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Předsednictvo VOS

Předseda OS Bc. Pavel Bed-
nář informoval o své účasti na
jednáních Rady ČMKOS, která
se zabývala kolektivním vyjed-
náváním, přípravou VII. sjezdu
ČMKOS, porušováním zaměst-
naneckých a odborových práv,
pracovní úrazovostí a nemocemi
z povolání. V období od minu-
lého zasedání PVOS předseda
OS spolu s dalšími zástupci
odborového svazu několikrát
jednali s náměstkem ministra
vnitra pro státní službu RNDr.
Josefem Postráneckým o kon-
krétních případech, které jsou
v kolizi se zákonem o státní
službě, o avizované novele záko-
na o státní službě a o přípravě
vyjednávání ohledně vyšší
kolektivní dohody na rok 2019.

V Praze se 9. ledna účastnili
předseda OS P. Bednář, 1. mí-
stopředseda OS JUDr. Rudolf
Pospíšil a za Sekci policistů a za-
městnanců Policie ČR OSSOO
Mgr. Petr Pacher a Jaroslav
Chytrý spolu se zástupci dalších
odborových svazů setkání s mi-
nistrem vnitra Mgr. Lubomí-
rem Metnarem, kterého požáda-
li o podporu při vyjednávání
o platech, aby případné zvy-
šování platů se týkalo nejenom
příslušníků, ale i civilních za-
městnanců bezpečnostních sbo-
rů. V lednu se konalo společné
jednání odborových svazů RoPo
k novelizaci vyhlášky o FKSP,
která by měla přinést změnu
v příspěvku na činnost odboro-
vých organizací z FKSP. P. Bed-
nář se 23. ledna setkal se zástup-
ci platformy mladých odborářů
OS.

V březnu příštího roku se bude
konat VIII. sjezd našeho odbo-
rového svazu. Předsednictvo se

po diskusi shodlo na tom, že
sjezd by měl být jednodenní
a bude se konat v hotelu Olšan-
ka v Praze.

PVOS schválil změnu v účasti
zástupců na nejbližším jednání
Sněmu ČMKOS a na VII. sjezdu
ČMKOS, a navrhl zástupce OS
do pracovních komisí sjezdu.
Předsednictvo navrhuje pro vol-
by sjezdu ČMKOS kandidaturu
stávajícího předsedy, místopřed-
sedkyně a místopředsedy ČMKOS
s tím, že si velmi cení práci
současného vedení konfederace.

R. Pospíšil informoval o pří-
pravě vyššího kolektivního vy-
jednávání v rámci státní služby,
když uvažované změny vy-
cházejí ze zkušeností z plnění
stávající kolektivní dohody. Dále
pak shrnul dosavadní postup
ohledně snahy OS prosadit uza-
vření vyšší kolektivní smlouvy
pro zaměstnance územních sa-
mospráv, když Svaz měst a obcí
ČR podal rozklad proti určení
zprostředkovatele vyjednávání.
Členové předsednictva podporu-
jí postup OS v tomto vyšším
kolektivním vyjednávání.

R. Pospíšil hovořil dále o po-
kračování projektu MPSV pod-
porujícím sociální dialog, v rám-
ci kterého se konají v regionech
setkání zástupců zaměstnanců
k různým tématům. Pokračovat
bude také Odborová akademie.

PVOS rozhodlo o proplacení
úhrady soudního poplatku za
podání správní žaloby podané ve
věci žalobce Petra Jakubce.

Diskuse PVOS se dále věno-
vala dopadu změn katalogu
správních činností v rámci Úřa-
du práce ČR, připravované no-
vele zákona o státní službě a čin-
nosti mladých odborářů. -dě-

Setkání zástupců odborových svazů
s ministrem vnitra ČR

Vážené odborářky, vážení odboráři,
ve čtvrtek 9. ledna se v budově ministerstva vnitra ČR
konalo úvodní setkání Mgr. Lubomíra Metnara s před-
staviteli odborových svazů. Setkání proběhlo formou
diskuse, kdy jednotliví předsedové OS seznámili minis-
tra vnitra s okruhy, které je v rámci sociálního dialogu
potřeba přednostně řešit, případně navázat na již za-
počatá jednání.

Zástupci OSSOO upozornili ministra vnitra, že v rámci legisla-
tivního procesu se OSSOO pokoušel do novely zákona o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů zahrnout ustanovení
o možnosti uzavření kolektivní dohody vyššího stupně pro pří-
slušníky všech bezpečnostních sborů, které však nebylo ze strany
předkladatele návrhu akceptováno. Proto byl ministr vnitra požádán
v této věci o spolupráci. Zároveň zástupci OSSOO požádali pana
ministra o podporu při vyjednávání o platech tak, aby případné
zvyšování platů se týkalo nejenom příslušníků, ale i civilních za-
městnanců bezpečnostních sborů. Aby mohl jakýkoli bezpečnostní
sbor řádně vykonávat své kompetence, potřebuje k tomu všechny za-
městnance, jak příslušníky, tak i civilní zaměstnance.

Toto jednání jasně ukázalo, že Odborový svaz státních orgánů
a organizací je jediný, který veřejně deklaruje, že v rámci
bezpečnostních sborů jsou dvě kategorie zaměstnanců, tedy pří-
slušníci a občanští zaměstnanci, a že především u civilních za-
městnanců je platová úroveň na velmi nízké úrovni. Ostatní OS,
jako UBS a především NOS PČR, hájí zájmy pouze příslušníků,
a to jenom příslušníků Policie ČR. Ostatní příslušníci bezpeč-
nostních sborů, a zvláště jejich občanští zaměstnanci, nejsou prio-
ritou těchto OS.

V závěru ministr vnitra deklaroval pokračování v nastavené komu-
nikaci formou pravidelných jednání.

Bc. Pavel Bednář
předseda odborového svazu

Nabídka rekreace na rok 2018 na stranách

5 - 14

Nabídka pobytů v rekreačním zařízení SMRK v Lázních

Libverda není v tomto čísle NOS zveřejněna z technických

důvodů (nejsou zatím určeny ceny eventuálního stravování

a rehabilitační péče v objektu Lázní Libverda v roce 2018).

Informace o RZ SMRK budou zařazeny do jednoho

z únorových vydání NOSu.

V Praze v sídle odborového svazu se 25. ledna konalo 24.
zasedání předsednictva Výboru Odborového svazu státních or-
gánů a organizací.

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg
Modrý text s podtržením je
hypertextový odkaz na we-

bovou stránku nebo na vazbu
v dokumentu. Kliknutím na
“Pokračování na ..” můžete

pokračovat ve čtení textu
přecházejícího na jinou stránku.

https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz


Schillerové vadí daňové
výjimky, cílí i na stravenky

Stravenky a další
zaměstnanecké
benefity se opět

stávají předmětem zájmu minis-
terstva financí. Zrušení jejich
daňového zvýhodnění nově
navrhla současná ministryně
Alena Schillerová (za ANO).

Schillerová v České televizi
uvedla, že v novém zákoně o da-
ni z příjmu by chtěla zásadně
omezit všechny výjimky z pla-
cení daní. Tedy znovu otevřít
i otázku stravenek a dalších be-
nefitů.

Podle mluvčí Českomoravské
konfederace odborových svazů
Jany Kašparové se tímto téma-
tem bude zabývat odborná ko-
mise, kde jsou zastoupeny i od-
bory, které patří k zastáncům
benefitů.

Stravenky se předmětem kri-
tiky stávají vždy, když ministr
financí slíbí nezvyšovat daně,
ale současně potřebuje zaplnit
státní kasu, shodují se ekono-
mičtí analytici. „Snahu o zásah
do zaměstnaneckých benefitů či
o jejich omezení vnímám jako
nesystémový krok, který by nás
oddělil od většiny vyspělých
států západní Evropy, kde má na
trhu práce tento systém své mís-
to,“ sdělil Právu Martin Stanic-
ký, výkonný ředitel společnosti
Benefity.

Stravenky jsou v současné
době nejoblíbenější zaměstna-
necký benefit. Využívá jich přes
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Odborový svaz státních orgánů a organizací, který prostřednictvím
svých základních organizací zastupuje valnou většinu státních za-
městnanců vykonávajících státní službu ve správních úřadech, se
znepokojením sleduje jak postup legislativních prací, tak i jejich ob-
sah při zamýšlené novelizaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů.

Ačkoli  vnímáme  potřebu novelizace zákona o státní službě, a ně-
které body v předmětném materiálu vítáme, v souhrnu se nelze
ubránit dojmu, že novela je připravena narychlo, bez důkladného
rozvážení zejména zásadních koncepčních zásahů, a v některých
oblastech vykazuje velkou míru inklinace k narušení základních
principů, na kterých zákon o státní službě stojí, a některých jeho
cílů,  zejména  stabilizace  a  depolitizace  státní správy. Zejména
v otázkách výběru, jmenování a odvolávání představených se jeví
navržené změny velice účelové.

U jmenování na služební místo představeného se navrhuje projed-
nání mezi státním tajemníkem a příslušným členem vlády nebo ve-
doucím  Úřadu  vlády dohodou mezi těmito osobami. Tuto změnu
považujeme  za  podstatný  zásah  do principu oddělení politic-

Prohlášení Odborového svazu státních orgánů a organizací k připravované
novele zákona o státní službě

V Praze dne 17. ledna 2018

Odbory novelu zákona o státní službě
v navržené podobě odmítají

tisková zpráva 25. ledna 2018
Odborový svaz státních orgánů a organizací odmítá návrh novely

zákona o státní službě v předložené podobě. Ani po včerejším jednání
na Ministerstvu vnitra ČR k vypořádání připomínek se nemůžeme
zbavit dojmu, že hlavním cílem novely je narušení původního smys-
lu zákona, kterým je depolitizace a profesionalizace státní služby.

Zákon v nové podobě by naopak otevřel výběrová řízení i na
vysoké posty nejširšímu okruhu uchazečů zvenčí i s minimální
odbornou i manažerskou praxí. Výběrová řízení se tak mohou stát jen
zastávkou na cestě za obsazením funkcí předem vybranými osobami
na úkor zkušených státních zaměstnanců. Zákon by nestanovil už ani
formální prostředky, jak tomuto postupu zabránit.

Dále považujeme za zarážející, že v diskuzi o zásadním přepraco-
vání služebního hodnocení, které zůstane spojeno s úpravou osobního
příplatku, označil zástupce předkladatele novely tuto otázku za mar-
ginální a pro vládu a její jednání irelevantní. Navržené změny mohou
zkomplikovat cestu za zlepšením platových podmínek  pro  tisíce
státních zaměstnanců, kteří kvalitní službu odvádějí. Tuto  otázku  za
marginální rozhodně nepovažujeme.

Naše stanovisko k novele je i nadále odmítavé. Jedná se o us-
pěchaný, nekoncepční návrh, jehož účelem není řešit praktické obtíže
zákona, ale pouze usnadnit vliv nad obsazováním řady míst ve státní
službě, včetně těch klíčových.

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda OSSOO

kého a odborného a personalistického vedení služebního úřadu
(zde ministerstva nebo Úřadu vlády), který měl být hlavním
nositelem jednoho z cílů zákona o státní službě, tedy depolitizace
státní správy. Tato dohoda nemá zřejmě být v zákoně nijak blíže
specifikována, ani co do podmínek jejího uzavření či neuzavření, ani
co do oznámení důvodů „nedohody“ osobám, které byly navrženy ke
jmenování na místo představeného. V případě, že by ustanovení bylo
přijato v navrhované podobě, jednalo by se v podstatě o neomezené
právo veta ministra či vedoucího Úřadu vlády u jmenování jakéhokoli
představeného od úrovně vedoucích oddělení. V kombinaci s dalšími
navrhovanými  změnami  to  může  mít  dopady  jak na samostatnost
a nezávislost představených, tak jejich odbornost.

Dále u tak zásadního institutu, jakým je služební hodnocení s bez-
prostředními dopady do platu i postavení státního zaměstnance, by je-
ho radikální koncepční změny měly být podloženy a argumentovány
lépe, než jak je tomu v důvodové zprávě k návrhu. Konkrétní za-
mýšlené změny nejsou podrobně odůvodněny, včetně volby konkrét-
ních časových úseků apod. Dopady takto radikální změny služeb-
ního hodnocení nejsou dle našeho názoru předkladatelem
dostatečně anticipovány a vyhodnoceny.

K procesu zpracování a přijímání návrhu novely zákona pak
musíme vytknout zejména značný spěch, vyjádřený rychlou
přípravou materiálu a extrémně zkrácenou lhůtou pro jeho pro-
jednání v připomínkovém řízení. Tento spěch není objektivně nijak
odůvodnitelný – nenavrhuje se nic, co by bylo nutné aplikovat co nej-
dříve, čemuž odpovídá i navrhované datum účinnosti novely, materiál
nenavazuje na žádné unijní předpisy atd. 

Nelze se tedy zbavit dojmu, že návrh je předkládán nikoli na
podkladě důkladné revize účinnosti služebního zákona a jeho
praktického fungování, ale spíše za účelem destabilizace
postavení představených v rámci celé státní služby, zejména pak
na těch nejvyšších služebních úřadech, a do budoucna značnému
rozvolnění jejich přijímání a odvolávání, včetně umožnění politic-
kých vlivů na tento proces.

Odborový svaz státních orgánů a organizací takto koncipované
výše uvedené změny návrhu novely zákona o státní službě zásadně
odmítá.

Bc. Pavel Bednář
předseda odborového svazu

1,3 miliónu zaměstnanců, u více
než 60 tisíc zaměstnavatelů.
Stravenky nejsou nějaký český
experiment, používají je v 21 ze-
mích EU.

Stravenkami lze v republice
platit ve zhruba 30 tisících pro-
vozovnách a Češi ročně ve stra-
venkách projedí 15 miliard ko-
run. Využívají je firmy, kterým
se nevyplatí otevřít si vlastní
závodní jídelnu, ale současně
chtějí poskytnout kvalitní stra-
vu. Stravenky podporují i lékaři,
protože skutečně přispějí k to-
mu, že lidé se racionálně stravu-
jí a mají tři jídla denně.

Mezi kritiky stravenek patří
velké hotely a stravovací provo-
zovny, kterým stravenky ubírají
klienty

„Se stravenkami chodíme
pravidelně na obědy, jsou prostě
výhodné a oceňujeme, že nám je
firma dopřála,“ potvrdil Právu
třicetiletý úředník Marek z Plz-
ně. „Kladem stravenek je, že je
mohou, například na rozdíl od
plavenek, využívat všichni za-
městnanci bez ohledu na věk,“
říká finanční poradce František
Macháček.

Zájem o stravenky v Česku tr-
vale roste. Stravenky začaly za-
vádět i řetězce Lidl a Kaufland.
Začíná se prosazovat i elektro-
nická podoba stravenek. Pro stra-
venky jsou i odbory, protože za-
jištují zaměstnancům možnost
pravidelné teplé stravy i čas na
oběd.
https://www.novinky.cz/ekonom
ika/460841-schillerove-vadi-
danove-vyjimky-cili-i-na-stra-
venky.html

https://www.novinky.cz/ekonomika/460841-schillerove-vadi-danove-vyjimky-cili-i-na-stravenky.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/460841-schillerove-vadi-danove-vyjimky-cili-i-na-stravenky.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/460841-schillerove-vadi-danove-vyjimky-cili-i-na-stravenky.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/460841-schillerove-vadi-danove-vyjimky-cili-i-na-stravenky.html
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§ ODPOVÍDÁME §

Dobrý  den,  ohledně   článku
v novinách odborového svazu
NOS státních orgánů a organizací
uveřejněném na str. 4 pod ná-
zvem Příběh „kverulanta“ pode-
psaný zkratkou –dě- považuji za
povinnost vyjádřit se k hodnocení
původní odborové organizace –
cit.: „A tak spolu s ostatními ne-
spokojenými zaměstnanci (odbo-
ráři) založili v dubnu loňského
roku novou odborovou organi-
zaci, jejíž předsedou se stal pan
Jakubec, a která od počátku měla
dva  „soupeře“, zaměstnavatele
a původní odborovou organiza-
ci.“ – konec citace, neboť po-
važuji toto hodnocení původní
ZO za zkreslené a její uveřejnění
bez toho, aby se autor příspěvku
pokusil toto tvrzení ověřit, za
porušení novinářské a odborářské
etiky, a to i s ohledem na osobní
účast čelních představitelů ve-
dení odborového svazu na stěžej-
ních  jednáních  spojených  s  zá-
kladní organizací vedenou panem
Jakubcem.

Dle mého ZO vedená panem
Jakubcem vznikla z nepochopení
demokratických principů z jeho
strany, kdy jako bývalý člen ZV
původní ZO měl pouze jeden hlas
a pokud nedokázal svým názo-
rem přesvědčit nadpoloviční vět-
šinu ZV, měl respektovat větši-
nový názor ZV tak, jako jsem já
respektoval většinový názor při
společném jednání obou ZV v říj-
nu 2017 po podání návrhu, aby
ZV původní ZO doporučil ředite-
li ČIŽP, aby zrušil převedení
pana Jakubce na OI Ústí nad La-
bem, neboť jsem tento úkon po-
važoval za účelový a kontrapro-
duktivní v tom smyslu, že pan Ja-
kubec nepracoval ani na pobočce
v Karlových Varech a ani na ma-
teřském inspektorátu v Hradci
Králové, kde zbývající pracovní-
ci příslušného oddělení museli
dodělávat i jeho kontroly. 

Pan Jakubec je dospělý člověk
a měl by být schopen nést odpo-
vědnost za své kroky. Takže,
když se rozhodl, že je mu původ-
ní organizace těsná a založil si
svoji vlastní ZO, kdy s ohledem
na počet funkcionářů nové ZO
dle mého názoru mylně aplikoval
některá ustanovení zákoníku
práce týkající se souhlasu ZO při
ukončení pracovního poměru od-
borového  funkcionáře na režim
služebního zákona, bylo  z  jeho

OS respektuje suverenitu obou ZO a zástupci OS se při všech jed-
náních s oběma ZO i při kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem
snažili působit na obě ZO, aby postupovaly při jednání jednotně a ve
prospěch  všech   zaměstnanců. Uvedené   názory   zmíněných   ZO
odrážejí jejich stanoviska a OS považuje v rámci vyváženosti za účel-
né je zveřejnit.

strany dětinské se pokusit pomocí
navrhovaného práva veta ovlád-
nout i původní ZO, když poznal,
že „vyděračský“ potenciál jeho
osoby skrze novou ZO se v limitě
blíží  k  nule. Tzn.,  mohl  jednat
o spolupráci a společných kro-
cích s původní ZO, avšak v žád-
ném případě nemohl původní sa-
mostatné a svébytné organizaci
diktovat, aby skákala, jak on bu-
de pískat.

Může mi být líto, že pan
Jakubec nahrazuje vyjednávací
schopnosti neustálým „soupeře-
ním“, což osobně chápu jako
vyhledávání „nepřítele“, kteří mu
brání v jeho až bezmezném zne-
užívání výhod. Myslím si, že čel-
ní představitelé odborového sva-
zu velmi dobře vědí, že původní
ZO nikterak s novou ZO nesou-
peřila, a to od počátku jejího pre-
cizně načasovaného vzniku k ter-
mínu uzavírání KD a KS, kdy se
původní ZO při uzavírání KS a KD
na rok 2017 rozhodla, že poskyt-
ne nové ZO časový prostor, zda
se nová ZO přidá nebo si zvolí
cestu vyjednání vlastní dohody,
ačkoliv i za účasti představitelů
vedení odborového svazu byla
provedena analýza, že původní
ZO může uzavřít KD, jakož i KS
samostatně.

Obdobně vstřícně se původní
ZO zachovala vůči návrhu pana
Jakubce k jednání o spolupráci,
kdy mu sdělila, že toto jednání

bude možné uskutečnit až po do-
volených, což se i stalo. Takže se
pokusím zrekapitulovat přístup
obou ZO. Původní ZO se v zájmu
obhajoby oprávněných práv
všech pracovníků inspekce ak-
tivně zapojila do mzdového vy-
jednávání (diskuzní příspěvek na
jednání, písemná informace
adresovaná některým poslancům
z Hnutí ANO – Brabec, současně
byl a je naším rezortním minis-
trem,  Babiš,  Faltýnek   a  Pilař)
a v tomto duchu pokračovala i na-
dále, kdy jsem při prosincové
návštěvě ředitele ČIŽP na našem
OI jej upozornil na problematiku
nízkých platů pro nově nastupu-
jící kolegy. Následně jsem upo-
zornil  ředitele  ČIŽP  na  to,  že
u dvou kolegů nedošlo k převodu
z 11. PT do 12. PT,  ačkoliv bylo
z jeho strany prezentováno, že se
tento převod týkal i jich.

Otázkou jest, co v rámci mzdo-
vého vyjednávání vykonala ZO
vedená pana Jakubcem. Myslím
si, že vedení  svazu by jméno zá-
stupce nové ZO hledalo na pre-
zenční listině z příslušného jed-
nání marně. Otázkou je, co pan
Jakubec učinil ve věci opo-
menutého převodu z 11. PT na 12.
PT, ačkoliv to byli jeho nejbližší
kolegové a jedna kolegyně s ním
seděla přímo v kanceláři. S ohle-

dem na jeho připomínky uvedené
v článku jest i otázkou, kolik
návrhů v dané věci předložil pro
jednání vedení OI a případně ko-
likrát  toto  osobně   projednával
s ředitelem OI. Já osobně jsem tak
naposledy učinil v listopadu
2017, přičemž se jednalo o ostrou
výměnu názoru.

Takže mi skutečně může být lí-
to, že aktivity původní ZO ve
prospěch  všech pracovníků (tzn.
i nečlenů odborů) místo aktivit ve
prospěch malé skupiny pracov-
níků pod rouškou, že je tak činěno
ve prospěch všech, vzbuzují u ko-
legy Jakubce pocit soupeření, kdy
dost možná hůře nese skutečnost,
že jeho „samozvaný monopol“,
že   pouze  on  jediný  se dokáže
ozvat, jaksi neplatí. Závěrem tedy
konstatuji, že osobně s ohledem
na všechny skutečnosti považuji
uvozovky v názvu výše citova-
ného článku za nadbytečné a přál
bych si, aby vedení odborového
svazu  v  budoucnu odmítalo při-
stupovat na hru pana Jakubce ve-
doucí k narušování žádoucí jed-
noty odborového svazu.

Ing. Jiří Nešpor
Koordinátor integrovaných 

agend
ČIŽP – OI Hradec Králové

a zástupce OI HK 
v ZV ZO OSSOO Praha

Nařízení vlády č.  361/2007 Sb.,
ve znění  pozdějších předpisů, uvá-
dí rozmezí vlhkosti na pracovišti
30 až 70 %. V topné sezóně, kdy
ve vnitřním prostředí vzduch vy-
sychá vytápěním a venkovní vlh-
kost  při  mrazivém  počasí vy-
mrzá, je obtížné legislativou da-
né rozmezí dodržet nejen v kli-
matizovaných, ale i v přirozeně
větraných místnostech. Opti-
mální by bylo vzduch vlhčit.
Zvlhčování vzduchu v klimati-
zaci je sice technicky možné, ale
je to finančně i provozně velmi
náročné a drahé. Ne každá kli-

matizace je k vlhčení uzpůsobe-
na. V menších prostorách lze vy-
užít přenosné zvlhčovače vzdu-
chu. I ty vyžadují údržbu a sous-
tavnou péči.

Většina lidí subjektivně nižší
vlhkost ovzduší v interiéru vů-
bec nevnímá, neboť k tomu ne-
máme zvláštní čidlo. Relativní
vlhkost vzduchu klesá v zimě na
mnoha pracovištích. Není to
pokles trvalý a lidské tělo se re-
lativní vlhkostí kolem 25 %  umí
přizpůsobit regulací pocení. Sní-
žená vlhkost vnitřního vzduchu
se  může projevit u citlivých je-

Ad “Příběh „kverulanta“”
E-mail z 12. ledna 2018 na adresy bednar.pavel@cmkos.cz

a pospisil.rudolf@cmkos.cz:

Jaká jsou rizika práce v kancelářích typu openspace s klimatiza-
cí, kde je po delší dobu (týdny, uprostřed zimy i měsíce) vlhkost
pod  30  %? V   průměru  třeba  kolem  25 %,  minima  18  %;
dlouhodobý celoroční průměr za několik let cca 35 %. Je možné,
že to vede k vyšší nemocnosti na pracovišti? Mohou proti tomu
zaměstnanci něco dělat? Stanovisko zaměstnavatele je takové, že
s tím nejde nic moc udělat, protože je špatně navržená vzdu-
chotechnika a zároveň dochází občas k poruchám.

dinců   pocitem    suchých  očí.
V takovém případě lze užít kap-
ky – umělé slzy. Suché sliznice
se mohou projevit jako určitá
nepohoda, např. při nutnosti
déle hovořit je třeba sliznice
krku zvlhčit častějším pitím
vody. V mrazivém počasí bývá
vlhkost vzduchu uvnitř vyšší,
než ta venkovní, neboť vodní
pára je významnou složkou vy-
dechovaného vzduchu. I když
lze teoreticky připustit, že suché
sliznice mohou být náchylnější
k vzdušným infekcím, nebylo
žádnou soustavnou studií
prokázáno, že by lidé právě z to-
hoto důvodu trpěli nějakým ty-
pickým onemocněním. Ochra-
nou, kterou každý z nás může
pro sebe zajistit, je i v zimě do-
držování pravidelného pitného
režimu.

Ariana Lajčíková CSc. 
Státní zdravotní ústavu

http://www.bozpinfo.cz/nizka-
vlhkost-v-kancelarich-v-zimn-
im-obdobi

http://www.bozpinfo.cz/nizka-vlhkost-v-kancelarich-v-zimnim-obdobi
http://www.bozpinfo.cz/nizka-vlhkost-v-kancelarich-v-zimnim-obdobi
http://www.bozpinfo.cz/nizka-vlhkost-v-kancelarich-v-zimnim-obdobi
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Protesty v Íránu a role Mezinárodního měnového fondu
5. leden 2018

Některá média označují za hlavní důvod protestů v Íránu pokles život-
ního standardu včetně dopadů nového návrhu rozpočtu, který  má vstou-

pit  v  platnost  v březnu. Některá média  uvádějí, že ně-
která nejméně populární opatření přiměl tuto zemi zavést
Mezinárodní měnový fond. Mezinárodní odborová kon-
federace (ITUC) včera vydala zprávu  ohledně  široce
rozšířených protestů v Íránu, v kterém zdůraznila ne-
bezpečně rostoucí inflaci a pokračující pokles reálných

mezd. Hlavním spouštěcím mechanizmem protestů  bylo  podle médií
oznámení navrhovaných vládních změn, které zamýšlejí zrušit hotovost-
ní dávky pro miliony občanů, zvýšit ceny pohonných hmot a privatizovat
veřejné školy. Ačkoliv Írán od roku 1960 žádnou půjčku od MMF nečer-
pal, jeho vláda se zdá být této variantě opět nakloněna od nukleární do-
hody z roku 2015. MMF mimo  jiné  radí  Íránu, aby výrazně omezil
plošné vyplácení dávek, a byl v jejich vyplácení mnohem selektivnější.
To by podle MMF mohlo tamní vládě pomoci ušetřit 0,7 % HDP. MMF
dále íránské vládě doporučil zvýšit výběr daní přes navýšení sazeb u daní
z  přidané hodnoty. Tyto daně ale mají disproporční dopad na obyvatel-
stvo, když těm nejchudším vzroste podíl na těchto daních nejvíce. MMF
také vyzývá k reformě penzijního systému, a to opět s cílem snížit veřej-
né výdaje. 
Trumpova válka proti imigrantům z chudých zemí (a proti lidským
právům)
16. leden 2018

Americký prezident Donald Trump na začátku ledna během pouhých
tří dnů zrušil dočasný ochranný status imigrantů ze Salvadoru a označil
Salvador, Haiti a africké země za „shithole countries“, co se dá slušně
přeložit jako zapadákov nebo díra. Jeho slova odsoudilo mnoho lidí po
celém světě. Předseda Americké federace učitelů (AFT) Randi
Weingartner k tomu řekl: „Jako by nestačilo už samotné zrušení dohody
o ochraně dětí a mladých lidí před deportací, Trump se pouští do

nenávistných  útoků  proti  zemím,  kde
jsou bílí lidé v menšině, a znovu ukazu-
je svou rasistickou a nacionalistickou
ideologii, která formuje celé jádro jeho
administrativy.“ R. Weingartner záro-
veň s politováním konstatoval, že jsou
to právě učitelé, kteří musí s dopady
těchto komentářů bojovat, a uvedl:

“Pokud byste byl dítětem imigranta z Haiti nebo Afriky, jak byste se asi
cítil? Co se stane ve třídách, když ostatní děti jednoduše zopakují prezi-
dentova vulgární slova? Jak máme učit děti, že jejich prezident zrazuje
hodnoty zakotvené v ústavě, a to vše v předvečer víkendu Martina Luthe-
ra  Kinga,  který  probíhá  na  počest a podporu spravedlnosti, svobody
a příležitostí?“ Předseda AFT rovněž dodal, že americký lid nestojí za
těmito nenávistnými a rasistickými projevy prezidenta.
Evropští CEO si za 4 dny v Davosu vydělají to, co běžný pracovník
za 2 roky
16. leden 2018

Podle  dat  informační agentury Bloomberg si průměrný CEO (Chief
executive officer je v angloamerickém prostředí výkonný ředitel obchod-
ní společnosti a jiných organizací. V akciových společnostech odpovídá
post CEO funkci předsedy představenstva), který se zúčastní ekonomic-
kého fóra v Davosu, za čtyři dny vydělá víc než je průměrný výdělek za
18 – 24 měsíců. Údaje se liší podle jednotlivých zemí, když ve Velké
Británii vydělají CEO za 4 dny v průměru více než činí průměrný příjem
za 2 roky, zatímco v Německu činí tento údaj 18 měsíců. Generální tajem-
ník Evropské odborové konfederace (ETUC) Luca Visentini k tomu řekl:
„CEO, kteří se účastní konference v Davosu, musí přijít s dohodou, která
zlepší svět, když chtějí odůvodnit svůj výdělek výrazně vyšší než roční
průměrný příjem. Já budu tlačit na CEO, aby si své platy zasloužili tím,
že podpoří růst mezd pracovníků ve svých společnostech a dodavatel-
ských řetězcích.“ Konfederační tajemnice ETUC Esther Lynchová k to-

mu řekla: „Tématem letošního
Světového ekonomického fóra je
vytvoření sdílené budoucnosti a CEO
mohou začít tím, že se dohodnou na
férovějším   rozdělování  příjmů. To
znamená, že zajistí, aby byly do-
držována odborářská práva a kolek-
tivní  dohody  v jejich společnostech
a dodavatelských řetězcích a zvrátí
rostoucí trend falešného sebezaměst-
návání.“ Kromě těchto uvedených

aspektů ETUC také vyzývá k širší debatě o opatřeních v boji proti exce-
sivním odměnám manažerů. L. Visentini k tomu dodal: „Svět potřebuje,
aby pracovníci dostali férové zvýšení mezd, aby mohli táhnout hos-
podářskou poptávku a mohli bojovat s nerovnostmi. To platí nejen pro
Evropu, ale i pro zbytek světa.“
EPSU  nemůže uvěřit diskuzi v Radě ministrů (ECOFIN), ohledně
odebrání některých zemí z černé listiny daňových rájů
17. leden 2018

Pouhý měsíc poté, co Evropská rada přijala černou listinu zemí, které
jsou vnímány jako daňové ráje, Evropský parlament odhalil, že Rada
diskutuje  o odebrání 7 zemí z této černé listiny. Jednou z těchto zemí je
i Panama, která je centrem pro korporace a bohaté lidi, kteří se chtějí vy-
hnout placení daní v EU. Tyto společnosti a bohatí lidé podkopávají ve-
řejné financování sociálních systémů, veřejné služby a penze. Generální
tajemník Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU)
Jan Willem  Goudriaan k tomu řekl: „Diskuse v Radě o odstranění zemí
z černé listiny daňových rájů pouhý měsíc po jejich zařazení je skandál-
ní. Pokud by to tak skutečně dopadlo, bylo by to naprosté selhání kredi-
bility Rady a dokonce i Evropské unie a jejich institucí v boji proti daňo-

vými únikům. Toto má širší konsekvence.
Představte si rychlost, jakou vlády do-
káží měnit tento seznam, zatímco na dru-
hé straně čekáme roky na progres v re-
gulaci, která by chránila pracovníky
před sociálním dumpingem. Ženy očeká-
vají stejnou rychlost při řešení problému

rozdílných mezd mezi muži a ženami. Je to hanba.“ 
PSI podporuje report Oxfamu: Odměňujte práci, ne bohatství
22. leden 2018

Nová zpráva analytiků společnosti Oxfam ukazuje, jak se globální
nerovnost vymyká kontrole. Minulý rok přinesl nejvyšší nárůst miliar-
dářů v  historii,  když  nový  miliardář  na světě přibyl každým druhým
dnem. Tento obrovský nárůst bohatství sedminásobně předčí částku

potřebnou na ukončení globální ex-
trémní chudoby. 82 % všeho vygene-
rovaného bohatství šlo do rukou 1 %
nejbohatších, zatímco nic nepřipadlo
na dolních 50 %. Nebezpečná a špat-
ně placená práce pro obrovské množ-

ství lidi podporuje extrémní bohatství pro pár vyvolených. V nejhorších
podmínkách pracují ženy, a téměř všichni superbohatí jsou muži. Vlády
musí vytvořit rovnější společnost tím, že dají přednost běžným pracov-
níkům  a  drobným  zemědělským  producentům  před těmi obrovskými
a mocnými. Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová komentovala
zprávu: „Tento report jen potvrzuje, co pracovníci vědí již dlouhé roky:
většina výhod z globalizace je určena pro globální elity, které sami sebe
považují za nedotknutelné. Mýty současného modelu globalizace se
hroutí  jak domeček z karet, a s tím i kredibilita jejich zastánců a důvěra
v politické instituce. Nestoudné daňové úniky korporací, privatizace,
omezování služeb a dekády stagnujících mezd nejsou výsledkem žádné
náhody. Urgentní a radikální kroky jsou zapotřebí k zajištění financování
veřejných služeb, slušné práce a redistribuci bohatství. Alternativou je
růst populizmu, rasizmus a rostoucí síla ultra pravicových stran.“

Pavol Mokoš



Týdenní pobyty 
Dospělý (8 dní/7 nocí)
Plná penze 4830 Kč/osoba 
Polopenze 4200 Kč/osoba
� 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
� 7x plná penze/polopenze (snídaně formou bufetu, obědy, večeře

servírované)
� volný vstup do venkovního hotelového bazénu (mimo rezervované

akce), parkování a wifi zdarma
Dítě do 12 let (8 dní/7 nocí) 
Plná penze 4340 Kč/osoba 
Polopenze 3710 Kč/osoba
� 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
� 7x plná penze/polopenze (snídaně formou bufetu, obědy, večeře

servírované)
� volný vstup do venkovního hotelového bazénu (mimo rezervované

akce), parkování a wifi zdarma
Sportovní pobyt

(7 dní/6 nocí) 3980 Kč/osoba
� 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
� 6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře servírované)
� sportovní program - 2x bowling/1 dráha (60 min), 6x minigolf (60

min), 3x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min),
1x stolní tenis (60 min) a volný vstup do venkovního hotelového
bazénu (mimo rezervované akce)

SLEVY (platí pro všechny druhy pobytů)
� sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
� sleva 20 % pro děti 3-12 let (jen sportovní pobyt!!!)
� dětská postýlka zdarma
Důležité informace:
� pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjez-

du do 10.00 hodin
�možnost dokoupení plné penze - 130 Kč/dospělá osoba, 90 Kč dítě

do 12 let
� jednolůžkový pokoj za příplatek 150 Kč/osoba/noc
� pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 7. - 31. 8. 2018:

4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 1. 7. – 7. 7.
nebo 8. 7. 2018 – 8 lůžek

1 x 1/4 lůžkový pokoj /2 propojené pokoje se společným sociálním
zařízením/ 1. 7. – 7. 7. 2018 – 3 /až 4/ lůžka
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 7. 7. nebo
8.7. - 14. 7. 2018 – 8 lůžek
1 x 1/4 lůžkový pokoj /2 propojené pokoje se společným sociálním
zařízením/ 7. 7. – 14. 7. 2018 – 3 /až 4/ lůžka
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 12. 8. - 19.
8. 2018 – 8 lůžek
� v hotelu není možný pobyt s domácím zvířetem
REZERVACE:rezervace@sport-hotel.cz, +420 774 851 488

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2018
Pro rok 2018 zajistil Odborový svaz státních orgánů a organizací formou rám-
cových smluv nabídku na zvýhodněné rekreační, wellnes a lázeňské pobyty
pro členy ZO OSSOO.  Jedná se o známá střediska opakovaně využívaná čle-
ny OS již řadu let. Rekreační pobyty nabízí Hotel Engadin v Železné Rudě,
Penzion Hejtman v Chlumu u Třeboně, Hotel Bezděz Staré Splavy (Máchovo
jezero), Sporthotel Kácov – Kutná Hora, Horský hotel Skiland - Ostružná
(Jeseníky) a Horská chata Popelná (Kašperské hory - Šumava). Širokou na-
bídku zvýhodněných lázeňských a wellnes pobytů v České republice na Slo-
vensku a v Maďarsku nabízí společnost spa.cz, a dále je možné využít lázeňské
pobyty také v hotelech ve Františkových Lázních.
Objednávky pobytů
V letošním  roce  2018  probíhá  stejný systém objednávání rekreačních pobytů
svazové rodinné rekreace jako v loňském roce. Veškeré objednávky probíhají pří-
mo mezi členem ZO OSSOO a rekreačním střediskem, tzn., že členové ZO
OSSOO si budou vybrané pobyty a služby objednávat individuálně, a to buď tele-
fonicky, e-mailem nebo písemně přímo s jednotlivým penzionem nebo hotelem.
Pro uplatnění zvýhodněných cen pro členy OS je nutné při rezervaci ubytování
nahlásit rekreačnímu středisku svou příslušnost k OSSOO.  Zvýhodněné ceny
pobytů pro členy OSSOO platí také pro jejich rodinné příslušníky, kteří se poby-
tu zúčastní.
Doporučujeme
Jelikož některá střediska nabízejí rekreační pobyty jen určitou část roku
(květen – září) a disponují malým počet lůžek na turnus (např. penzion
Hejtman – Chlum u Třeboně, Sport hotel Kácov), doporučujeme si objednávky
na letní prázdninové měsíce zajistit se středisky co nejdříve.
Důležité informace
Pro uplatnění zvýhodněné nabídky pobytu, bude člen OS při rezervaci
pobytů prokazovat příslušnost k OSSOO průkazem člena ZO nebo
potvrzení VZO, popř. potvrzením příslušného Informačního poraden-
ského centra (u individuálních členů). Cenovou nabídku jednotlivých
středisek též najdete na stránkách OSSOO (www.statorg.cmkos.cz). 
Podrobnější informace o rekreačních střediscích a jejich storno podmínky

naleznete  u  některých  středisek  přímo  v  této  nabídce nebo na stránkách
OSSOO (www.statorg.cmkos.cz) či na webových stránkách daného
rekreačního střediska. 
Případné dotazy nebo informace k pobytům příjímá: pí. Řehořová
Vladimíra, tel: 224 142 474 nebo e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

Informační poradenská centra odborového svazu

Praha + střední Čechy
Mgr. Arnošt Odvalil
Senovážné náměstí 23
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 142 275
fax: 224 142 273
mobil: 739 534 662
email: odvalil.arnost@cmkos.cz
jižní Čechy
Ivana Jochová
Senovážné náměstí 2
371 23 ČESKÉ BUDĚJOVICE
mobil: 724 594 591
email: jochova.ivana@cmkos.cz
západní Čechy
Daniela Bečvaříková
Pobřežní 8
301 11 PLZEŇ
tel.: 377 226 046
mobil: 731 609 454
email: becvarikova.daniela@cmkos.cz
severní Čechy
Eva Vovesová 
Dvořákova ul. 2

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
(bývalé ředitelství UNION 
banky vedle kult. domu)
mobil: 731 609 455
email: vovesova.eva@cmkos.cz
východní Čechy
Mgr. Věra Benešová
Eliščino nábřeží 375
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
mobil: 604 321 518
email: benesova.vera@cmkos.cz
jižní Morava
Jaroslav Svoboda
Malinovského náměstí 4
660 87 BRNO
tel.+fax: 542 213 188
mobil: 731 609 457 
email: svoboda.jaroslav@cmkos.cz
severní Morava a střední Morava
Ing. Zdeněk Faic
U Tiskárny 1/558
702 00 OSTRAVA - Přívoz
mobil: 731 622 932
email: faic.zdenek@cmkos.cz

Sporthotel  KÁCOV, Kácov, okres Kutná Hora 
http://www.sport-hotel.cz/homepage

nabídka

http://www.sport-hotel.cz/homepage


Bonusy
� parkování a wifi zdarma
� úschovna kol, lyží zdarma
� ubytovací poplatky v ceně pobytu
� stolní tenis zdarma
� možnost využití společenské místnosti zdarma
Slevy
� sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
Podmínky pobytu
� na pro dítě platí do 12  let věku dítěte
�minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby, v případě obsazení

pokoje menším počtem osob - příplatek 200,- Kč noc/os
Storno odmínky
� 7 dní před pobytem - 50 % z celkové ceny pobytu
� 2 dny před pobytem - 100 %  z celkové ceny pobytu
� po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný pobyt

(max. 3 měsíce od původního data nástupu)

Důležité informace
� pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin a v den odjez-

du musí být vyklizeny do 10.00 hod
� domácí mazlíček za poplatek 100,- Kč/den
� dětská postýlka 50, - Kč/den

Horský hotel Skiland *** superior
www.skiland.cz, REZERVACE: +420 777 254 542

sezóna od 1. 7. – 16. 9. 2018 mimosezóna od 9. 4. – 30. 6. 2018 nebo 17. 9. – 21. 12. 2018
týdenní pobyt s polopenzí (8 dní/7 nocí) sezóna/os/noc mimosezóna/os/noc

dospělý 614,- Kč/původně 767,- Kč 542,- Kč/původně 677,- Kč
dítě 496,- Kč/původně 608,- Kč 415,- Kč/původně 533,- Kč
dítě na přistýlce (do 12 let) 449,- Kč/původně 553,- Kč 379,- Kč/původně 488,- Kč

týdenní pobyt - 100% sleva na půjčovnu sport. vybavení, 1h bowlingu,mapky k turistickým trasám, teplé nápoje v hotelu
1x slevová karta Jeseníky RegionCard

prodloužený víkend s polopenzí (5 dní/4 noci)
dospělý 614,- Kč/původně 767,- Kč 542,- Kč/původně 677,- Kč
dítě 496,- Kč/původně 608,- Kč 415,- Kč/původně 533,- Kč
dítě na přistýlce (do 12 let) 449,- Kč/původně 553,- Kč 379,- Kč/původně 488,- Kč

prodloužený víkend - 100% sleva na půjčovnu sport. vybavení, mapky k turistickým trasám, 1x slevová karta Jeseníky RegionCard
víkend s polopenzí (3 dny/2 noci)

dospělý 614,- Kč/původně 767,- Kč 542,- Kč/původně 677,- Kč
dítě 496,- Kč/původně 608,- Kč 415,- Kč/původně 533,- Kč
dítě na přistýlce (do 12 let) 449,- Kč/původně 553,- Kč 379,- Kč/původně 488,- Kč

Rodinný penzion Skiland
www.skiland.cz REZERVACE: +420 777 254 542

sezóna od 1. 7. – 16. 9. 2018 mimosezóna od 9. 4. – 30. 6. 2018 nebo 17. 9. – 21. 12. 2018
Týdenní pobyt s polopenzí (8 dní/7 nocí) sezóna/os/noc mimosezóna/os/noc

dospělý 539,- Kč/původně 674,- Kč 479,- Kč/původně 599,- Kč
dítě 454,- Kč/původně 581,- Kč 397,- Kč/původně 510,- Kč

týdenní pobyt -100% sleva na půjčovnu sport. vybavení, 1h bowlingu, mapky k turistickým trasám, teplé nápoje v hotelu,
1x slevová karta Jeseníky RegionCard

Prodloužený víkend s polopenzí (5 dní/4 noci)
dospělý 539,- Kč/původně 674,- Kč 479,- Kč/původně 599,- Kč
dítě 454,- Kč/původně 581,- Kč 397,- Kč/původně 510,- Kč

prodloužený víkend - 100% sleva na půjčovnu sport. vybavení, mapky k turistickým trasám, 1x slevová karta Jeseníky RegionCard
Víkend s polopenzí (3 dny/2 noci)

dospělý 539,- Kč/původně 674,- Kč 479,- Kč/původně 599,- Kč
dítě 454,- Kč/původně 581,- Kč 397,- Kč/původně 510,- Kč

Bonusy - platí pro všechny pobyty
� parkování a wifi zdarma
� úschovna kol, lyží zdarma
� ubytovací poplatky v ceně pobytu
� stolní tenis zdarma
� možnost využití společenské místnosti zdarma
Slevy
� sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
Podmínky pobytu
� cena pro dítě platí do 12  let věku dítěte
� minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby, v případě obsazení

pokoje pouze jednou osobou - příplatek 200,- Kč noc/os
Storno podmínky
� 7 dní před pobytem - 50 % z celkové ceny pobytu
� 2 dny před pobytem - 100 %  z celkové ceny pobytu
� po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný pobyt

(max. 3 měsíce od původního data nástupu)

Důležité informace
� pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin a v den odjez-

du musí být vyklizeny do 10.00 hod
� domácí mazlíček za poplatek 130,- Kč/den
� dětská postýlka 50,-Kč/den



STARÉ SPLAVY- HOTEL BEZDĚZ ***
www.hotelbezdez-machovojezero.cz

Letní pobyt (8 dní/7 nocí) 5530 Kč/osoba (původně 6930 Kč)
� 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
� 7x snídaně formou buffetu
� 7x večeře výběr z 5 jídel
Prodloužený víkend (4 dny/3 noci) 2370 Kč/osoba (původně 3585 Kč)
� 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
� 3x snídaně formou buffetu
� 3x večeře výběr z 5 jídel
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci) 1580 Kč/osoba (původně 2390 Kč)
� 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
� 2x snídaně formou buffetu
� 2x večeře výběr z 5 jídel
Děti 3 - 12 let 510, - Kč/noc
Příplatek za jednolůžkový pokoj 300,- Kč/noc
Bonusy: Wl-Fl zdarma, parkování zdarma, úschova kol zdarma, stolní te-
nis a bazén zdarma
REZERVACE: +420 602 650 649, info@hotelbezdez-machovojezero.cz
Důležité informace: pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin 
pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 4. - 31. 10. 2018

Cenové podmínky pro letní sezónu 2018 od 30. 6. do 25. 8. 2018
Pobyty  v hlavní letní sezóně i mimosezóně nabízíme pouze týdenní,
v intervalech od soboty do soboty
3780,- Kč – dospělá os/týden s polopenzí 
2730,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí 
15,- Kč/dosp.os. od 18 do 70 let/den – rekreační poplatek obci
Děti od 0 do 3,99 let bez nároku na lůžko a stravu platí manipulační
poplatek 100,- Kč/den (pobyt na společném lůžku nebo dítě v pos-
týlce) - v doprovodu 2 plně platících dospělých osob max. 2 děti.
Zapůjčení dětské postýlky je pro děti do 3,99 let zdarma (po před-
chozí domluvě).
Cenové podmínky v mimosezóně od 28. 4. do 30. 6., od 25. 8. – 29. 9. 2018):
3500,- Kč – dospělá osoba/týden s polopenzí 
2730,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí 
15,- Kč/dosp.os. od 18 do 70 let/den – rekreační poplatek obci
Možnost dokoupení plné penze za 100,- Kč/osoba.
Rekreační týdenní pobyt v roce 2018 zahrnuje:
• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím 
• 7x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře dvouchodová

servírovaná), – stravování  začíná v sobotu večeří  a končí v sobo-
tu snídaní

• pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den
odjezdu do 9.00 hodin

Storno podmínky a pobyt se zvířaty:
• pobyt se zvířaty je z hygienických důvodů zakázán
• pokud host nezaplatí zálohu k požadovanému datu, pobyt bude bez

dalšího upozornění zrušen

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

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

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

Vybavení areálu penzionu – služby v ceně:
• dětský a internetový koutek, Wi-Fi a TV ve všech pokojích
•  malé fitness centrum a stolní tenis
• dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm, klouzačkou, houpačkou

a domečkem
• otevřené ohniště
• parkoviště v areálu 
• možnost úschovy vlastních jízdních kol v garáži penzionu
• možnost masáží
REZERVACE: pí. Keslová, tel. + 420 775 336 954
e-mail: penzion.hejtman@tiscali.cz



Ubytování rekreantů bude zajištěno v Hotelu Engadin, s výtahem. 
Standard pokoje: s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC).
Turistik pokoje: umyvadlo s teplou a studenou vodou, WC + sprcha
společné.
Apartmá pokoje: pokoj  o dvou místnostech, TV, s  1x vlastním so-
ciálním zařízením (sprcha, WC).
Sezóna (27. 5. - 29. 9. 2018) ceny - osoba/den při pobytu 3 a více dní,
pobyty 1-2 dny + 50 Kč/os/den

Plná penze Polopenze
Pokoje STANDARD: 
dospělý 635,- Kč (původně 730,- Kč) 565,- Kč (původně 650,- Kč)
děti do 10 let 560,- Kč (původně 610,- Kč) 485,- Kč (původně 530,- Kč)
Pokoje TURISTIK:
dospělý 530,- Kč (původně 610,- Kč) 460,- Kč (původně 530,- Kč)
děti do l0 let 470,- Kč (původně 510,- Kč) 395,- Kč (původně 430,- Kč)
APARTMÁ
dospělý 680,- Kč (původně 780,- Kč) 610,- Kč (původně 700,- Kč)
děti do 10 let 590,- Kč (původně 640,- Kč) 515,- Kč (původně 560,- Kč)
Mimosezóna (od 1. 4 do 26. 5.  a  od 29. 9. - 27. 10. 2018)
- v mimosezóně 10% sleva na ceníkové ceny (http://engadin.cz/engadin/cenik.asp)

Při ubytování jedné osoby na pokoji bude účtován doplatek 50,-
Kč/den.
Dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu – v případě záj-
mu o stravu  100,- Kč/den (u dětí rozhoduje věk v den nástupu)
WI-FI připojení k internetu v celé budově hotelu – zdarma.
Za poplatek:
- 210,- Kč/týden televize na pokoji (standard)
- Wellnes -  infrasauna, masáže
- 100,- Kč/den pobyt s domácím zvířetem (malá plemena)
- rekreační poplatek se hradí na místě
Forma úhrady  pobytu  - záloha  + doplatek v hotovosti nebo převodem
Hotel pořádá každý týden jednodenní výlety po Šumavě, Bavorském
lese a také do Alp. Velmi  atraktivní jsou např. zájezdy do Berchtes-
gadenských Alp nebo Pasova.
Nástup od 15.00 hodin, poslední den do 10.00 hodin uvolnit pokoj.
Při rezervaci se prosím prokazujte průkazem člena, potvrzením ZO
nebo příslušného Informačního poradenského centra OSSOO.

REZERVACE: engadin@engadin.cz, +420 773 650 058

Hotel ENGADIN, Železná Ruda, okres Klatovy
www.engadin.cz

Horská chata POPELNÁ NA LOSENICI
Kašperské hory Šumava www. chata-popelna.cz

Ubytování – pokoje  jsou s vlastním soc. zařízením (wc + sprchový
kout) vždy s možností přistýlky, TV dle přání, Wifi připojení zdarma
Cena ubytování:
Dospělý/os/den 800, -Kč plná penze

(původně jen se snídaní 800,- Kč)
700,- Kč polopenze
(původně 750,-Kč)

Děti od 2 - 12 let/os/den 600,- Kč plná penze
(pův. jen se snídaní 650,- Kč)
500,- Kč polopenze
(původně 600,-Kč)

Děti do 2 let zdarma – bez nároku na lůžko a stravu
- pobyty jsou k dispozici v termínu od 20. 2. 2018 – 21. 12. 2018
- při ubytování jedné osoby na pokoji bude účtován poplatek 100,-

Kč/den
- malé rasy zvířat 150,- Kč/den
- rekreační poplatek není zahrnut v ceně pobytu
- platba zálohy na účet (nebo v hotovosti), doplatek při příjezdu

pouze v hotovosti – platební karty neakceptujeme
- ubytování u nás není podmíněno žádným časovým omezením,

můžete přijet na týden jako na jeden den

Wellness - 100,- Kč/hod./cena za osobu den (vířivka, sauna)
Masáže - cena dle náročnosti a délky procedury, při týdenním pobytu
1x sauna, vířivka 1 hod. zdarma
Zákaz kouření platí v celé budově – mimo vyhrazených
venkovních prostor
Horská chata se nachází na území chráněného parku Šumava v Kaš-
perských  Horách cca 800 metrů nad mořem, nedaleko keltského sta-
rodávného hradiště. Cyklotrasy a turistické stezky vedou pravou ne-
dotčenou Šumavskou přírodou
REZERVACE: chatapopelna@seznam.cz

+ 420 388 428 655
+ 420 777 879 677

Při rezervaci se prosím prokazujte průkazem člena, potvrzením ZO
nebo příslušného  Informačního poradenského centra OSSOO.

www.engadin.cz


Prášilský ráj je synonymem pohodové dovolené v malebném
prostředí  Šumavy. Prášily,  uložené  pod svahy hor Ždánidla, Poledník
a  Formberg  při  březích  Prášilského  potoka začaly psát svou historii
v první polovině 18. století s příchodem skelmistra Lorenza
Gattermayera, který zde vystavěl sklářskou huť. Dnes Prášilský ráj
zahrnuje nejrůznější možnosti ubytování odpovídající vkusu, poža-
davkům či zájmům návštěvníků. 
Penzion U Michala nabízí příjemné ubytování ve dvou až třílůžkových
pokojích. Kapacita penzionu je až 17 lůžek. Každý pokoj má vlastní WC
se sprchovým koutem. V celém objektu je WiFi připojení k internetu.
Parkování je na vlastním parkovišti před objektem. K dispozici máme
také úschovnu kol a lyží a vlastní ohniště s grilem.
DŮM U ROTY (Kovárna) nabízí ubytování ve 12 dvou, tří nebo čtyř-
lůžkových apartmá s vlastním kuchyňským koutem. Kapacita domu je
až 42 osob. Každý pokoj má vlastní vybavený kuchyňský kout, WC se
sprchovým koutem, vlastní balkón. Parkování je možné přímo u objek-
tu. V objektu se nachází společenská místnost a úschovna kol a lyží. 
Penzion Pampeliška je ideální pro rodiny s dětmi. Každé apartmá má
vlastní WC, masážní sprchový kout a vybavenou kuchyňku k základní-
mu vaření. V přízemí objektu je prodejna potravin a útulná cukrárna,
častý cíl dětí. Ty potěší i informace, že do penzionu mohou přivézt s se-
bou své domácí mazlíčky, pejsky i kočičky. 
Penzion Karolínka vyhoví  těm, kdo  se  chtějí  bavit v soukromí. Je
usazen  uprostřed  botanické  zahrady  s  výhledem na ohradu s bizony
a Prášilský potok. U objektu  je  k využití vlastní společenská místnost
s krbovými kamny s názvem "Katovna". 
Villa Karolína pro náročnější klientelu, zde najdete čtyři nadstandard-
ně vybavené dvoulůžkové pokoje a jedno apartmá. Zázemí penzionu na-
bízí možnost bezplatného využití fitness, stolního tenisu, solária, kuleč-
níku, šipek, římských lázní, masážní vany až pro šest osob a finské sauny. 
Nově pro náročnou klientelu:
Od začátku zimní sezony 2017 (po vánočních svátcích), vám nabízíme
nově dostavěný penzion s luxusními apartmány (i rodiny s dětmi – od-
dělené pokoje) s celkovou kapacitou 30 osob. V objektu je k dispozici
moderní bazén 19 x 10 m po obvodě s masážními tryskami s hloubkou
140 cm, zejména při nepříznivém počasí nebo při zimních večerech je
možné  využít  saunové relaxační centrum s finskou saunou až pro 12
osob, parní komorou s bylinkami, ochlazovacím koutem a relaxační
místností. Snídaně, zahrnuté v ceně ubytování, jsou podávané formou
bufetu v příjemné restauraci v objektu.
Všechny pokoje jsou s balkonem s vyhlídkou na botanickou zahradu
nebo na výběh amerických bizonů. 

Školicí středisko u Beránka pro vaše školení a teambuildingy se
nachází v Prášilech. V objektu lze pořádat firemní školení, oslavy,
prezentace, školení zaměstnanců aj. Prostory lze využívat i pro spor-
tovní aktivity nebo k vysílání sportovních přenosů. Kapacita k sezení až
80 osob a k dispozici je vlastní vybavený bar s výčepním zařízením,
včetně uspořádání prostor pro coffebreak a další občerstvení.
Samozřejmostí je vybavení zahrnující PC, WiFi připojení k internetu,
řečnický pult, mikrofony, ozvučení, dataprojektor a flipchart. 

Aktivity
Lanový park Prášily: Stezka v korunách stromů od 7 m do 15 m se 14
překážkami a dvěma lanovkami s profesionálním proškolením a vý-
bavou. Časová náročnost: 2 h 
Vyjížďky na koních: Vyjížďky po okolí Prášil s odborným dohledem.
Možnost využití 6 koní najednou. Časová náročnost: 1 h 
Archeopark Prášily: Prohlídka keltské vesnice stavěná podle
skutečných nálezů. S odborným výkladem. Časová náročnost: 2 h 
Průvodce: Je možné zajistit výlety s certifikovaným průvodcem po
okolí Prášil, přednášky o Šumavě nebo večerní výlet za strašidly. 
Sportovní areál: Zasportujte  si  ve  zcela  novém  sportovním  areálu
v srdci Šumavy. Multifunkční hřiště nabízí prostor pro většinu tý-
mových sportů i outdoorovou posilovnu pro nejnáročnější. Skvělá pří-
ležitost pro sportovní kluby, školy i partu sportovních nadšenců.
Po vlastní ose  snadno  objevíte  Prášilské jezero, horu Poledník s roz-
hlednou, jezero Laka, starou Hůrku nerozlučně spojenou se sklářským
rodem Abele, Hauswaldskou kapli a celou řadu dalších šumavských
skvostů.

Za vedení společnosti:
Vladimír Štěrba, tel.: 603 931 204, sterba@prasilskyraj.cz – jedna-
tel spol. Sport Hotel s.r.o.
JUDr. Jan Svoboda, tel.: 603 810 616, svoboda@prasilskyraj.cz -
ředitel spol. Sport Hotel s.r.o.
Ing. Petr Zámiška, tel.: 603 289 485, zamiska@prasilskyraj.cz –
ředitel Prášilský ráj
Sleva  10 %  pro členy OSSOO v ubytovacích zařízeních na pobyt
oproti katalogovým cenám mimo hlavní sezonu – červenec a srpen,
Vánoce a Velikonoce.
Podmínka slevy: Člen OSSOO je povinen se prokázat členským
průkazem nebo potvrzením členství od ZO (MO).

Těšíme se na Vaši návštěvu, v případě
dotazů nás kdykoliv kontaktujte

Nabídka pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací:
Prášilský ráj

http://prasilskyraj.cz/


Hotel nabízí 608 lůžek v pestré pokojové skladbě, kterou tvoří jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj stan-
dard, Lux s terasou a výhledem na Prahu nebo pro náročné Art Deco pokoje Superior. Dále jsou hostům k dis-
pozici pokoje pro 3 až 4 osoby.

Všechny  pokoje jsou vybaveny příjemným nábytkem, LCD televizorem  se satelitním příjmem, telefonem
s přímou volbou, trezorem, koupelnou se sprchovým koutem včetně ručníků a osušek, fénem, toaletou a připo-
jením k internetu prostřednictvím vysokorychlostního signálu WiFi.

Všechny pokoje jsou nekuřácké.
� Strategická poloha v sousedství centra Prahy a hlavního nádráží
� Personál recepce k dispozici 24 hodin denně
�Moderní pokoj již za cenu od 850 Kč
� Servírované nápoje denně až do půlnoci
�Výběr až ze tří hotelových restaurací
�Variabilní nabídka 14 konferenčních sálů a salonků
� Saunový svět, bazén a jiná sportoviště k aktivnímu odpočinku
�Bezplatný vysokorychlostní signál WiFi
� Parkování v podzemních garážích hotelu

CENY UBYTOVÁNÍ 
Pokoj 1. 1. – 31. 3. 1. 4. – 31. 10.

1. 11. – 31. 12.
1lůžkový 850 Kč 950 Kč
2lůžkový 1000 Kč 1300 Kč
3lůžkový 1300 Kč 1500 Kč
4lůžkový rodinný 1500 Kč 1600 Kč
2lůžkový Lux s terasou 1500 Kč
2lůžkový Art Deco Superior 1600 Kč

Cena je za pokoj a noc včetně základní snídaně a veškerých poplatků.
Příplatek za snídani Premium činí 100 Kč na osobu.

Ubytování pro členy odborových svazů v Praze v hotelu Olšanka

Zuzana Angerová 
telefon: +420 267 092 212, 

e-mail: rezervace@hotelolsanka.cz
https://www.hotelolsanka.cz/

Rekreace v  Čeňkově Pile – Penzion Bystřina
Nabídka rekreace prostřednictvím Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Ubytování
Ubytovácí prostory stále prochází průběžnou rekonstrukcí. V tuto
chvíli je pro vás již připravený 1x 4lůžkový, 2x třílůžkový a 5x
2lůžkový pokoj. Ubytování  se snídaní vás vyjde na 330 korun za noc
a osobu  (v případě  jedné noci 350 Kč). Přivézt  si  s  sebou můžete
i svého zvířecího kamaráda. Za něj je pak příplatek 100 Kč. 
Restaurace
V penzionu Bystřina si zakládají na přípravě kvalitních pokrmů, které
ctí šumavskou lokalitu. Kuchaři se inspirovali tradiční českou ku-
chyní i oblíbenými pochoutkami šumavských starousedlíků. V jídel-
ním menu restaurace najdete denní nabídku hotových jídel i speciali-
ty, na které se vyplatí chvilku počkat. Pro dokonalou atmosféru pří-
jemného letního večera je pro vás připravena teresa s vyhlídkou na
řeku. Kuchař a jeho recepty jsou pro vás k dispozici od 11 do 20
hodin. Restauace je otevřena až do 22 hodin.
Kiosek
Chcete něco rychlého k jídlu na zahnání hladu a pak zase honem
vyrazit na túru nebo na kolo? Využít můžete místní kiosek, který na-
bízí klasické „rychlovky“ jako je párek v rohlíku, klobása nebo hra-
nolky. Zchladit se můžete točeným pivem Bernard nebo nealko
pivem, případně točenou limonádou. Kiosek je běžně otevřený mezi
9. až 17. hodinou, ale během slunečných turistických dnů i déle.
Čeňkova Pila a okolí
Osada Čeňkova Pila vznikla v roce 1870 jako pila na vodní pohon na
řece Vydře, kousek před jejím soutokem s Křemelnou. Zpracovávala
dřevo pro pražského obchodníka se dřevem Čeňka Bubeníčka. 
Nenechte si ujít možnost prohlídky malých vodních elektráren Vydra
a Čeňkova Pila, které patří k našim nevýznamnějším technologickým
památkám. Na nejbližší možný termín exkurze se můžete zeptat v in-
focentru. 

Díky své poloze v nadmořské výšce 630 m. n. m. představuje Čeňko-
va Pila  oblíbený  začátek řady turistických, cyklistických a dokonce
i raftových výletů. Tradičně známá naučná stezka Povydří, kterou
zvládnou malí i velcí, vede z Čeňkovy Pily kolem známé Turnerovy
chaty na Antýgl.
Kontaktujte penzion Bystřina 
Penzion Bystřina na Šumavě má k dispozici zcela nové webové
stránky http://www.restauracebystrina.cz/, kde najdete vše potřebné.
Ubytování si můžete zařídit na této e-mailové adrese: in-
fo@restauracebystrina.cz anebo telefonicky na čísle: 603 263 894.
Kontakt na OSPPP: Mgr. Ondřej Švec, svec.ondrej@cmkos.cz,
dotazy@osppp.cz



GRADAC - depandance „B“ Laguna
STARI  GRAD - apartmány - studia  Helios
(Pobyty v lokalitě Baško Polje jsou organizovány v omezeném počtu turnusů)
10denní pobyty (plus 2 dny cesta tam a zpět) s polopenzí ve formě švédských sto-
lů (nápoj k večeři není v ceně) a ubytováním ve 2 až 3lůžkových pokojích v ho-
telových depandancích a apartmánech vzdálených pár desítek metrů od moře.
Klimatické subtropické podmínky střední Dalmácie zaručují vynikající počasí
vhodné pro koupání a opalování.

Cesta je organizována z Prahy (případně dle dohody z jiného místa v ČR) do
místa pobytu a zpět klimatizovanými autobusy.
Maximální ceny za sezónní pobyt (10 plných dní) pro dospělou osobu
(polopenze, pobytové taxy, přeprava autobusem) je:
Gradac - 12.690,- Kč
Stari Grad   -  12.305,- Kč, což je výrazně méně, než v přepočtu účtují za stej-
ný pobyt některé renomované cestovní kanceláře.
Lze uplatnit slevy pro děti i dospělé osoby. 

Zahraniční rekreace Chorvatsko
Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu nabízí v roce 2018 rekreaci v Chorvatsku i pro členy

Odborového svazu státních orgánů a organizací

Turnus Odjezd Příjezd Odjezd Příjezd
číslo z příslušného místa do místa pobytu z místa pobytu do příslušného

v České republice v Chorvatsku v Chorvatsku místa
v ČR

I. 31.5.2018 1.6.2018 11.6.2018 12.6.2018
II. 10.6.2018 11.6.2018 21.6.2018 22.6.2018
III. 20.6.2018 21.6.2018 1.7.2018 2.7.2018
IV. 30.6.2018 1.7.2018 11.7.2018 12.7.2018
V. 10.7.2018 11.7.2018 21.7.2018 22.7.2018
VI. 20.7.2018 21.7.2018 31.7.2018 1.8.2018
VII. 30.7.2018 31.7.2018 10.8.2018 11.8.2018
VIII. 9.8.2018 10.8.2018 20.8.2018 21.8.2018
IX. 19.8.2018 20.8.2018 30.8.2018 31.8.2018
X. 29.8.2018 30.8.2018 9.9.2018 10.9.2018
XI. 8.9.2018 9.9.2018 19.9.2018 20.9.2018

Poznámky:
1. Pobyty jsou organizovány jako desetidenní, k tomu je třeba připočítat dva

dny na cestu tam a zpět
2. Začátek pobytu - večeře v den příjezdu do místa pobytu v Chorvatsku

Konec pobytu - snídaně v den odjezdu z místa pobytu v Chorvatsku
3. Pobyty v  lokalitě  Gradac jsou organizovány v turnusech I. až XI., pobyty

v lokalitě Stari Grad pouze v turnusech I. až IX.

P. č. Druh služby Cena služby (EUR)
(sleva, příplatek) Cena přepravy (CZK)

Služby jsou uvedeny v cenách Gradac - Laguna Stari Grad - Helios
za osobu a den, přeprava depandance B apartmány
za cestu tam a zpět

1. Polopenze za osobu 33,00 32,00

2. Polopenze za třetí osobu 1/, 3/ 29,70 28,80

3. Polopenze za dítě do 12 let
(1+1 nebo 2 + 1) 2/ 26,40 25,60

4. Cena za dítě do 3 let 
na pokoji - bez lůžka 0,00 0,00
a bez stravy     3/

5. Příplatek za samostatný pokoj
(jedna osoba  na pokoji) 33,00 32,00

6. Příplatek za pobytovou taxu
za osobu starší 18 let 3/ 1,00 1,00

7. Příplatek za pobytovou taxu
za osobu 12-18 let 3/ 0,50 0,50

8. Přeprava autobusem za osobu 3 000,00 2 900,00

Legenda:
1/ polopenze za třetí osobu na pokoji se uplatní jen tehdy, jsou-li na

třílůžkovém pokoji ubytovány tři osoby starší 12 let
2/ polopenze za dítě do 12 let se uplatní jen tehdy, je-li dítě na dvoulůžkovém

pokoji ubytováno s jednou osobou starší 12 let (1+1) a na třílůžkovém poko-
ji se dvěma osobami staršími 12 let (2+1)

3/ pro uplatnění slev účastníků je rozhodující věk rekreanta v den zahájení
rekreačního pobytu (tj. v den příjezdu do místa pobytu)  

GRADAC - depandance „B“ Laguna

Bližší informace na OSSKP
Praha, tel. 222 711 123,  602 673

983 (Zdeněk Zmeškal)
Další informace jsou také na

www.ossklo.cz
Objednávky budou vyřizovány

podle data doručení na
odborový svaz

Stari Grad  - apartmány - studia Helios



NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS POBYTŮ pro členy ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Portál Spa.cz již od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k pobytům v prověřených lázních a well-
ness hotelech v České republice a dalších pěti zemích střední Evropy. V nabídce samozřejmě nechybí tradiční
lázeňské ale ani například zážitkové pobyty. Svým zaměřením na lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ
pobytů - zaměstnanecké  rekondiční pobyty. Ve  spolupráci  s  předními českými a slovenskými lázněmi přinášíme
atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek, tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin. Pro rok 2018
přinášíme bohatou nabídku pobytů pro posílení vašeho zdraví a pro dobrou pohodu. Zvýhodněné pobyty nabízejí oblíbené hotely a lázně v České
republice, na Slovensku i v Maďarsku pro vás i vaše rodinné příslušníky. Exkluzivně pro vás jsme připravili dodatečnou slevu 5 % na všechny
další pobyty z celkové nabídky SPA.CZ. Jednoduchým přihlášením do partnerské sekce získáte možnost vybrat si z více než 3000 pobytů za nej-
výhodnějších podmínek. V případě nižších cen u akčních balíčků jednotlivých lázní, vám garantujeme vždy výhodnější cenu. Rezervace pobytů
a podrobné informace na telefonním čísle 222 535 555 nebo emailové adrese vip@spa.cz.

ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY
ODBOROVÉHO SVAZU

��Letitá zkušenost a poradenství v oblasti wellness a lázeňství
��Nabídka zvýhodněných pobytů pro členy odborového svazu
��Sleva 5 % z celé katalogové nabídky Spa.cz
��Námi vyzkoušené a doporučované hotely
��Profesionální přístup s individuálním nastavením spolupráce
��Rychlá a pohodlná komunikace s lázněmi prostřednictvím call cen-

tra Spa.cz
��Garance ceny pobytů po celý rok bez ohledu na sezónu

Lázeňské  pobyty 7 dní/6 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci, ví-
kendové pobyty 3 dny/2 noci
LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU - Lázeňský dům Moravan***
LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA - Lázeňské domy Slezský dům,
Bezruč a Vila Vlasta
TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY - Wellness hotel Diana ***
JESENÍKY - BRANNÁ- Relax Centrum Kolštejn***
LÁZNĚ SLATINICE - Penzion Majorka
LUHAČOVICE - Hotel Vega***
LUHAČOVICE - Wellness Hotel Pohoda****

- REZERVACE na tel.: +420 222 535 555 nebo emailu: vip@spa.cz
- pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13. 00 hodin a v den

odjezdu do 10. 00 hodin
- možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém

pokoji
- všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na

webových stránkách www.spa.cz

NOVÉ HRADY - Wellness Hotel Rezidence****

LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA Slezský dům

LÁZNĚ LEDNICE - Spa Resort Lednice****
NOVÉ HRADY - Wellness Hotel Rezidence****
KARLOVY VARY - Resort Poppy***
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Spa Hotel Harvey****
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ.- Spa & Kur Hotel Praha***
JÁNSKÉ LÁZNĚ - Lázeňský hotel Terra***
Lázně Poděbrady - Spa Hotel Felicitas****
Lesní lázně - Legner Hotel Zvánovice****
LÁZNĚ BECHYNĚ - Lázně Jupiter Bechyně***

Více informací včetně cen pro členy OSSOO na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

VELKÉ LOSINY - Wellness hotel Diana ***

LÁZNĚ SLATINICE - Penzion Majorka



- REZERVACE na tel.: +420 222 535 555 nebo emailu: vip@spa.cz
- pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13. 00 hodin a v den

odjezdu do 10. 00 hodin
- možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém

pokoji
- všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na

webových stránkách www.spa.cz

Více informací včetně cen pro členy OSSOO na
http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php

ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY
ODBOROVÉHO SVAZU

��Letitá zkušenost a poradenství v oblasti wellness a lázeňství
��Nabídka zvýhodněných pobytů pro členy odborového svazu
��Sleva 5 % z celé katalogové nabídky Spa.cz
��Vyzkoušené hotely
��Profesionální přístup s individuálním nastavením spolupráce
��Rychlá a pohodlná komunikace s lázněmi prostřednictvím call cen-

tra Spa.cz
��Garance ceny pobytů po celý rok bez ohledu na sezónu
Wellness  pobyty  8 dní/7 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci, ví-
kendové 3 dny/2 noci
TRENČIANSKE TEPLICE - Parkhotel na Baračke****
TRENČIANSKE TEPLICE - Hotel Flóra***
TURČIANSKE TEPLICE - Lázeňský hotel Veľká Fatra Superior ****
LÁZNĚ BRUSNO - Lázeňský dům Poĺana
LÁZNĚ SLIAČ - Lázeňský dům Palace***
LÁZNĚ NIMNICA - Lázeňské domy Caritas, Caritas II, Veritas,
Manín, Salvator
NÍZKÉ TATRY - Wellness Hotel Bystrá***
TERMÁLNÍ LÁZNĚ HEVÍZ - Hotel Erzsébet***
LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ - Hotel Piroska***
LÁZNĚ HAJDÚSZOBOSZLó - Hotel Rudolf***
LÁZNĚ MOSONMAGYAROVAR - Hotel Thermal***+

LÁZNĚ SLIAČ - Lázeňský dům Palace***

TRENČIANSKE TEPLICE - Park hotel na Baračke****

LÁZNĚ BRUSNO - Lázeňský dům Polana -  osygenoterapia

LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ - Hotel Piroska***

LÁZNĚ MOSONMAGYAROVAR - Hotel Thermal***+

NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS POBYTŮ pro členy ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ
Portál Spa.cz již od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k pobytům v prověřených lázních a well-
ness hotelech v České republice a dalších pěti zemích střední Evropy. V nabídce samozřejmě nechybí tradiční
lázeňské ale ani například zážitkové pobyty. Svým zaměřením na lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ
pobytů - zaměstnanecké  rekondiční pobyty. Ve  spolupráci  s  předními českými a slovenskými lázněmi přinášíme
atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek, tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin. Pro rok 2018
přinášíme bohatou nabídku pobytů pro posílení vašeho zdraví a pro dobrou pohodu. Zvýhodněné pobyty nabízejí oblíbené hotely a lázně v České
republice, na Slovensku i v Maďarsku pro vás i vaše rodinné příslušníky. Exkluzivně pro vás jsme připravili dodatečnou slevu 5 % na všechny
další pobyty z celkové nabídky SPA.CZ. Jednoduchým přihlášením do partnerské sekce získáte možnost vybrat si z více než 3000 pobytů za nej-
výhodnějších podmínek. V případě nižších cen u akčních balíčků jednotlivých lázní, vám garantujeme vždy výhodnější cenu. Rezervace pobytů
a podrobné informace na telefonním čísle 222 535 555 nebo emailové adrese vip@spa.cz.



Františkovy Lázně 2018
informace a REZERVACE - + 420 351 012 345 (denně 8:00 – 20:00) - info@frantiskovylazne.cz

Odborový svaz státních orgánů a organizací pokračuje ve spolupráci s Lázněmi Františkovy Lázně a.s.
(http://www.franzensbad.cz/cs/), . Na základě dohody poskytuje tato společnost zvýhodněné pobyty nejen pro členy OSSOO ale
také pro blízké osoby. Společnost Lázně Františkovy Lázně a.s. přidělila OSSOO k uplatnění slev jedinečný kód AMB 549.
Nárok na slevu ve výši 15 % je uplatněn pouze při uvedení tohoto rezervačního kódu. Slevový kód je určen výhradně pro čle-
ny našeho OS!

KRÁTKODOBÝ POBYT VITAL – prodloužený víkend  
• 3x ubytování s polopenzí, při pobytech začínajících v neděli 1 den

zdarma navíc, tzn. 4x ubytování s polopenzí za stejnou cenu
• 1x částečná aroma masáž 
• 1x částečná klasická masáž
• 1x relaxační koupel
• 1x parafínový zábal rukou
• 2x 2 hodiny v Aquaforu – největším a nejkrásnějším akvaparku

českých lázní (hosté hotelu Pawlik mají navíc neomezený vstup po
celý týden, ostatní hosté mají neomezený vstup od pondělí do pátku
od 9 - 21 hod.; 2x 2hodinové vstupy lze však využít i o víkendu)

• welcome drink
• volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných

lázeňských hotelů

LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX – týden pro váš odpočinek
• 7x ubytování s polopenzí (možnost přikoupení plné penze)
• lékařská prohlídka 
• 10 léčebných procedur (kombinaci procedur určuje ošetřující lékař

při vstupní prohlídce, např.: slatinná koupel, klasická masáž, vířivá
koupel a jiné)

• v ceně pobytu neomezený vstup do Aquafora – největšího a ne-
jkrásnějšího akvaparku českých lázní (hosté hotelu Pawlik mají
neomezený vstup, ostatní hosté mají neomezený vstup po. – pá. 9 -
21 hod.) 

• volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných
lázeňských hotelů

hotel Metropol hotel Dr. Adler hotel Luisa

Aquaforum u hotelu Pawlik

Léčebná péče - léčebný plán stanoví náš odborný lékař
na základě lékařské prohlídky

Typy léčebných programů:
• onemocnění srdce a cév
• onemocnění pohybového aparátu
• gynekologická onemocnění 
• následná péče po onkologických onemocněních
• léčba trávicího ústrojí 
• léčba kožních nemocí 
• léčba nervových onemocnění 
• edukačně-preventivní program
• diabetes mellitus 

Františkolázeňská léčebná kúra
• navazuje na více než dvousetletou tradici léčby ve Františkových

Lázních,
• využívá výlučně místní františkolázeňské přírodní léčivé zdroje

v té nejvyšší kvalitě,
• používá tradiční léčebné postupy a zároveň aplikuje metody nej-

modernější medicíny,
• je vedena odbornými lékaři a vyškoleným zdravotnickým per-

sonálem,
• probíhá ve specializovaných balneoprovozech lázeňských hotelů

přímo v historickém lázeňském centrum Františkových Lázní,
• je navíc podporována 24hodinovou zdravotnickou službou přímo

v lázeňských hotelech.
více na http://www.franzensbad.cz/cs/indikace-a-leceni

Lázeňské hotely

Všechny hotely leží v lázeňském centru v těsné blízkosti parků.

PAWLIK**** - http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-pawlik-aquaforum

LUISA*** - http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-luisa

DR. ADLER*** - http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-dr-adler

METROPOL*** - http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-metropol

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

Možnosti kulturního vyžití
Hosté  mohou  během  pobytu  navštívit koncerty, výstavy, před-

nášky, kino, divadlo či taneční odpoledne a večery. Ukázku kulturního
a společenského vyžití naleznete pro každý měsíc na:
http://www.frantiskovylazne.cz/cs/kulturni-prehled/



 

 

AKČNÍ NABÍDKA  
LÁZNĚ NA ZKOUŠKU 

Nabídka platí nejen pro zaměstnance, ale i pro blízké osoby (přátele a rodinu). 
 

Nárok na cenové zvýhodnění získáte Vy či Vaši blízcí po udání rezervačního kódu (naleznete níže). Vaši blízcí 
mohou přijet nezávisle na Vás. V případě, že byste pobyt chtěli darovat, rádi Vám vystavíme dárkový poukaz         
a zašleme krásně zabalený s informačními materiály o Františkových Lázních a Františkolázeňskými oplatky. 

 

Platnost nabídky: 03.02.2018 – 18.03.2018 
 

 7x UBYTOVÁNÍ 
 POLOPENZE 

(možnost dokoupení plné penze) 
 7 LÉČEBNÝCH PROCEDUR 

(1x klasická masáž částečná, 1x uhličitá koupel, 1x relaxační koupel, 2x parafínový zábal rukou, 
1x aromatická masáž částečná, 1x oxygenoterapie - 60 min.)   

 NEOMEZENÝ VSTUP DO AQUAFORA 
Pawlik: pondělí - neděle 
Dr. Adler, Metropol, Luisa: pondělí - pátek 

 parkování u hotelu v ceně pobytu  
 volný vstup na živou hudební produkci v barech lázeňských hotelů  

 

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU BĚŽNÁ CENA CENA PRO VÁS 

Dr. ADLER*** 
dvoulůžkový pokoj 8 680 Kč   7 378 Kč 
jednolůžkový pokoj 9 590 Kč   8 152 Kč 
METROPOL*** 
dvoulůžkový pokoj 8 680 Kč   7 378 Kč 
jednolůžkový pokoj 9 590 Kč   8 152 Kč 
LUISA*** 
dvoulůžkový pokoj 8 680 Kč   7 378 Kč 
jednolůžkový pokoj 9 590 Kč   8 152 Kč 
PAWLIK **** - budova A + B 
dvoulůžkový pokoj 11 410 Kč   9 699 Kč 
jednolůžkový pokoj 12 110 Kč 10 294 Kč 

 

Uvedené ceny jsou za osobu a pobyt. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. Lázeňský 
poplatek 15 Kč na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu.  
 

INFORMACE A REZERVACE 
351 012 345 (denně 8:00 – 20:00) 
info@frantiskovylazne.cz  REZERVAČNÍ KÓD:  

AMB 549 



 

 

AKČNÍ NABÍDKA 
JARNÍ PRÁZDNINY V AQUAFORU 

 
 

Platnost nabídky: 03.02.2018 – 18.03.2018 
 

 

 7x UBYTOVÁNÍ V LÁZEŇSKÉM HOTELU PAWLIK**** V BUDOVĚ B 
 POLOPENZE (možnost dokoupení plné penze) 
 5 LÉČEBNÝCH PROCEDUR (1x izotermní slatinná koupel, 1x klasická masáž částečná, 

1x uhličitá koupel, 1x parafínový zábal rukou, 1x relaxační koupel - pro každou dospělou osobu, 
děti do 18 let lázeňské procedury neabsolvují) 

 NEOMEZENÝ VSTUP DO AQUAFORA: pondělí - neděle 
 dítě ve věku 0 - 5 let zdarma 
 překvapení pro vaše ratolesti v den příjezdu na hotelové recepci  
 dětský koutek 

 

PAWLIK**** DOSPĚLÁ OSOBA CENA ZA DÍTĚ 

Budova B běžná cena cena pro 
Vás 

0 - 5 let 6 - 10 let 11 - 18 let 
  běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás 

Komfort 1/2 11 830 Kč 10 056 Kč zdarma 8 260 Kč 7 021 Kč 9 730 Kč 8 271 Kč 
Komfort 1/1 12 740 Kč 10 829 Kč zdarma 8 890 Kč 7 557 Kč 10 430 Kč 8 866 Kč 
Superior 1/2 12 180 Kč 10 353 Kč zdarma 8 540 Kč 7 259 Kč 10 010 Kč 8 509 Kč 
Superior 1/1 13 090 Kč 11 127 Kč zdarma 9 170 Kč 7 795 Kč 10 780 Kč 9 163 Kč 

 

Uvedené ceny jsou za osobu a pobyt. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji je účtována při obsazení pokoje dvě-
ma dospělými osobami. Uvedené ceny za dítě platí za ubytování na přistýlce, v případě obsazení lůžka dítětem je 
účtována cena odpovídající věkové kategorii 11 – 18 let. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu 
snídaní. Lázeňský poplatek 15 Kč na osobu a den není zahrnut v ceně pobytu. 
 

Jarní prázdniny v roce 2018 - termíny: 
5.2. – 11.2.2018:  Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov,  
12.2. – 18.2.2018: Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov,  
19.2. – 25.2.2018: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, 
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 
26.2. – 4.3.2018: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad 
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 
5.3. – 11.3.2018: Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov 
nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 
12.3. – 18.3.2018: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 
 
INFORMACE A REZERVACE 
351 012 345 (denně 8:00 – 20:00) 
info@frantiskovylazne.cz 

REZERVAČNÍ KÓD:  
AMB 549 





Posláním odborů je vyjednávání co nejlepších pracovních podmínek pro zaměstnance. Odbory 
nabízejí svým členům také právní poradenství a mnoho benefitů, mezi které určitě patří pomoc 
v těžkých životních situacích, výhodné pojištění a řada dalších. 

BOHUŽEL JE STÁLE MNOHO LIDÍ, KTEŘÍ O POTŘEBNOSTI ODBORŮ POCHYBUJÍ. 

Pomohlo vám členství v odborech? 
Vyřešili jste díky svému členství v odborech problém, který byste sami zvládli jen těžko? 
Zažili jste díky odborům příjemné chvíle? 

PODĚLTE SE O SVŮJ PŘÍBĚH O TOM, ŽE ČLENSTVÍ V ODBORECH MÁ SMYSL! 

Autor nejlepšího příběhu bude hostem VII. Sjezdu ČMKOS ve dnech 27. – 28. dubna 2018. 

Autoři tří nejlepších příběhů se mohou těšit na setkání s předsedou ČMKOS 
spojené s obědem či večeří. 

Další autoři vybraných příspěvků obdrží drobné ceny.

Více informací o soutěži a její podmínky najdete na www.cmkos.cz. 

Své příběhy spolu s podepsanou přihláškou do soutěže zasílejte:
 elektronicky na adresu soutez@cmkos.cz 
 nebo poštou na adresu ČMKOS, náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha, 

  s uvedením hesla „SOUTĚŽ“ na obálce, a to nejpozději do 15. března 2018.

ODBORY JSOU O LIDECH
ODBORY JSOU LIDÉ

SOUTĚŽ 
            O NEJLEPŠÍ  PŘÍBĚH  
                          SPOJENÝ S ODBORY


