokoj/noc
říjen
V měsíci říjnu v mimosezoně jsou volné všechny pokoje OSSOO ve všech termínech.
Ceny a další informace o RZ SMRK jsou k nahlédnutí na internetových stránkách OSSOO
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá pí. Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474,
e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

V Praze se ve čtvrtek 27. srp-
na konalo 11. zasedání předsed-
nictva Výboru Odborového svazu
státních orgánů a organizací.

Předseda odborového svazu Pa-
vel Bednář souhrnně informoval
o činnosti od posledního jednání
předsednictva 25. června. Předseda
se setkal s předsedy odborových
svazů hasičů a policie, když setkání
by mělo znamenat užší další spo-
lupráci. Dále během července se P.
Bednář sešel s předsedou ČMKOS
Josefem Středulou a ekonomem
ČMKOS Martinem Fassmannem,
jednali o navýšení platů ve veřej-
ných službách a správě. Předseda
OS a první místopředseda OS Ru-
dolf Pospíšil se 15. 7. setkali s nově
jmenovaným náměstkem ministra
vnitra pro státní službu Petrem
Hůrkou. Ve stejném složení vedení
OS jednalo s předsedkyní Úřadu pro
ochranu osobních údajů Ivanou
Janů o vztazích mezi odborovou or-
ganizací a vedením úřadu.

16. července setkáním zástupců
odborů s ministryní práce a sociál-
ních věcí Janou Maláčovou začalo
vyjednávání o platech na rok 2021.
Odbory požadují růst tarifů, a to
patnáctiprocentní navýšení od ledna
pro zdravotníky, desetiprocentní pro
učitele a sedmiprocentní pro hasiče,
policisty, úředníky a ostatní. Odbory
vidí růst platů i důchodů mj. jako
podporu domácí spotřeby.

P. Bednář se v srpnu účastnil jed-

http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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V případě výrazného snížení daní by se pro příští rok mohly
zmrazit platy státních zaměstnanců. Ministryně financí Alena Schi-
llerová v rozhovoru pro Českou televizi řekla, že počítá i s možnos-
tí, že by jejich platy nerostly vůbec, a to vzhledem k plánu zrušit od
ledna příštího roku superhrubou mzdu a zároveň snížit daň z příjmů.
Na kolik by měla klesnout, ale není stále jasné, vláda v programovém
prohlášení počítá s 19 procenty, premiér ale mluví o patnáctiprocent-
ní sazbě.
16. 8. 2020

V reportáži ČT reaguje na úvahu ministryně předseda ČMKOS
Josef Středula i člen předsednictva našeho odborového svazu Vojtěch
Rosenberger.
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3163182-zmrazeni-platu-v-eraru-v-
pripade-vyrazneho-snizeni-dani-je-mozne-rika-schillerova

���

Na sociálních sítích (Facebook a Twitter) bezprostředně po
odvysílání reportáže reagoval předseda našeho odborového svazu
Pavel Bednář: "Pro odbory ve veřejných službách a správě je nepři-
jatelné, aby platy zaměstnanců ve veřejném sektoru byly zmrazeny.
Není možné, aby argumentem ministryně financí bylo zrušení su-
perhrubé mzdy a snížení daně z příjmů na 15 %. A co predikovaná in-
flace, podpora spotřeby, stabilizace zaměstnanců veřejné sféry paní
ministryně?!"

Při výrazném snížení daní je ve hře i zmrazení
platů státních zaměstnanců, říká Schillerová

Termín pro podání žádosti o vy-
placení příspěvku, tzv. kompen-
začního bonusu, pro osoby sa-
mostatně výdělečně činné
(OSVČ) i společníky malých s. r.
o. v období od 1. května do 8.
června, skončil 7. srpna. Pří-
spěvek, který je fakticky podle
zákona vratkou daně z příjmů
fyzických osob ze závislé čin-
nosti, činil 500 korun denně.

"Největší zásluha na efek-
tivním vyplácení pomoci patří
zaměstnancům na finančních
úřadech, pro které se stalo zpra-
covávání a proplácení žádostí na
krátkou dobu hlavní pracovní
náplní," uvedla generální ře-
ditelka Finanční správy Tatjana
Richterová.

O bonus mohou až do 30.
listopadu žádat ještě lidé pracu-
jící na dohodu o provedení práce
nebo na dohodu o pracovní čin-
nosti, kteří jsou účastníky nemo-
cenského pojištění. Finanční
správa zatím od tzv. dohodářů
obdržela více než 2600 žádostí
a proplatila jim 35 milionů Kč.

Finanční správa upozornila, že
eviduje snahu různých osob i or-
ganizovaných skupin, které ne-
oprávněně žádají o kompenzační
bonusy a snaží se zneužít tíži-
vého stavu podnikatelů, kterým
jsou bonusy vypláceny. Jsou-li
detekovány rizikové případy,
podává trestní oznámení. Správa
uvedla, že dosud podala 49 trest-
ních oznámení o podezření ze

spáchání trestného činu v sou-
vislosti s žádostmi a výplatami
kompenzačních bonusů s cel-
kovou škodou přesahující 33
milionů korun.
17. 8. 2020
https://www.ceskenoviny.cz/zpr
avy/financni-sprava-vyplatila-
osvc-kompenzacni-bonus-22-
mld-kc/1922692

���

"Stále se ještě někdo domnívá,
že jsou úředníci státní správy či
samosprávy k ničemu? Příklad
z Finanční správy ČR mluví o ně-
čem jiném. A to v článku není
zmínka o nenahraditelné práci
zaměstnanců Č̌SSZ, ÚP ČR, ka-
tastrálních úřadů, Policie ČR, ha-
sičů, celníků, městských stráž-
níků a podobně," reagoval
předseda našeho svazu Pavel
Bednář.

Finanční správa vyplatila OSVČ kompenzační
bonus 22 mld. Kč

Finanční správa zpracovala milion žádostí o kompenzační
bonus. Až na výjimky všechny žádosti živnostníků a společníků
s.r.o., kteří kteří byli postiženi dopady pandemie koronaviru,
vyřídila a vyplatila jim 22 miliard korun. Finanční správa o tom
dnes informovala ČTK.

přečetli jsme
Ekonom Martin Fassmann

píše o osudech české „super-
hrubé“ mzdy jako o opatření,
které je z podstaty natolik
špatné, že nikdy nemělo být
přijato. "Některá opatření jsou
ze své podstaty natolik špatná, že
se nemají přijímat. Pokud se přij-
mou, tak je velmi obtížné, ne-li
nemožné, se jich zbavit. To je také
případ superhrubé mzdy. Zde
nelze přijmout žádné opatření,
které by bylo vyloženě dobré, kte-
ré by nikoho nepoškodilo. Má-

me tak faktic-
ky na výběr me-
zi více či méně
špatnými řeše-
ními, nebo mezi-
tím, že si prostě
superhrubé mzdy přestaneme
všímat."

Celý článek na:
http://casopisargument.cz/?p=30
8 2 9 & f b -
clid=IwAR22aLcxvQaMEmWP
yY3eOp50WnLJgRU_3p7UlTl
C8kwzxGxvu4SwvZu-X_I

Superhrubá mzda: příčiny vzniku
a potíže zániku

nání Rady ČMKOS a výjezdu
„Odbory v regionech“ v Ústí nad
Labem. 25. srpna pak jednal s po-
věřenou náměstkyní ministryně prá-
ce a sociálních věcí pro řízení sekce
legislativy Janou Roučkovou, a to
o problematice tarifních platů ve
veřejných službách a správě, o kate-
goriích zaměstnanců pobírajících
zvláštní příplatky, valorizacích a zno-
vuoživení činnosti politicko-od-

borné pracovní skupiny pro od-
měňování zaměstnanců veřejných
služeb a správy.

Členové předsednictva se v dis-
kusi věnovali otázce platů, odměn
v souvislosti s růstem objemu práce
v důsledku mimořádných opatření
k zmírnění následků dopadů pande-
mie na ekonomiku a příjmy obyva-
tel, stavu členské základny OS a vý-
hodám programu SPHERE, který
využívají členové OS. -dě-

http://casopisargument.cz/?p=30829&fbclid=IwAR22aLcxvQaMEmWPyY3eOp50WnLJgRU_3p7UlTlC8kwzxGxvu4SwvZu-X_I
http://casopisargument.cz/?p=30829&fbclid=IwAR22aLcxvQaMEmWPyY3eOp50WnLJgRU_3p7UlTlC8kwzxGxvu4SwvZu-X_I
http://casopisargument.cz/?p=30829&fbclid=IwAR22aLcxvQaMEmWPyY3eOp50WnLJgRU_3p7UlTlC8kwzxGxvu4SwvZu-X_I
http://casopisargument.cz/?p=30829&fbclid=IwAR22aLcxvQaMEmWPyY3eOp50WnLJgRU_3p7UlTlC8kwzxGxvu4SwvZu-X_I
http://casopisargument.cz/?p=30829&fbclid=IwAR22aLcxvQaMEmWPyY3eOp50WnLJgRU_3p7UlTlC8kwzxGxvu4SwvZu-X_I
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/financni-sprava-vyplatila-osvc-kompenzacni-bonus-22-mld-kc/1922692
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/financni-sprava-vyplatila-osvc-kompenzacni-bonus-22-mld-kc/1922692
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/financni-sprava-vyplatila-osvc-kompenzacni-bonus-22-mld-kc/1922692
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/financni-sprava-vyplatila-osvc-kompenzacni-bonus-22-mld-kc/1922692
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3163182-zmrazeni-platu-v-eraru-v-pripade-vyrazneho-snizeni-dani-je-mozne-rika-schillerova
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3163182-zmrazeni-platu-v-eraru-v-pripade-vyrazneho-snizeni-dani-je-mozne-rika-schillerova
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V pondělí došlo k bezprece-
dentnímu kroku slovenského
ministra práce Milana Kraj-
niaka při jednání Hospo-
dářské a sociální rady SR, kdy
přerušil jednání v bodě týka-
jícího se ustanovení o mini-
mální mzdě na rok 2021 a ode-
šel se zástupci zaměstnavatelů
na individuální jednání.

Konfederácia odborových
zväzov Slovenskej republiky -
KOZ SR poté na protest opus-
tila jednání tripartity.

Odborový svaz státních or-
gánů a organizací je připraven
podpořit náš partnerský Sloves -
Slovenský odborový zväz verej-
nej správy a kultúry i ostatní
odboráře sdružené v KOZ SR‼

Pavel Bednář
Předseda našeho svazu Pavel

Bednář zaslal dopis předsed-
kyni SLOVES, ve kterém pod-
pořil krok slovenských odborá-
řů.

Porušení sociálního dialogu při slovenské tripartitě

Alespoň 16 tisíc jako zákonem
stanovené minimum, žádají odbo-
ry. Minimální mzdu v současnosti
pobírá zhruba 140 tisíc lidí. Český
poměr průměrné mzdy k mini-
mální mzdě je nejhorší ze zemí,
které mají státem stanovenou
minimální mzdu, říká předseda
ČMKOS Josef Středula.

Odbory požadují pro rok 2021
navýšení minimální mzdy na 16 000
korun, tedy o 1400 korun. Zrušení
superhrubé mzdy navrhují odložit
kvůli výpadku rozpočtu, místo toho
navrhují zvýšení daňového odpočtu.
Po jednání předsedů a předsedkyň
svazů Českomoravské konfederace
odborových svazů (ČMKOS) s mi-
nistryní práce a sociálních věcí
Janou Maláčovou to novinářům řekl
předseda odborové centrály centrály
Josef Středula.

Ministerstvo práce navrhuje, aby
od roku 2022 nejnižší výdělek
odpovídal polovině průměrné mzdy

z předloňska. Návrh pro příští rok
zatím Jana Maláčová nezveřejnila.
O přidání bude jednat tripartita.

Odbory automatický valorizační
mechanismus dlouhodobě podporu-
jí, ale nikdy nenastala shoda sociál-
ních partnerů na parametrech, nemá-
li být česká minimální mzda jedna
z nejnižších v EU, měla by směřovat
k polovině průměrné mzdy. K tomu
aktuální návrh ministryně Jany
Maláčové směřuje, důležitá bude
diskuse v tripartitě o parametrech,
myslíme si, že i valorizační automat
by měl do budoucna zohledňovat
stanoviska zaměstnavatelů a odborů.
„Pokud se na valorilzačním mecha-
nismu neshodneme, ČMKOS na-
vrhuje pro rok 2021 výši minimální
mzdy 16 tisíc korun a zásadně od-
mítáme zrušení zaručených mezd,
což považujeme za fatální a vý-
směch českým zaměstnancům,“
dodává mluvčí ČMKOS Jana
Kašparová.

Ministerstvo práce v podkladech
pro vládu uvedlo, že pokud by se
postupovalo podle jím navrho-

vaného vzorce už v příštím roce,
minimální mzda by od ledna stoupla
z nynějších 14 600 na 17 100 korun.
Zaručená mzda, která se vyplácí
v osmi stupních podle odbornosti,
odpovědnosti a složitosti práce, se
pohybuje od minimální mzdy do je-
jího dvojnásobku. Nejvyšší částka
by tak dosahovala zhruba před-
loňské průměrné mzdy, tedy 34 200
korun. Minimální mzdu loni po-
bíralo podle resortu asi 140 000 za-
městnanců.

„Český poměr průměrné mzdy
k minimální mzdě je nejhorší ze
zemí, které mají státem stanovenou
minimální mzdu. Umíme si před-
stavit částku mezi 48 a 50 procenty,
ale průměrné mzdy v minulém roce,
ne v předminulém,“ komentoval
Josef Středula.

Jana Maláčová navrhovala sta-
novit vždy od ledna minimální mzdu
jako polovinu předloňské průměrné
mzdy už před dvěma roky. Záměr
neuspěl. Shoda na něm nebyla, z no-
vely zákoníku práce tak vzorec vy-
padl. Kabinet ANO a ČSSD s pod-

Odbory: Zvedněme minimální mzdu, zrušení té superhrubé může počkat

porou komunistů v programovém
prohlášení slíbil, že závazná pravid-
la pro předvídatelný růst minimální
mzdy připraví.

Podle Josefa Středuly se ale do
sněmovních voleb v příštím roce
„nejde domnívat, že by ke shodě
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
došlo“.
https://www.esondy.cz/obsah/110/odbo
ry-zvedneme-minimalni-mzdu-zruseni-
te-superhrube-muze-po/267396

https://www.esondy.cz/obsah/110/odbory-zvedneme-minimalni-mzdu-zruseni-te-superhrube-muze-po/267396
https://www.esondy.cz/obsah/110/odbory-zvedneme-minimalni-mzdu-zruseni-te-superhrube-muze-po/267396
https://www.esondy.cz/obsah/110/odbory-zvedneme-minimalni-mzdu-zruseni-te-superhrube-muze-po/267396




Chodov 4. 9. 2020

ve 12:00 - 17:00 hod.

Staroměstská

Sokolov 5. 9. 2020

ve 10:00 - 15:30 hod.

Hornický den,

u Městského domu kultury

Břeclav 22. 9. 2020

ve 12:00 - 16:30 hod.

Sady 28. října

Znojmo 23. 9. 2020

ve 12:00 - 17:00 hod.

Masarykovo náměstí

Třebíč 24. 9. 202

ve 11:00 - 15:30 hod.

Karlovo náměstí

ODBORY
V REGIONECH

Praktický průvodce státní službou

Rádi upozorňujeme na novou publikaci, která vznikla pod au-

torským vedením právničky našeho odborového svazu Šárky

Homfray.

Průvodce je určen jak státním zaměstnancům, tak odborovým or-

ganizacím, 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

NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává

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.

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


• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč 
za rok vynaloženo na prevenci 

z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských center

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

• Více než 27 000 lékařů 
a zdravotnických zařízení po celé ČR

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

všem
Díky

Přestupní termín pro změnu 
zdravotní pojišťovny platí 

od 1. července do 30. září.



poslední

Základní odborová organizace OSSOO při MěÚ ve Varnsdorfu společně s Mladí chovatelé
zvířat, pobočný spolek Mikulášovice pořádají

ve dnech 26. prosince 2020 – 2. ledna 2021 17. ročník vánočního chovatelského tábora
Autokemp SK Mšeno na hranici CHKO Kokořínsko,

GPS: 50.4349906N, 14.6473272E.
Tábor je určen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě ve věku od 10 let. Ubytování účastníků je ve vícemístných
pokojích Stravování je zajištěno 5x denně, účastníci se budou podílet aktivně na přípravě a výdeji.
Program je rekreačně poznávací - výlety do CHKO a okolí, táborové hry, sportování, zdokonalování znalostí o chovu
zvířat a ochraně přírody.
Účastnický poplatek za 8 dnů tábora 3000 Kč. Přijímáme přihlášky pouze na celý tábor! Doporučené kapesné min.
500 Kč.
Uzávěrka přihlášek 15. listopad 2020, případně po naplnění kapacity dříve. Po jejich obdržení bude odeslána faktu-
ra na účastnický poplatek, po obdržení platby pak další pokyny. Závazné přihlášky zasílejte on-line na: www.tmch.cz
nebo elektronickou poštou na: chovatelemikulasovice@seznam.cz , případně poštou na adresu: MCHZ, p.s., Salmov
31, 407 79 Mikulášovice. Info na: tel. + 420 602 682 600.
Doprava je individuální nebo po dohodě společná z Prahy a do Prahy.
Náš tábor je zabezpečován tradičně plně dobrovolnicky, všichni táboroví pracovníci vykonávají svoji činnost
bezplatně.

Přihláška na vánoční chovatelský tábor Mšeno 2020
Přihlašuji své dítě

Jméno a příjmení ..........................................................................................................................................................

Datum narození..............................................................................................................................................................

Bydliště vč. PSČ ............................................................................................................................................................

Elektronická adresa rodičů pro kontakt ........................................................................................................................

Telefon rodičů či zákonných zástupců ..........................................................................................................................

Pojištěn/a u zdravotní pojišťovny..................................................................................................................................

Ubytován/a si přeji být podle možností společně s.......................................................................................................

Vlastní doprava .............................................................................................................................................................

Objednávám společnou dopravu ..................................................................................................................................

Doma chováme či projevuji zájem o zvířata ...............................................................................................................

Členům odborových organizací mohou poskytnout na účast na tomto táboře finanční příspěvek jejich zaměstnavatelé
a odborové organizace, členům chovatelských spolků jejich členské spolky.
Současně svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte spojených s jeho účastí na
táboře a pořizováním jeho fotografií a videozáznamů v průběhu tábora a jejich použitím pro archivní a propa-
gační účely pořadatele, jak to vyžaduje zákon 101/2000 Sb. Beru na vědomí, že děti nemají povoleno po
dobu trvání tábora držení mobilních telefonů a podobných zařízení.

Jméno a podpis rodiče dítěte/zákonného zástupce .............................................................................

Zpráva pro pořadatele:




