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Konference sekce Celní správy OSSOO
Praha 15. 1. 2020

�� Z Celní správy odešlo 10 % příslušníků �� Stále se zvyšu-
jí nároky na práci každého zaměstnance a rozšiřují kom-
petence Celní správy �� Zvoleno je nové předsednictvo PV 

Po roce se v Praze znovu sešli
zástupci odborových organizací
CS na své konferenci, aby zhod-
notili uplynulý rok a diskutovali
o aktuálních problémech, které
„hýbou“ celní správou. Na kon-
ferenci byla pozvána ministryně
financí Alena Schillerová, která
se z důvodů pracovního vytížení
omluvila, a za ministerstvo fi-
nancí se zúčastnil konference je-
jí náměstek pro řízení sekce 05
(Daně a cla) Stanislav Kouba.
Konference se zúčastnil také
předseda Českomoravské kon-
federace odborových svazů
Josef Středula a předseda naše-
ho odborového svazu Pavel
Bednář. Za vedení CS se zúčast-
nil generální ředitel GŘC Milan
Poulíček a ředitel Odboru 40
GŘC Personální Zdeněk Kuča.

Zprávu o činnosti předsed-
nictva podnikového výboru
přednesl předseda sekce Miloš
Lokvenc. Zpráva kritizuje zru-
šení 40 funkčních míst pracov-
níků ATZ (v  11.  platové  třídě)
a  230  funkčních  míst   u   pří-
slušníků (v 6. platové třídě), a to
i přes stále se zvyšující nároky
na  práci  každého zaměstnance
a další rozšiřování kompetencí
CS. Došlo k odchodu 10 % pří-
slušníků, a s tím souvisejí pro-
blémy  s  hledáním  finančním
zdrojů  na  výplatu odchodného
a  výsluh.   Liknavý  je  přístup
k odborům ze strany vlády při

OSSOO má pracovní skupinu pro digitalizaci a elektroni-
zaci veřejné správy. I v letošním roce se budou v regionech
konat semináře na podporu sociálního dialogu

V Praze se 30. ledna konalo 8.
zasedání předsednictva Výboru
OSSOO. Předseda OS Pavel
Bednář informoval mj. o průběhu
konference Sekce celní správy
OSSOO, Rady ČMKOS, během
které se předsedové odborových
svazů  setkali  s ministryní práce
a sociálních věcí, a o prezentaci
odborového svazu na webové
stránce, Facebooku a Twitteru.

Byla uzavřena dohoda o vy-
užití věrnostního programu Sphe-
re a dohoda o zvýhodněné nabíd-
ce ČSOB pro členy OS. P. Bednář
připomněl setkání bankovní rady
se zástupci odborů, které se koná
tradičně v závěru roku a kterého
se tentokrát účastnil i 1. místo-
předseda OS Rudolf Pospíšil. 

Od 1. ledna platí novelizovaná
vyhláška o FKSP, která kromě
rozpočtové sféry se nově vztahu-
je i na státní podniky, novela ne-
splnila očekávání odborů ohledně
skutečné modernizace využití
prostředků fondu a jednoznačnos-
ti požívání elektronických plateb.
OS  bude požadovat  výklad  někte-

rých ustanovení vyhlášky. V břez-
nu vyjde v nakladatelství Sondy
publikace o FKSP zachycující
změny od ledna 2020 a bude ob-
sahovat  také  konkrétní   otázky
a odpovědi. Letošní mítink Ko-
nec  levné  práce se bude konat
17. září. 

R. Pospíšil informoval o pro-
jednávání novely zákoníku práce
v Parlamentu ČR a o konání semi-
nářů na podporu sociálního dia-
logu v regionech v letošním roce,
mezi nimi bude i seminář s téma-
tem jak přežít v digitálním světě. 

Leonie  Liemich  připomněla
snahu získat nové odborářky a od-
boráře pro činnost skupiny Mladí
odboráři OSSOO.

PVOS schválil statut a hlavní
oblasti zájmu pracovní skupiny
OSSOO pro digitalizaci a elek-
tronizaci veřejné právy, která se
bude věnovat dopadům  nových
technologií na pracovní pod-
mínky zaměstnanců. Předsedkyní
skupiny je Alena Gaňová, tajem-
nicí Leonie Liemich.   

-dě-

Karty věrnostního programu
Sphere budou distribuovány jed-
notlivým členů prostřednictvím
vedení základních a místních
odborových organizací.

Bližší informace obdrží
všechny základní a místní orga-
nizace v dohledné době. 
Více o věrnostním programu na
https://www.sphere.cz/

Do konce června každý člen OSSOO obdrží jednu kartu s věrnostním programem Sphere pro sebe
a další jednu kartu pro libovolnou osobu

https://www.sphere.cz/
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.facebook.com/osstatorg
http://statorg.cmkos.cz
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vyjednávání o platech v rámci
Tripartity, kdy odbory chtěly
jednat již v průběhu prvního
pololetí roku 2019, ale k jednání
Tripartity došlo prakticky až při
schvalování státního rozpočtu.
Zpráva dále informovala o jed-
náních odborů v souvislosti s ru-
šením územních pracovišť. I to-
to rušení mělo vliv na odchod
některých příslušníků. Během
roku se také jednalo o nové vy-
hlášce FKSP, od 1. ledna tohoto
roku platí nová, ale některé
požadavky se do ní nepodařilo
prosadit. Na závěr zprávy
předseda poděkoval za práci
všem odborářům a končícímu
předsednictvu PV OO CS.

Náměstek MF Stanislav Kou-
ba ve vystoupení poukázal na
to, že jedním z hlavních cílů MF
je digitalizace CS. Na dotaz,
proč u CS nejsou, na rozdíl od
jiných složek MF, vypláceny
odměny k životním a pracovním
výročím (především u občan-
ských zaměstnanců), odpověděl,
že se mu toto nezdá diskrimi-
nační. 

Generální ředitel GŘC Mi-
lan Poulíček ve svém příspěvku
hovořil o důvodech rušení územ-
ních pracovišť, vliv měla přede-
vším malá výkonnost a velké
náklady. Poukázal na to, že za-
městnanci budou přesunuti tam,
kde budou potřeba. CS se za-
měří především na dohledové
činnosti, mobilní dohled a větší
požadavky na CS budou v poš-
tovním styku, tento rok se
očekává 28 milionů zásilek.
Také řekl, že CS v nadpoža-
davcích nedostala nic, 80 mili-
onů z výplat bylo převedeno na
výsluhy. V oblasti výstroje se
řeší jednotlivé součástky a jejich
kvalita. Také poukázal na to, že
v  souvislosti  s  odchodem pří-
slušníků  dochází ke snížení
počtu ozdravných pobytů, v sou-
časné  době  se  jedná  přibližně
o 2400 požadavků. 

Ředitel odboru 40 GŘC
Zdeněk Kuča informoval pří-
tomné o tom, že za uplynulý rok
odešlo ze služebního poměru
451 celníků, což činí 10 % stavu

celníků. Odchod  byl  ve dvou
vlnách, jarní (toto ovlivnil návrh
v   parlamentu    k    výsluhám)
a podzimní. Na podzimní vlně
se podle hlasu z pléna podílelo
rušení územních pracovišť, což
u některých celníků vyvolalo
obavy z jejich dalšího uplatnění
u CS.

Josef Středula kritizoval ja-
ko chaotické a nesystémové  sni-
žování  počtu zaměstnanců v re-
sortu ministerstva financí. Za-
městnanci odchází, protože ne-
ví, co mají čekat. Dále kritizoval
vyjednávání o platech na rok
2020 a obrátil se na náměstka
ministerstva financí s prosbou,
aby vyjednávání o platech na
příští rok začalo nejpozději do
poloviny tohoto roku. Také vy-
slovil nespokojenost se skuteč-
ností, že délka dovolené v sou-
kromém sektoru je pouze čtyři
týdny a ne pět týdnů jako u stát-
ních zaměstnanců, toto by se
mělo dát do souladu, aby všich-
ni měli pět týdnů. Negativně vi-
dí i eventuální zavedení straven-
kového paušálu, protože zaměst-
navatelé budou tyto peníze zne-
užívat, promítne se to do odvo-
dů. Může to znamenat dopad do
příjmů státního rozpočtu i za-
městnanců. Výsledek může být,
že zaměstnanec dostane o něja-
kou korunu více, ale promítne se
mu to do zdravotního a sociál-
ního pojištění. Kritizoval i no-
vou vyhlášku FKSP, požadoval
ujasnění pravidel čerpání. Sou-
časně oznámil, že odbory při-
pravují školení k této vyhlášce,
termín bude včas oznámen. Na
závěr poděkoval za zrušení
karenční doby.

Pavel Bednář ve svém pří-
spěvku kritizoval novou vyhláš-
ku FKSP, řada návrhů odborů
nebyla do ní zapracována. Dále
informoval o novém benefitu
pro odboráře odborového svazu,

kartě věrnostního programu na
slevy v kamenných obchodech,
a také o rozšířené nabídce od-
borové rekreace. Seznámil pří-
tomné s pokračujícím vyjed-
náváním o kolektivních do-
hodách vyššího stupně pro co
nejvíce  zaměstnanců. Poukázal
i  na  problémy  v  odměňování
a informoval o složitém vyjed-
návání o platech. 

V první části diskuse využili
odboráři přítomnosti hostů a ob-
raceli se na ně s dotazy týkající-
mi se odměňování (navýšení
platových tabulek a stupňů, pla-
ty civilních zaměstnanců, zvlášt-
ní  příplatky),  zabezpečení pří-
stupu k internetu v ozdravných
zařízeních CS a dalších palči-
vých problémů (např. vystrojo-
vání). Po odchodu hostů pokra-
čovala diskuse, odboráři byli se-
známeni předsedou komise pro

vyjednávání o FKSP s průběhem
vyjednávání se zaměstnavate-
lem o zásadách FKSP na rok
2020, které by měly být uzavře-
ny do poloviny února. Další dis-
kusní příspěvky byly k připravo-
vanému statutu CS, zvláštním
příplatkům atd.

Po diskusi proběhlo před-
stavení jednotlivých kandidátů
na předsedu a na členy předsed-
nictva PV OO CS a hned poté

následovaly vlastní volby. Kon-
ference v tajném hlasování zvo-
lila  osm  členů   předsednictva
a předsedu, kterým byl opět zvo-
len Miloš Lokvenc. Přejeme
všem  zvoleným  hodně   elánu
a ať se jim daří ve smyslu motta
ze zápisů předsednictva PV OO
CS „Zaměstnanců se nezastane
nikdo jiný než oni sami.
Odboráři jsou těmi zaměstnanci,
kteří to již pochopili.“

-žb-

Zvýhodněná nabídka skupiny ČSOB

pro zaměstnance a odboráře zastoupené

Odborovým svazem státních orgánů a organizací

www.motivacniprogram.csob.cz

uživatelské jméno: ossoo

heslo: ossoo111

www.motivacniprogram.csob.cz
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Po přijetí zákona o státní službě klesla efektivita práce, ukázala analýza
28. ledna 2020

Když se přijímal zákon o stát-
ní službě, slibovali si od něho
politici zejména zefektivnění
fungování státní správy. Nyní se
však ukazuje, že situace není až
tak růžová. Státní správa stále
neumí jednat rychle, neumí se
rozhodovat pragmaticky, vybírat
přijatelně drahá řešení s přijatel-
ným efektem. 

„Jako příklad lze uvést státní
zakázku na dálniční známky. Je
ukázkou toho, kdy stát sice for-
málně zvolil čisté právní řešení,
ale  zcela  neefektivní,  které by
v soukromé sféře zcela jistě ne-
prošlo,“ říká Michal Bláha, au-
tor projektu Hlídač státu, který
slouží coby veřejná kontrola
státních a veřejných institucí.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo
na svých stránkách analýzu od
společnosti KPMG, která ke
konci roku 2018 mapovala
dopady zákona o státní službě.
Ten byl schválen 1. října 2014,
plnou účinnost ale nabyl až 1.
ledna následujícího roku.

K jakým závěrům analýza
došla? Zákon nejvíce přispěl ke
zvýšení transparentnosti a sta-
bility státní správy. Z hlediska
profesionality státní správy je
dopad zákona neutrální. Přes
prokazatelné a významné zlep-
šení se zatím nedaří státní sprá-
vu odpolitizovat.

Negativní dopad zákona se pro-
jevil do oblasti efektivity a vý-
konnosti státní správy. V této
souvislosti se očekávalo, že efek-
tivní správou služebních vztahů
by současně mělo dojít i ke zlep-
šení v oblasti efektivity výkonu
státní správy. To se ale nenaplni-
lo

Podle náměstka ministra vni-
tra pro státní službu Josefa Po-
stráneckého ovlivnil výsledek
fakt, že respondenti, kteří se re-
krutovali hlavně z řad státních
zaměstnanců, pozitivně hodno-
tili zejména věci spojené s bene-
fity. 

„K efektivitě nejvíc přispívají
placené studentské volno nebo
slaďování služebního, osobního
s rodinným životem,“ uvedl jako

příklad Postránecký. Negativně
naopak  byly hodnoceny napří-
klad sankční povinnosti, což je
podle náměstka pro státní službu
trochu paradox. Může jít totiž o ná-
stroj, který má i své výhody a do
budoucna státní službu ještě
více zefektivní. 
Lidé pracují více, hájí se
úřady

Ani Šárka Homfray z Odbo-
rového  svazu  státních  orgánů
a organizací si nemyslí, že by
úředníci  po  zavedení   zákona
o státní službě čím dál tím méně
pracovali. „Naše poznatky na-
opak říkají, že úředníci pracují
více i třeba na úkor neobsa-
zených nebo zrušených míst,“
uvedla Homfray. 

Podle autora projektu Hlídač
státu Bláhy se ale čísla hodně
shodují s tím, jaké mají lidé
zkušenosti se státní správou.
„Klesla její kvalita, klesla její
práce, což všichni pocitově
cítíme, ale teprve tady je to
vidět,“ uvedl k tomu Bláha. 

Pod státní službou nyní fun-
guje zhruba 230 úřadů. Ne na
všech je ale situace špatná.
„Třeba doba při vyřizování dů-
chodů patří k jedné z nejkratších

v Evropě. Také inspekční regu-
lační úřady jako veterinární
správa nebo hygienická služba
fungují také výborně,“ vyjmeno-
val náměstek pro státní službu
Postránecký. Co naopak ještě
nefunguje na sto procent, je
naopak čerpání evropských

fondů nebo digitalizace.. „I když
nějaký posun i tady je,“ uzavřel
Postránecký.
https://www.idnes.cz/zpravy/do
maci/zakon-statni-sprava-efek-
t i v i -
ta.A200128_165651_domaci_za
z?

Reakce na facebooku OSSOO
(https://www.facebook.com/osstatorg):

Zákon o státní službě nepřinesl zefektivnění fungování stát-
ní správy, jak mnozí politici slibovali, píše iDNES.cz Problém
však není na straně státních zaměstnanců, jak se v textu obje-
vuje.

„Naše poznatky naopak říkají, že úředníci pracují více i tře-
ba na úkor neobsazených nebo zrušených míst,“ říká v něm
právnička našeho odborového svazu Šárka Homfray.

Na článek reaguje také předseda našeho svazu Pavel Bednář:
"Efektivita státní správy je velké téma pro seriózní a odbornou
diskuzi. Naopak celá řada státních zaměstnanců je přetížena
byrokracií mnohdy díky rigidní legislativě a požadavkům z EU.
Další problém jsou neobsazená místa, za která musí vedle své
agendy vykonat činnosti jiný státní zaměstnanec. Státní správa
není konkurenceschopná vůči soukromému sektoru i samo-
správě, výše finančního ohodnocení, zvýšené povinnosti státní
služby a složitosti vyplývající ze zákona o státní službě jsou
příčinou, že o státní službu není zájem." 

Poklesu relativního zadlužení pomáhá hospodářský růst
Podíl konsolidovaného dluhu na HDP ve většině zemí EU meziročně klesl.

Podíl konsolidovaného dluhu vládních institucí na HDP (2. čtvrtletí 2019, %)

https://www.statistikaamy.cz/2019/12/poklesu-relativniho-zadluzeni-pomaha-hospodarsky-rust/

https://www.statistikaamy.cz/2019/12/poklesu-relativniho-zadluzeni-pomaha-hospodarsky-rust/
https://www.facebook.com/osstatorg
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-statni-sprava-efektivita.A200128_165651_domaci_zaz?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-statni-sprava-efektivita.A200128_165651_domaci_zaz?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-statni-sprava-efektivita.A200128_165651_domaci_zaz?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-statni-sprava-efektivita.A200128_165651_domaci_zaz?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-statni-sprava-efektivita.A200128_165651_domaci_zaz?
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Ministryně Maláčová představila tři varianty důchodové reformy
Po desátém jednání Komise pro spravedlivé důchody představi-

la ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) spolu
s předsedkyní komise Danuší Nerudovou základní principy dů-
chodové  reformy. Reforma má vytvořit spravedlivý, srozumitelný
a finančně udržitelný systém důchodů. Základní architektura
počítá mimo jiné se zavedením základního důchodu a posílením
odměňování péče. MPSV dnes představilo tři varianty, které budou
východiskem pro další politická jednání.

„Mám velkou radost, že dnes
můžeme představit základní ar-
chitekturu navrhovaného systé-
mu. Tři varianty, které před-
stavujeme, kladou různý důraz
na základní principy spravedl-
nosti  a  finanční   udržitelnosti
a jsem si jistá, že jsou dobrým
základem pro budoucí politická
jednání.“ okomentovala dnešní
brífink ministryně práce a so-
ciálních věcí Jana Maláčová.

„Všechny  dnes  představené
scénáře  zcela  naplňují  princip
srozumitelnosti, jsou technicky
proveditelné, mohu-li tedy mlu-
vit za odbornou stránku věci,
pak jsme prozatím odvedli dob-
rou práci,“ doplnila předsed-
kyně důchodové komise a rek-
torka Mendelovy univerzity
Danuše Nerudová.
Základní architektura nového

systému
Návrhy představené minister-

stvem práce a sociálních věcí
mají stejnou základní architek-
turu, která odpovídá doporu-
čením Světové banky. Stávající
první pilíř se rozdělí na tzv.
nultý a první pilíř. Nultý pilíř
(tzv. základní důchod) bude za-
jišťovat minimální částku, kte-
rou dostane ve stejné výši každý
senior, který získal potřebnou
dobu pojištění a dosáhl důcho-
dového věku.

První pilíř bude pracovní ka-
riéru oceňovat stejně jako dopo-
sud, ale systém se zjednoduší.
Oceňovat bude zejména vyšší příj-
my a stejně tak může oceňovat
delší dobu strávenou v pracov-
ním procesu.

Zásluhovost však není jen o vý-
ši příjmů. V prvním pilíři bude
také oceněna péče o děti. K dů-
chodu bude připočten pevný
bonus za každé dítě. Tento
nástroj pomůže i těm seniorům,
kteří jsou již nyní v důchodu.
Dalším nástrojem ke snižování
znevýhodnění pečujících jsou

tzv. fiktivní vyměřovacími
příjmy. Pokud někdo pečoval,
bude se mu do důchodového po-
jištění započítávat jeho posled-
ní  příjem nebo průměrná mzda
v národní ekonomice. Vybere se
ten ukazatel, který pro pojiš-
těnce vychází příznivěji. Tento
nástroj se dotkne budoucích dů-
chodců.

Nultý a první pilíř by také mě-
ly mít rozdílné zdroje financo-
vání. Nultý pilíř by měl být fi-
nancován z obecných daní, za-
tímco první ze sociálních odvodů.

Tři varianty důchodové
reformy

MPSV předkládá tři varianty
reformy, které se liší finančními
dopady a parametry jednot-
livých použitých nástrojů. Tyto
varianty nyní budou výcho-
diskem do dalších politických
jednání.

• Spravedlivá varianta Ome-
zuje chudobu seniorů a zavádí
ocenění  péče jako uznání zá-
sluhy. Předpokládá, že součas-
ně při zavedení nového dů-
chodového systému začnou
práce na přípravách změnách
daňového systému.

• Technická varianta Omezuje
chudobu seniorů pouze čás-
tečně  a  pouze částečně také
oceňuje péči. Není výhodná
pro zaměstnance s dlouhými
pracovními kariérami, kterými
jsou zpravidla muži. Tech-
nicky překlápí stávající sys-
tém  do  nové  architektury  a  do
pěti  let  počítá  s reformou da-
ňového systému.

• Úsporná  varianta předpoklá-
dá  překlopení  stávajícího  sys-
tému   do   nové architektury,
a aniž předpokládá, že by se
změnil daňový systém. Dosa-
huje snížení nákladů celého
důchodového systému za cenu
nižších důchodů.

Detailní srovnání tří variant a je-
jich nákladů naleznete  zde.

„Připravili  jsme tři varianty
a s těmi jdeme do politických
jednání, nejprve s panem pre-

miérem a pak s dalšími předse-
dy politických stran. Co se týká
ČSSD, tak rozhodně odmítáme
návrh, který je označený jako
Úsporná varianta. Ta jasně
ukazuje,  že  ti, kteří si myslí, že
k dobrým důchodům se dá
prošetřit, se pletou. My budeme
samozřejmě usilovat o maximál-
ní  míru  spravedlnosti  a nepři-
stoupíme na žádné řešení, které
by   vedlo   k poklesu   důchodů,“
řekla   ministryně Jana Malá-
čová. Zároveň dodala, že klíčo-
vé  nyní  bude zapojení mini-
sterstva financí do příprav změn
v rámci příjmové stránky re-
formy. V souvislosti s tím upo-
zornila, že MF má také v komisi
své zástupce.

Dřívější odchod do důchodu
u náročných profesí

Součástí  diskutovaných  změn
je  také  návrh  na  dřívější  od-
chod   do  penze u náročných
profesích. Na spolufinancování
těchto dřívějších odchodů se
bude   podílet   zaměstnavatel,
který z náročné práce profituje.

MPSV by rádo s konkrétním
návrhem přišlo v příštích mě-
sících.

Schéma nového fungování důchodového systému:

Výkladové stanovisko předsednictva
Výboru odborového svazu státních

orgánů a organizací
Výkladové stanovisko PVOS ze dne 12. prosin-
ce 2019 k Statutu podpůrného a sociálního fon-
du OSSOO – článek III, písm. E:
„Narozeným dítětem dle čl. I., písm. c) a čl.
III., písm. E Statutu podpůrného a sociál-
ního fondu OSSOO se rozumí i dítě osvo-
jené. Osvojení je třeba prokázat fotokopií
dokladu o osvojení.“

V Praze dne 12. prosince 2019
Bc. Pavel Bednář, v. r.

předseda odborového svazu

Novela zákoníku práce ve sněmovně
Poslanecká sněmovna PČR dne 24. ledna 2020
po prvním čtení vládního návrhu zákona, kte-
rým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další související zákony, přikázala tento návrh
k projednání výboru pro sociální politiku jako
výboru garančnímu a hospodářskému výboru
jako výboru dalšímu. 
Projednávání sněmovního tisku 689 můžete
sledovat na
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=6
89

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=689
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=689
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/varianty_duchodove_reformy.pdf/5d599c59-583b-6ef8-6f38-1e66386c18e6
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/varianty_duchodove_reformy.pdf/5d599c59-583b-6ef8-6f38-1e66386c18e6
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Jsem přesvědčen, že pokud
takováto akce není nařízena ve-
dením v rámci „utužování
kolektivu“, pak se zaměstnava-
tel z odpovědnosti za případný
úraz zaměstnance snadno vyvi-
ní.

Z dikce § 273 zákoníku práce
vyplývá, že ne každý úraz, kte-
rý se stal v pracovní době nebo
na pracovišti, je automaticky
pracovním úrazem. Pracovním
úrazem je pouze úraz, který se
stal při plnění pracovních
úkolů anebo v přímé souvis-
losti s nimi. Co je v přímé sou-
vislosti s plněním pracovních
úkolů upravuje § 274 zákoníku
práce. Jsou  to úkony potřebné
k výkonu práce a úkony během
práce obvyklé nebo nutné před
počátkem práce nebo po jejím
skončení a úkony obvyklé v do-
bě přestávky v práci na jídlo a od-
dech.

Domnívám se, že vámi zmí-
něný druh oslav na pracovišti
(byť po pracovní době) v sou-
časnosti a za dané právní úpravy
postrádá smysl. Je vyloučené,
aby to mohly být oslavy s po-
žitím alkoholu, byť jen v ma-
lém množství. § 106 zákoníku
práce v odst. 4, písm. e) ukládá
zaměstnanci povinnost nepoží-
vat alkoholické nápoje na pra-
covištích zaměstnavatele. Ne-
dodržením této zásady se zaměst-
nanec vystavuje riziku. V pís-
menu i) výše uvedeného para-
grafu je povinnost zaměstnance
podrobit se na pokyn zaměstna-
vatele zjištění, zda není pod
vlivem alkoholu.

Protože se jedná o nulovou
toleranci k požívání alkoholu
na pracovištích zaměstnavatele
(obdobné jako při vyloučení
alkoholu v dopravě), porušení
této zásady může být hodnoceno

Musíme vycházet z toho, že
zákoník práce § 88 ukládá po-
vinnost zaměstnavatele poskyt-
nout zaměstnanci přestávku v prá-
ci  na jídlo a oddech v trvání nej-
méně  30 minut. Jedná se o do-
bu, která se nezapočítává do
pracovní doby a zaměstnavatel
s touto dobou nemůže dispono-
vat. Je zcela na zaměstnanci, jak
tuto dobu stráví, kde a jakým
způsobem. Není ani povinný
zůstat v areálu zaměstnavatele.
Jeho jedinou povinností v tom-
to smyslu je, aby stanovenou
dobu přestávky nepřetáhl a po
jejím skončení dál plnil pracovní
úkoly tak, jak mu to ukládá
zákoník práce. Ten v základních
povinnostech zaměstnanců, jak
jsou stanoveny v § 301, ukládá
zaměstnanci mimo jiné pracovat
svědomitě a řádně, plně využí-
vat pracovní dobu a dodržovat
právní i ostatní předpisy.

Pokud tedy je „kuřácká pau-
za“ součástí přestávky na jídlo
a oddych a kouření neohrožuje
další zaměstnance nekuřáky,
nelze proti ní po právní stránce
nic namítat. Problém by pouze
nastal, kdyby kuřácké pauzy
přerušovaly práci mimo tuto
přestávku.

Negativní postoj vašeho nad-
řízeného podle mne se netýká
pouze jeho vztahu ke kouření.
Vedoucí jistě ví, že dispoziční
právo  zaměstnavatele se ne-
vztahuje na prostor, který je mi-
mo budovu. Domnívám se, že
mu však jde i o image vašeho
úřadu. Vztah společnosti ke  kou-
ření je všeobecně negativní. Za-
městnanci, kteří postávají před
úřadem a kouří, nemusí být pro-
cházejícími občany vnímáni po-
zitivně. Občané   nebudou  zkou-
mat,  zda  tam stojíte oprávněně

v době své pracovní přestávky.
Pro danou situaci bude úplně
jedno, zda plníte vzorně své
úkoly nebo, že v této kuřácké
skupině dokonce řešíte pracovní
problémy. Situace přesto může
působit na okolí negativně. 

Pokud by se problém týkal
více zaměstnanců, stojí za úvahu
i ve spolupráci s odborovou or-
ganizací, zkoumat, zda by za-
městnavatel nenašel vhodný
prostor, kde by bylo možné zřídit
kuřárnu. Podotýkám, že toto
řešení není povinností zaměst-
navatele. 

Závěrem  musím ještě jedno-
značně odpovědět na vaší otáz-
ku. Pokud nestojíte na případ-
ném schodišti budovy zaměstna-
vatele, ale stojíte na chodníku,
jste na veřejném prostranství.
Zaměstnavatel nemá kompe-
tenci vás odtud vykázat či vám
cokoliv zakazovat.

Přesto pokládám za otazné,
zda je účelné na vaší zaběhlé
praxi trvat a nehledat kompro-
misní řešení.
Shrnuto:
• Způsob jak zaměstnanec vy-

užívá přestávku na jídlo a od-
dych je zcela na jeho rozhod-
nutí.

• Zaměstnavatel nesmí do toho-
to rozhodnutí nijak zasaho-
vat.

• Zaměstnanec má povinnost
délku této přestávky dodržet.

• Pokud zaměstnanec kouří ve
veřejném prostoru, např. na
chodníku před budovou za-
městnavatele, zaměstnavatel
musí tuto skutečnost respek-
tovat.

• Zaměstnavatel není povinen
zřídit pro zaměstnance kuřár-
nu.

JUDr. Pavel Sirůček

Oslava na pracovišti
Po mnoho let náš pracovní kolektiv oslavuje společně na-

rozeniny jednotlivých pracovníků na pracovišti (konkrétně v za-
sedací místnosti), a to po pracovní době a nikdy nešlo o příliš „bu-
jaré“ oslavy. Nikdy s tím nebyl problém, ale nové vedení úřadu
jednoznačně zakázalo jakékoli akce tohoto typu a to z důvodu
možného úrazu. Skutečně by nesl zaměstnavatel odpovědnost,
kdyby se při takové oslavě někdo zranil? 

jako porušení povinností vy-
plývajících z právních předpisů
zaměstnancem. Může to být i dů-
vodem k výpovědi podle usta-
novení § 52 písm. g) zákoníku
práce. V krajním případě pak
dokonce i důvodem k okamžité-
mu zrušení pracovního pomě-
ru dle § 55 odst. 1 písm. b)
zákoníku práce.

Zaměstnavatelé mají ze záko-
na povinnost kontroly, zda je
zákaz pití alkoholu dodržován.
Nedostatek kontroly může mít
pro zaměstnavatele nepříjemné
dopady. Zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce v § 30 odst. 1
písm. x) hodnotí nedostatečnou
kontrolu požívání alkoholu na
pracovištích jako správní delikt
s finanční sankcí až do výše 300
000. - Kč. Výše uvedené sku-
tečnosti pak asi vedly zaměstna-
vatele k zákazu pořádání těchto
oslav.

Dále si musíme uvědomit, že
prostory budovy, ve které zaměst-
navatel sídlí, včetně prostor, kte-
ré k nim patří, jsou v dispoziční
sféře zaměstnavatele. Zaměst-
nanec je v nich povinný podrobit
se pokynům zaměstnavatele, a to
včetně pokynů k zajištění BOZP.
Proto zaměstnavatel může za-
městnancům omezit pobyt v těch-
to prostorách před a po pracov-
ní době. Stejně tak může určit,
za jakých podmínek zde může
zaměstnanec pobývat ve dnech,
které jsou pro zaměstnance dny
pracovního klidu a o svátcích. 

Pro zaměstnavatele to má i prak-
tickou stránku. Snadněji se určí,
zda u zaměstnance, který vyko-
nával pracovní činnost po pra-
covní době, se jedná o práci přes-
čas se všemi mzdovými či pla-
tovými dopady.
Shrnuto:
• Zaměstnavatel má odpověd-

nost pouze za úrazy, které
vznikly při plnění pracov-
ních úkolů nebo v přímé sou-
vislosti s nimi. 

• Pokud zaměstnavatel akci
přímo nenařídí jako akci pra-
covní, nenese za případný
úraz odpovědnost.

• Zaměstnavatel  určuje, jak
dlouho a za jakých podmínek
mohou zaměstnanci a ostatní
osoby tyto prostory užívat.

• Ve všech prostorách, kde má

zaměstnavatel dispoziční prá-
vo, je zakázáno požívání
alkoholu.

• Nedodržováním kontrol zá-
kazu požívání alkoholu za-
městnanci se zaměstnavatel
dopouští správního deliktu,
který je pod finanční sankcí.

JUDr. Pavel Sirůček

Kuřácké přestávky
Je  nás  v  úřadě  několik  kuřáků  (rádi  bychom sice přestali

kouřit, ale nejde nám to), kteří v době pracovní přestávky kou-
říme před úřadem. A v tom je ten problém, náš nejvyšší nadřízený
je velký odpůrce kouření a zakázal kouření před budovou. Má na
to právo?
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Evropská komise zklamala s analýzou férové mzdy
14. leden 2020

Evropská komise dnes zveřejnila dlouho očekávanou analýzu ohledně
možných kroků v boji s výzvami spojenými s férovou mzdou, ale její klí-
čové návrhy jsou pro odbory zklamáním. Evropská komise pozna-
menává, že kolektivní vyjednávání je základním elementem sociálně tržní
ekonomiky a silným základem pro dobré nastavování mezd. Ve stejnou
chvíli Komise přiznává, že povinné minimální mzdy neumožňují mnoha
pracovníkům slušné živobytí. Tito pracovníci netěží ani z růstu produk-
tivity ani nedosahují na podíl na ziscích firem, kde pracují. Analýza EK
rovněž  přiznává, že mzdová nerovnost narostla a skupiny pracovníků
mají  malou nebo  žádnou vyjednávaní sílu, když ne všechny vlády EU
respektují  kolektivní vyjednávání. EPSU  sdílí  většinu  závěrů analýzy,
a i proto je hluboce zklamáno, že Komise nenavrhuje žádná řešení těchto
problémů. EK zaostává za očekáváním pracovníků, kteří od ní očekávají
narovnání asymetrií mezi pracovníky a jejich zaměstnavateli. Nová
předsedkyně Komise Ursula Von der Leyenová si stanovila jako prioritu,
že každý pracovník v EU dosáhne na férovou minimální mzdu. 
Chorvatské odbory: Hlavní prioritou jsou vyšší mzdy a silnější
kolektivní vyjednávání
16. leden 2020

Chorvatští odboráři sdružení pod EPSU poslali jasný vzkaz Evropské
komisi a své vládě, která nyní předsedá Radě ministrů. Pracovníci potře-
bují vyšší mzdy. Chorvatské jsou příliš nízké na to, aby zabránily odlivu
pracovní síly do zahraničí. Mnoho sektorů včetně zdravotnictví a pečo-
vatelství čelí nedostatku pracovních sil. Chorvatská minimální mzda by

měla   být  zvýšena na 60 %
mzdového mediánu. Ze všeho
nejdůležitější jsou ovšem vlád-
ní kroky, které vytvoří prostředí
pro plnohodnotné kolektivní
vyjednávání. Veřejné zdroje by
neměly končit ve firmách, které
se vyhýbají férovému zdanění,

a které nemají zavedené dohody o kolektivním vyjednávání. Chorvatské
odbory jsou zklamány nízkou úrovní minimální mzdy, která je zkla-
máním  pro  pracovníky,  kteří nevidí výhody vstupu do EU, když mzdy
jsou stále drženy dole zaměstnavateli, kteří lákají levnou pracovní sílu ze
zahraničí, a kteří se navzdory růstu produktivity odmítají dělit s pracov-
níky o své zisky. Navzdory rétorice vlády o podpoře sociálního dialogu
se v praxi se objevuje mnoho komplikací. Chorvatští odboráři rovněž vy-
jádřili svou solidaritu se svými ukrajinským kolegy. Ti bojují proti ukra-
jinské vládě, která navrhla zákoník práce, který odebere ochranu pracov-
níkům a který oslabí odbory. Solidarita je velmi důležitá při budování
skutečně  bojeschopného odborového hnutí při čelení tlakům ze strany
korporací a jejich podpůrců ze strany vlády.
Německé společnosti jsou mezi světovými lídry v oblasti daňových
úniků
20. leden 2020

Poslední případ daňových úniků přichází z Německa, kde tamní zdra-
votnický gigant Fresenius uměle podhodnocuje své zisky v Evropě a USA
a naopak vyšší zisky přiznává v daňových rájích, jako jsou například
Kajmanské ostrovy. Tato německá společnost se tak chová úplně stejným
způsobem jako třeba Amazon nebo Google. Díky svému agresivnímu
daňovému plánování se za posledních 10 let tato firma po celém světě vy-
hnula daňové povinnosti v hodnotě 2,9 mld. EUR, zatímco 8 mld. EUR
nezdaněného zisku drží v daňových rájích. Fresenius má zastoupení snad
ve všech známých daňových rájích, jako jsou Kajmanské ostrovy, Britské
panenské ostrovy, Hongkong, Delaware, Singapur nebo Panama. Spo-

lečnost  využívá  tuto  síť  k  přesouvání zisků a vyhýbá se tak vyššímu
zdanění v zemích jako je například Německo. Zpráva výzkumného insti-
tutu ICRICT rovněž varuje, že Německo je mezi zeměmi, které jsou tím-

to postupem ohroženy nejvíce. Gene-
rální tajemník EPSU (Evropská fede-
race odborových svazů veřejných slu-
žeb) Jan Willem Goudriaan vyzval
chorvatské  předsednictví  a Evrop-
skou radu k rozhodným krokům k vy-
plnění daňových mezer a přijetí re-

portingu podle jednotlivých zemí. Generální tajemnice PSI Rosa
Pavanelliová vyzývá vlády, aby odstranily nedostatky v daních a změni-
ly  zastaralý  globální  daňový  systém,  aby mohly být základní veřejné
služby adekvátně financovány.  
Ekvádor: V Quitu proběhlo Globální fórum o migraci a rozvoji
22. leden 2020

Dvanácté kolo fóra o migraci proběhlo v hlavním městě Ekvádoru.
Zástupci PSI (Celosvětová odborová internacionála veřejných služeb)
zde obhajovali přístup, který kombinuje ochranu lidských práv migrantů
s ochranou kvalitních veřejných služeb. Podle dat OSN dosáhl počet mezi-
národních  migrantů  v minulém roce na 272 milionů. Přibližně 90 % me-
zinárodních migrantů jsou ekonomičtí migranti při neustále rostoucím
počtu lidí stěhujícími se do druhých zemí za účelem nalezení slušné

práce. Na fóru  zaznělo,
že  je  třeba podporovat
slušnou práci, sociální
ochranu a férové a etické
nabírání migrujících pra-
covníků. Nabírání no-
vých pracovníků je dů-
ležitým stádiem mig-

račního procesu, avšak mezinárodní pracovní nábor byl převzat obchod-
ním sektorem za účelem zvyšování zisků. Podvodné nabírací praktiky,
jako je například účtování nadměrně vysokých poplatků za zprostřed-
kování práce, podkopávají slušnou práci a dosažení bezpečné, pravidelné
a spořádané migrace. I proto je dnes kampaň PSI za nulové náborové
poplatky relevantnější než kdy jindy. Tato kampaň je nejen v souladu s fé-
rovými náborovými principy ILO, ale rovněž snižuje finanční zátěž mi-
grujících  pracovníků  a  přispívá k dosažení Globální dohody o migraci
a udržitelných cílech rozvoje.                                            Pavol Mokoš

Ústupek odborům. Francouzská vláda nenavýší
věk pro přiznání plného důchodu

Francouzská vláda nabídla odborům, které pátým týdnem stávkují
proti připravované důchodové reformě, že z textu reformy zatím
stáhne hranici 64 let pro přiznání plné penze. V dopise to odborářům
navrhl premiér Édouard Philippe. Odborový svaz CFDT, který agen-
tura DPA označila za umírněný, ústupek přivítal.

V současné době je zákonná hranice odchodu do důchodu ve
Francii 62 let, což sice podle reformy mělo zůstat, k získání plného
důchodu se všemi bonusy by ale bylo nutné odejít na odpočinek o dva
roky později. Právě věková hranice,  kterou vláda označovala za věk
rovnováhy a kterou chtěla zvýšit od roku 2027, se stala jedním z nej-
spornějších bodů reformy.

Snaha prosadit reformu důchodového systému vyvolala ve Francii
rekordně dlouhou stávku, která již týdny komplikuje dopravu v zemi
včetně metropole.
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3027263-ustupek-odborum-fran-
couzska-vlada-nenavysi-vek-pro-priznani-plneho-duchodu

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3027263-ustupek-odborum-francouzska-vlada-nenavysi-vek-pro-priznani-plneho-duchodu
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3027263-ustupek-odborum-francouzska-vlada-nenavysi-vek-pro-priznani-plneho-duchodu


Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2020
"SMRK" v Lázních Libverda

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 1/2020.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

OS státních orgánů a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Rekreační zařízení OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR "SMRK" s celo-
ročním provozem vám nabízí. příjemnou dovolenou v pěkném prostředí a dobrých klimatických pod-
mínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského centra) je
umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, hřiště na tenis, odbíje-
nou, nohejbal, venkovní stůl na stolní tenis, možnost posezení u krbu.
Koupání - umělé koupaliště v Hejnicích (3 km), v Raspenavě (6 km), bazén v Novém Městě p.
Smrkem (5 km), jezero Berzdorfer v Německu (37 km), lyžování - Swieradow Zdroj (19 km), Ještěd
u Liberce (35 km).
Rekreační středisko lze využívat k:
- rekreačnímu pobytu a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).

UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 35 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF ČR a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

INFORMACE PRO NÁVŠTEVNÍKY O ZAJÍMAVOSTECH V REGIONU
Lázně Libverda jsou malé, klidné městečko ležící 30 km od Liberce v podhůří severního úpa-
tí Jizerských hor. K hlavním léčivým zdrojům patří prameny minerálních vod hydrogenuhli-
čitanohorečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Léčí se zde srdeční a cévní
choroby, nemoci pohybového ústrojí a duševní poruchy. Dnes se zdejší voda využívá přede-
vším k minerálně-uhličitým koupelím a pitné kúře. Lázně jsou obklopeny rozsáhlým parkem,
ve kterém se nachází komplex budov. Památkově významným je dvoupatrový empírový
zámeček. V současnosti patří lázně k významným střediskům rekreace a turistiky a jsou
důležitým místem pro odpočinek a relaxaci. Zájemci o lázeňskou, rehabilitační a wellness
péči si mohou tyto služby domluvit sami přímo v Lázních Libverda.
Vyhlídky nad Libverdou
Vyhlídka Libverdské prameny
Vyhlídku najdete na severní stráni nad centrem obce nedaleko od schodů k Obřímu sudu (cca
100 m vlevo při cestě nahoru). Poskytne vám nádherný pohled na dolní část Libverdy, ze-
jména pak na lázeňský areál s kolonádou a parkem.
Vyhlídka Pekelské sázky
Nachází se v parčíku u hlavní silnice cca 300 m od Obřího sudu ve směru Přebytek a Nové
Město pod Smrkem. Poskytne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na osadu Peklo a jeho
údolí.
Vyhlídka Dobrého ducha MUHU
Hledejte ji na okraji lesa cca 200 m za Obřím sudem ve směru po žluté turistické značce na
Nové Město pod Smrkem. Poskytne vám nádherný jižní pohled na střední a horní část
Libverdy.
Vyhlídka Hájníkova kohouta
Půjdete k ní přes konec horní Libverdy pod Jizerskou chatou a dáte se po cestě do lesa
k Chatě Hubertka a k vyhlídce Kočičí kameny. Poskytne vám krásný a netypický západní
pohled do údolí Libverdy.
Vyhlídka Hejnické madony
Vydáte se kolem místního hřbitova, kde můžete obdivovat pohled na město Hejnice s bazi-
likou Navštívení Panny Marie a majestátní hradbou vrcholů Jizerských hor. Když se otočíte
o 180° objeví se před vámi severní pohled na údolí Libverdy a Obří sud nad ním.
V krásném okolí je mnoho zajímavých turistických stezek pro pěší, skvělých cyklotras
a singltrek – síť úzkých jednosměrných stezek různé obtížnosti, umístěných pod majestátní
horu Smrk do překrásné přírody Jizerských hor. Jizerský singltrek má dvě nástupní místa, nad
Lázněmi Libverda a u Nového Města pod Smrkem.
V zimě zde najdete běžecké tratě. Krásnou atmosféru severního úbočí Jizerských hor mohou
milovníci běžeckého lyžování okusit na dvou běžeckých okruzích o délce 4,7 km (v Lázních
Libverda) a 20 km (v Novém Městě pod Smrkem), ze kterých je možno vyrazit i na nedale-
kou Jizerskou magistrálu (150 km upravených běžeckých stop).
Vyhlášenou atrakcí v širokém okolí je restaurace, umístěná v obřím sudu, postavená v roce
1931 a sloužila zejména lázeňským hostům. Jedná se o jedinou památku tohoto typu v České
republice.

CENY platné od 5. 1. 2020 - 3. 1. 2021

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

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

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

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

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

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

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci
1)Sezóna se vztahuje na termíny 31. 1. – 15. 3. 2020, 29. 5. – 4. 10. 2020 a 10. 12. – 3. 1.
2021 (vánoční svátky + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ
Vlastní - rekreační zařízení je vybaveno společnými ledničkami a společnou kuchyní, kde
je k dispozici plynový a elektrický sporák, sklokeramická deska a mikrovlnka včetně nádobí
na vaření, varné konvice a mikrovlnná trouba. Dále má každý pokoj v kuchyni přidělenu
svoji uzamykatelnou skříňku s dalším nezbytným nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbo-
ry). Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je vy-
bavena televizorem. Stravovat se je možné v různých restauračních zařízení v okolí RS
SMRK nebo přímo v komplexu lázní.

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení
z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RS.



Odborový svaz státních orgánů V R A Ť T E O B R A T E M
organizací, Senovážné nám. 23, OS stát. orgánů a organizací
110 00 Praha 1, IČ 00469351 pí Řehořová, tel. 224 142 474,

fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 1/2020 - web stránky OS “rekreace”

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2020

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

délka pobytu: v termínu od - do tj. počet nocí

počet účastníků: pokoj číslo:

Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)

Žádám o zaslání složenky ANO - NE (zakroužkujte)
Platbu provedu převodem ze svého účtu ANO - NE (zakroužkujte)
Platba v hotovosti na pokladně OS ANO - NE (zakroužkujte)

Všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím, aby Odborový svaz státních orgánů a organizací
pořádající rekreaci zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v závazné objednávce, a to po dobu nezbyt-
nou k zajištění práv a povinností souvisejících s poskytnutím rekreace. Prohlašuji, že jsem informován(a)
ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném po-
hybu těchto údajů o užití mnou poskytnutých osobních údajů.

podpis žadatele, datum členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

Smrk, Lázně Libverda



NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2020
Pro rok 2020 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 Penzion Hejtman v Chlumu
u Třeboně, Hotel Bezděz Staré Splavy (Máchovo jezero), Hotel Šedý Vlk –
Harrachov Krkonoše, Hotel Skiland - Ostružná (Jeseníky). Širokou nabídku
zvýhodněných lázeňských a wellnes pobytů v České republice na Sloven-
sku nabízí společnost spa.cz. Dále je tu pro vás nabídka na lázeňské a léčebné
pobyty ve Františkových Lázních, a ti, kteří by rádi navštívili Prahu, mohou
vyžít ubytování v hotelu Olšanka. Nově uzavřel OSSOO pro rok 2020
spolupráci s cestovní kanceláří QUICKTOUR, která nabízí pro členy OS a je-
jich rodinné příslušníky výhodné zahraniční zájezdy.
Informace také na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
Objednávky pobytů
V letošním roce 2020 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), doporučujeme si objednávky na letní prázdni-
nové 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
Renáta Vladyková
Pobřežní 8
301 11 PLZEŇ
mobil: 606 088 879
email: vladykova.renata@cmkos.cz
severní Čechy
Eva Vovesová
Dvořákova ul. 2

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
mobil: 731 609 455
email: vovesova.eva@cmkos.cz
východní Čechy
Mgr. Věra Benešová
Eliščino nábřeží 375
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
mobil: 604 321 518
email: benesova.vera@cmkos.cz
jižní Morava
Jaroslav Svoboda
Malinovského náměstí 4
660 87 BRNO
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

nabídka

Hotel nabízí 632 lůžek v pestré pokojové skladbě, kterou tvoří jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj stan-
dard, Lux s terasou a výhledem na Prahu nebo pro náročné Art Deco pokoje Superior. Dále jsou hostům k dis-
pozici pokoje pro 3 až 4 osoby. Všechny pokoje jsou vybaveny příjemným nábytkem, LCD televizorem se
satelitním příjmem, telefonem s přímou volbou, trezorem, koupelnou se sprchovým koutem včetně ručníků a osušek, fénem, toaletou a 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 1000 Kč
� Servírované nápoje denně až do půlnoci
�Výběr až ze tří hotelových restaurací

�Variabilní nabídka 14 konferenčních sálů a salonků
� Saunový svět, bazén a jiná sportoviště k aktivnímu odpočinku
�Bezplatný vysokorychlostní signál WiFi
� Parkování v podzemních garážích hotelu

Ubytování pro členy odborových svazů v Praze v hotelu Olšanka

Zuzana Angerová

telefon: +420 267 092 212,

e-mail: rezervace@hotelolsanka.cz

https://www.hotelolsanka.cz/

Pokoj
1. 1.–31. 3. 2020

1. 11.–30. 12. 2020
ADVENT

2020*
LÉTO

1. 7.–31. 8. 2020
VELIKONOCE
9. 4.–13. 4. 2020

1. 4.–30. 6. 2020
1. 9.–31. 10. 2020

1lůžkový 1 000 Kč 1 150 Kč 1 400 Kč 1 200 Kč 1 250 Kč
2lůžkový 1 200 Kč 1 500 Kč 1 700 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč
3lůžkový 1 400 Kč 1 800 Kč 1 900 Kč 1 600 Kč 1 800 Kč
4lůžkový rodinný 1 500 Kč 2 000 Kč 2 200 Kč 1 800 Kč 2 000 Kč
2lůžkový Lux s terasou   1 800 Kč
2lůžkový Art Deco Superior   2 500 Kč

* Adventní víkend, pátek – neděle
Cena je za pokoj a noc včetně základní snídaně a DPH, neobsahuje městský poplatek. Příplatek za snídani Premium činí 100 Kč na osobu.



Letní pobyt (8 dní/7 nocí) 6230, -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) 2670 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) 1780 Kč/osoba (původně 2390 Kč)
� 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
� 2x snídaně formou buffetu
� 2x večeře výběr z 5 jídel
Děti 3-12 let 550, - Kč/noc/polopenze
Příplatek za jednolůžkový pokoj 300, - Kč/noc
Děti do 3 let zdarma - bez nároku na lůžko a stravu
Storno podmínky:
13–7 dnů před datem nástupu 30 % z ceny ubytování
6–3 dny před datem nástupu 40 % z ceny ubytování
2–1 den před datem nástupu 60 % z ceny ubytování
V den nástupu nebo při nenastoupení hosta 100% z ceny ubytování

Bonusy: Wl-Fl zdarma, parkování zdarma, úschova kol zdarma, stol-
ní tenis a bazén zdarma
REZERVACE: +420 602 650 649, info@hotelbezdez-machovojeze-
ro.cz
Důležité informace: pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00
hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin, platba kartou je možná pouze
za ubytování, nikoli za konzumaci nápojů a jídel, snídaně se podávají
od 7:30 do 9:30hodin, večeře od 17.30 do 19.30, pobyty jsou k dis-
pozici v termínu od 1 .4. – 31. 10. 2020

Cenové podmínky pro letní sezónu 2020 (od 4. 7. do 29. 8.)
3850, - Kč – dospělá os/týden s polopenzí
2800, - Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí
• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím
• 7x polopenze (snídaně bufetu, večeře dvouchodová servírovaná), –

stravování začíná v sobotu večeří a končí v sobotu snídaní
• Děti od 0 do 3,99 let bez nároku na lůžko a stravu platí manipulační

poplatek 100,- Kč/den (pobyt na společném lůžku nebo dítě v pos-
týlce) - v doprovodu 2 plně platících dospělých osob max. 2 děti.

• Zapůjčení dětské postýlky je pro děti do 3,99 let zdarma (po před-
chozí domluvě).

Cenové podmínky v mimosezóně 2020 (od 2. 5. do 27. 6., od 29. 8. – 26. 9.):
3780,- Kč – dospělá osoba/týden s polopenzí
2730,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí
• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím
• 7x polopenze (snídaně servírovaná, večeře dvouchodová

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

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

dalšího upozornění zrušen
• zruší-li účastník rezervaci v době delší než 20 dní před nástupem,

záloha mu bude vrácena v plné výši snížená 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%.

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

• Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 10 dní před nástupem,
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.

V ceně není zahrnut rekreační poplatek obci 20,- Kč/dosp.os. od
18 let na den

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 v letních měsících
REZERVACE: pí. Keslová, tel. + 420 775 336 954
e-mail: penzion.hejtman@tiscali.cz

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



ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY OSSOO V ROCE 2020
KRKONOŠE - HARRACHOV – HOTEL ŠEDÝ VLK ***

Harrachov 151, 512 46 Harrachov
www.hotel-sedy-vlk.cz

Hotel Šedý Vlk se nachází v centru Harrachova (západní Krkonoše) v blízkosti sjezdovek a lanovky na Čertovu horu – je rájem
pro aktivně strávenou dovolenou. Okolí Harrachova je protkáno širokou sítí turistických a cyklistických tras. V létě si lze užít
zábavu na letní bobové dráze nebo v místním lanovém centru. V zimě zde přijdou na své milovníci sjezdovek i běžek. Najdete se
zde mnoho příležitostí k odpočinku, sportu a relaxaci.
ZIMNÍ POBYTY od 3. 1. - 31. 3. 2020 - (původně 1200,- Kč/dospělý/polopenze)
1–2 noci 1150,- Kč/dospělý/noc/ polopenze dítě do 12 let 625,- Kč/noc/ polopenze
3–4 noci 950,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 600,- Kč/noc/polopenze
5 nocí a více 900,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 550,- Kč/noc/polopenze
JARNÍ POBYTY od 1. 4. - 30. 6. 2020 - (původně 860,- Kč/dospělý/polopenze)
1–2 noci 780,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 450,- Kč/noc/ polopenze
3–4 noci 700,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 400,- Kč/noc/polopenze
5 nocí a více 650,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 400,- Kč/noc/polopenze
LETNÍ POBYTY od 1. 7. - 31. 8. 2020 – (původně 1050,- Kč/dospělý/polopenze)
1–2 noci 980,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 550,- Kč/noc/polopenze
3–4 noci 930,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 500,- Kč/noc/polopenze
5 nocí a více 850,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 450,- Kč/noc/polopenze
PODZIMNÍ POBYTY od 1. 9. - 30. 11. 2020 – (původně 830,- Kč/dospělý/polopenze)
1–2 noci 780,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 450,- Kč/noc/polopenze
3–4 noci 700,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 400,- Kčnoc//polopenze
5 nocí a více 650,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 400,- Kč/noc/polopenze
PŘEDVÁNOČNÍ POBYTY od 1. 12. - 21. 12. 2020 – (původně 860,- Kč/dospělý/polopenze)
1–2 noci 800,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 450,- Kč/noc/polopenze
3–4 noci 750,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 400,- Kč/noc/polopenze
5 nocí a více 700,- Kč/dospělý/noc/polopenze dítě do 12 let 400,- Kč/noc/polopenze
VÁNOCE + SILVESTR 22. 12. 2020 - 1. 1. 2021
dospělý 1350,- Kč/noc/polopenze dítě do 12 let 700,- Kč/noc/polopenze
- příplatek za štědrovečerní menu 500 Kč/dospělá osoba, dítě 250,- Kč
- silvestrovský příplatek 1100 Kč/dospělá osoba (raut + silvestrovský přípitek)
BONUSY: ZDARMA - wifi, parkování, úschova lyží, stolní tenis, kulečník, bazéna, kulečník, ZA POPLATEK - sauna.
STORNO PODMÍNKY: 13–7 dnů před datem nástupu 30 % z ceny ubytování, 6–3 dny před datem nástupu 40 % z ceny uby-
tování, 2–1 den před datem nástupu 60 % z ceny ubytování. V den nástupu nebo při nenastoupení hosta 100 % z ceny ubytování.
DALŠÍ INFORMACE: snídaně formou švédských stolů, večeře výběr ze 4 jídel, příplatek za jednolůžkový pokoj 300,- Kč/noc,
poplatek městu 21,- Kč/dospělá osoba/noc, děti do 3 let zdarma – bez nároku na lůžko a stravu, domácí mazlíček 300,- Kč/noc,
pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin, další na www.hotel-sedy-vlk.cz
REZERVACE POBYTŮ: +420 724 950 149, recepce@hotel-sedy-vlk.cz
Při rezervaci pobytů je důležité nahlásit své členství v OSSOO. Dále se prosím prokazujte průkazem člena ZO nebo potvrzením
výboru ZO. U individuálních členů, potvrzením od příslušného Informačního poradenského centra OSSOO.



Zvýhodněné pobyty pro členy odborového svazu

Horský hotel Skiland *** Superior
• sezóna od 29.6. - 28.9.2020 + Velikonoce 9.4. - 13.4.2020
• mimosezóna od 16.3. - 28.6.2020 (mimo Velikonoce) a 29.9. - 23.12.2020

Ceník ZÁKLADNÍ CENA / NOC KLIENT OS SOO / NOC

SEZÓNA
dospělý 845Kč 696Kč
dítě 678Kč 555Kč

dítě na přistýlce 619Kč 510Kč

MIMOSEZÓNA
dospělý 746Kč 622Kč
dítě 596Kč 493Kč

dítě na přistýlce 547Kč 456Kč

BONUSY - platí pro všechny pobyty
 • parkování a wi� zdarma
 • úschovna kol, lyží zdarma
 • stolní tenis zdarma
 • možnost využití společenské místnosti zdarma

DŮLEŽITÉ INFORMACE
 • pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15:00 hod. 
   a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10:00 hod.
 • domácí mazlíček za poplatek 130,- Kč/den
 • dětská postýlka 50,- Kč/den
 • ubytovací poplatky nejsou součástí ceny 
    a hradí se zvlášť na recepci
 

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)

PODMÍNKY POBYTU
 • cena pro dítě platí do 12-ti let věku dítěte
 • minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby, 
   v případě obsazení pokoje pouze jednou osobou 
   - příplatek 200,- Kč/noc/os

www.skiland.cz  +420 777 254 542 skiland@skiland.cz

V CENĚ POBYTU
VÍKEND (3dny - 2noci)
 • ubytování na počet nocí dle zvolené varianty ve dvoulůžkovém pokoji ***superior 
    s příslušenstvím s možnos� přistýlky pro dítě do 12 let
 • polopenze (snídaně a večeře s polévkou, začátek v den příjezdu večeří, konec v den odjezdu snídaní)
 • 1x vstup do Expozice hudebních nástrojů pro každého
 • dítě do tří let ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu)

PRODLOUŽENÝ VÍKEND (5dní - 4noci)
 • to stejné jako u varianty VÍKEND
 • 1x slevová karta YesCard
 • mapky k turis�ckým trasám

TÝDENNÍ POBYT (8dní - 7nocí)
 • to stejné jako u varianty PRODLOUŽENÝ VÍKEND
 • 100% sleva na půjčovnu sportovního vybavení – 1x na každou osobu v době pobytu
 • 1x 2 hodiny bowling



Zvýhodněné pobyty pro členy odborového svazu

Rodinný penzion Skiland
• sezóna od 29.6. - 28.9.2020 + Velikonoce 9.4. - 13.4.2020
• mimosezóna od 16.3. - 28.6.2020 (mimo Velikonoce) a 29.9. - 23.12.2020

Ceník ZÁKLADNÍ CENA / NOC KLIENT OS SOO / NOC

SEZÓNA
dospělý 722Kč 604Kč

dítě 627Kč 516Kč

MIMOSEZÓNA
dospělý 643Kč 545Kč

dítě 553Kč 461Kč

BONUSY - platí pro všechny pobyty
 • parkování a wi� zdarma
 • úschovna kol, lyží zdarma 
 • stolní tenis zdarma
 • možnost využití společenské místnosti zdarma

DŮLEŽITÉ INFORMACE
 • pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15:00 hod. 
   a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10:00 hod.
 • domácí mazlíček za poplatek 100,- Kč/den
 • dětská postýlka 50,- Kč/den
 • ubytovací poplatky nejsou součástí ceny 
    a hradí se zvlášť na recepci 

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)

PODMÍNKY POBYTU
 • cena pro dítě platí do 12-ti let věku dítěte
 • minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby, 
   v případě obsazení pokoje pouze jednou osobou 
   - příplatek 200,- Kč/noc/os

www.skiland.cz  +420 777 254 542 skiland@skiland.cz

V CENĚ POBYTU
VÍKEND (3dny - 2noci)
 • ubytování na počet nocí dle zvolené varianty v rodinném pokoji – dva samostatné pokoje 
    se společným soc. zařízením pro tyto pokoje
 • polopenze (snídaně a večeře s polévkou, začátek v den příjezdu večeří, konec v den odjezdu snídaní)
 • 1x vstup do Expozice hudebních nástrojů pro každého
 • dítě do tří let ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu)

PRODLOUŽENÝ VÍKEND (5dní - 4noci)
 • to stejné jako u varianty VÍKEND
 • 1x slevová karta YesCard 
 • mapky k turis�ckým trasám

TÝDENNÍ POBYT (8dní - 7nocí)
 • to stejné jako u varianty PRODLOUŽENÝ VÍKEND
 • 100% sleva na půjčovnu sportovního vybavení – 1x na každou osobu v době pobytu
 • 1x 2 hodiny bowling



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. Svým zaměřením na lázně a wellness doplňuje
své portfolio o další typ pobytů - zaměstnanecké rekondiční pobyty. Ve spolupráci s předními českými a slovenský-
mi lázněmi přinášíme atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek, tak na prevenci a léčbu zdravotních
obtíží různých profesních skupin. Také pro rok 2020 přinášíme bohatou nabídku pobytů pro posílení vašeho zdraví
a pro dobrou pohodu. Zvýhodněné pobyty nabízejí oblíbené hotely a lázně pro vás i vaše rodinné příslušníky. Exkluzivně pro Vás, jsme připrav-
ili dodatečnou slevu 5 % na všechny další pobyty z celkové nabídky SPA.CZ. Jednoduchým přihlášením do partnerské sekce získáte možnost
vybrat si z více než 3000 pobytů za nejvýhodnějších podmínek. Dodatečnou slevu 5% lze získat také telefonickou nebo emailovou objednávkou.
Přístup do partnerské sekce, kde je možné čerpat dodatečnou slevu:www.spa.cz/partner/ossoo/ jméno: ossoo heslo: pobyty V případě nižších
cen u akčních balíčků jednotlivých lázní, vám garantujeme vždy výhodnější cenu.
Úhrada pobytů je kromě bezhotovostního způsobu, možná také poukazy společností SODEXO, Edenred CZ, Benefit plus a Cheque Déjeuner -
do výše 50 % hodnoty pobytu u papírových poukázek a prostřednictvím elektronických poukázek až do výše 100% z celkové částky pobytu.
Rezervace pobytů a podrobné informace na telefonním čísle 222 535 555 nebo emailové adrese vip@spa.cz.
Lázeňské a wellness pobyty 7 dní/6 nocí, (6 dní/5 nocí). víkendové
pobyty 3 dny/2 noci
Lázně Lednice na Moravě Spa Resort lednice****
Lázně Luhačovice Hotel Vega***
Lázně Luhačovice Wellness Hotel Pohoda****
Jeseníky Hotel Červenohorské sedlo***
Termální lázně Velké Losiny Wellness hotel Diana***
Lázně Teplice nad Bečvou Lázeňský dům Praha***
Lázně Slatinice Penzion Majorka
Lázně Nové Hrady Wellness Hotel Rezidence****
Vysočina Hotel Ski***
Karlovy Vary Spa Resort Sanssouci****
Janské Lázně Lázeňský hotel Terra***
Lázně Bechyně Lázně Jupiter Bechyně***
Lázně Trenčianske Teplice Wellness hotel Panorama****
Nízké Tatry Hotel Bystrá***
Termály Jižní Slovensko Wellness Hotel Patince****
Lázně Brusno Lázeňský dům Poľana****
Lázně Nimnica Lázeňské domy Salvator, Caritas, Veritas a Manín
Liptov Hotel Bešeňová***
Nízké Tatry Holiday Village Tatralandia

NOVÉ HRADY - Wellness Hotel Rezidence****

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

LÁZNĚ SLATINICE - Penzion Majorka

Spa Resort Lednice - bazén večer

Termální lázně Velké Losiny Wellness hotel Diana

Wellness Hotel Patince

www.spa.cz/partner/ossoo/ 


www.quicktour.cz, www.zajezdyexpo.cz 
CK Quicktour, s.r.o., Biskupská 12, 370 01 eské Bud jovice, tel.: 386 350 220, e-mail: cb@quicktour.cz 

Quicktour Pobo ka Praha, Vodi kova 31, Galerie Myšák, 110 00 Praha 1, tel.: 224 828 236, e-mail: praha@quicktour.cz 

Vybíráme z nabídky poznávacích zájezd

Ukrajina - Beregovo lázn Autosalon Ženeva                                    Holandsko                                                   Rusko - Petrohrad - Ermitáž                   

 
Ukrajina – Podkarpatská Rus – vina ský festival v Beregovu s oslavou MDŽ, gastronomie prvorepublikového 

eskoslovenska na Podkarpatské Rusi, 2x návšt va lázní a 2x návšt va vina ství, prohlídka Muka eva s hradem Palanok 
Termín: 6.-10.3.2020, Cena  4.990,-K , Bus, 2x hotel, 2x snídan , 2x ve e e, pr vodce 
 
Švýcarsko – Autosalon Ženeva, ve Francii v Mulhouse navštívíme 2. nejv tší železni ní muzeum na sv t a nejv tší automobilové 
muzeum veterán , nocleh v malebném Murtenu, další den navštívíme Autosalon a pro zájemce i prohlídka Ženevy s možností 
jednohodinové plavby po jeze e. Termín:  12.-15.3.2020, cena 4.890,-K , Bus, 2x hotel se snídaní, pr vodce 
 
Švýcarsko – oblast Wallis, nejdelší alpský ledovec Aletsch – Zermatt – Matterhorn – Sass Fee – podzemní dráhou až do výšky 
3.500 m,  jednodenní Francie – Chamonix pod Mt. Blanc, Leysin, Ženevské jezero (Montreux s možností jazzového festivalu), hrad Chillon, 
Rocher de Naye . Lehká turistika. Termín:  27.6.-4.7.2020, Cena:  12.990,-K , Bus, 5x hotel, 5x polopenze, pr vodce 
 
Holandsko – s návšt vou Kv tinového korza, uvidíme Keukenhof – kv tinový park, Volendam, skanzen Zaanse Schans, na 
záv r celodenní Amsterdam. Termín: 24.4.-28.4.2020, Cena 6.990,- K , Bus, 2x hotel se snídaní, pr vodce 
 
Itálie – Toskánsko, San Gimignano (UNESCO), jízda speciálním parním vlakem, lidový festival vína a hudby, Montepulciano (se 
stejnojmenným vínem s p ezdívkou „víno král “, lázn Bagno Vignoni, Pienza (ochutnávky sýr ), kv tinový park Sigurta 
Termín: 23.-27.4.2020, Cena: 8.990,-K , Bus, 3x hotel, 3x polopenze, jízda vlakem, pr vodce 
 
N mecko – putování po úzkorozchodných drahách v Sasku, Weisseritzká dráha, lanová dráha v Dráž anech, 
11.dráž anské setkání parních lokomotiv, m stská tramvajová dráha Kirnitschtalbahn u Bad Schandau, úzkokolejkou ze Živavy do Oybinu. 
Termín:  17.-19.4.2020, Cena: 4.450,-K , Bus, 2x hotel, 2x snídan , pr vodce  
 
Rumunsko – eský Banát, eské vesnice v Banátu: Gernik a Svatá Helena, lehká turistika, plavba po Dunaji, p írodní lázn v Baile 
Herculanum, Termín: 30.6.-8.7.2020, Cena 10.590,-K , Bus, 7x ubytování v soukromí, 7x plná penze, pr vodcem  
 
Krásy erné Hory – pobytov -poznávací zájezd, Ulcinj, Boka Kotorská, Budva, Svatý Štefan, výlet do Albánie – Skadar, Starý 
Bar, Cetinje, Skadarské jezero, Dubrovník s návšt vou ostrova Lokrum, Termíny: 12.-21.6.2020 a 11.-20.9.2020, Cena: 11.290,-K , Bus, 7x 
hotel s polopenzí, pr vodce 
 
Ukrajina – Podkarpatská Rus, Beregovo (vina ská oblast), koupání v lázních, vina ství Ursta, vodopád Šipot, Sin virské jezero a 
okolí, Kolo ava, výstup na Poloniny, Muka evo s hradem Palanok, Termín: 28.7.-3.8.2020, Cena 6.990,-K , Bus, 4x ubytování v hotelu se 
snídaní, 1x degustace vín, pr vodce 
 
Ukrajina – Kyjev s návšt vou ernobylu , letecky  7.-10.5. 2020, cena 16.990,-K , autobusem  13.-19.7.2020, cena 10.990,-K .

Rusko – Petrohrad „Benátky severu“, okružní jízda m stem, Petropavlovská pevnost, Ermitáž, Carské selo, Petrodvorce atd. 
Termíny: 27.5.-31.5.2020, 26.8. - 30.8.2020, Cena 24.490,-K , Letecky, 4x hotel se snídaní, transfery, vstupy, výlety do okolí, eský 
pr vodce 
 
Letecké zájezdy do st ední Asie: Kazachstán – Kyrgyzstán  2.-13.9. , Kyrgyzstán – Uzbekistán  12.-24.5., Tádžikistán  17.7.-3.8. 

SLEVA pro pracovníky odbor : u zájezd do 20.000,- K - 10%, nad 20.000,- K - 5% 

Kancelář nabízí slevu 10 % na katalogové zájezdy do ceny zájezdu 20.000,- Kč a 5% na zájezdy nad 20.000,- Kč/os i na zájezdy z webových
stránek www.quicktour.cz, ale CK QUICKTOUR musí být přímým organizátorem zájezdů. Slevy jsou určeny pro členy OSSOO a jejich
rodinné příslušníky. Možnost platby za vybraný zájezd je i různými zaměstnaneckými poukázkami – benefit (do 50 % výše ceny zájezdu).
Při objednávání sdělte prosím i název vaší ZO OSSOO (případně číslo členského průkazu pokud vám byl již vydán).



www.quicktour.cz, www.zajezdyexpo.cz 
CK Quicktour, s.r.o., Biskupská 12, 370 01 eské Bud jovice, tel.: 386 350 220, e-mail: cb@quicktour.cz 

Quicktour Pobo ka Praha, Vodi kova 31, Galerie Myšák, 110 00 Praha 1, tel.: 224 828 236, e-mail: praha@quicktour.cz 

 
Výbíráme z nabídky pobytových zájezd

Chorvatsko - Rab - hotel  Eva                    Chorvatsko - Orebi - Villa Julija           Itálie - Lignano                                              Itálie - Palmová riviéra           

 
Chorvatsko - Rab - Hotel Eva** 
Rab - oblíbené letovisko, nazývané Perlou Jadranu, na své si p ijdou ti, kte í mají rádi lenité pob eží s množstvím romantických zákoutí a 
p íležitostí ke koupání v blankytn modrém mo i. Ostrov se pyšní i druhým nejv tším po tem slune ního svitu ve St edomo í. Pobyt na 
ostrov si m žete zpest it výlety - autokarový výlet na Plitvická jezera, lodní výlety - plavba kolem ostrova s návšt vou ostrova Krk, lodní 
výlet na ostrov Lošinj, výlet s ryba ením atd. 
Hotel Eva se nachází cca 150 m od p írodní pláže v menší zátoce s oblázkovou pláží. 
Ubytování ve 2-3-l žkových a rodinných 4-l žkových pokojích s vlastním sociálním za ízením a balkónem. Stravování formou polopenze, 
nápoje k ve e i zdarma. 
Termíny od 30.5. do 12.9.2020, ceny od 6.990 K /dosp lá osoba 
 
Chorvatsko - Orebi - Villa Julija*** 
M ste ko Orebi a blízké letovisko Perna se nacházejí v jihozápadní ásti poloostrova Pelješac, jižne od Makarské.; je to oblíbené místo 
s krásnou p írodou a ist k iš álovým mo em. P evažují zde oblázkové pláže s pozvolným vstupem do mo e, na okraji letoviska je známá 
pís itá pláž Trstenica. 
Villa Julija pat í mezi nejmodern jší kapacity v Orebi i, leží cca 50 m od mo e uprost ed zelen poblíž centra m ste ka. 
Ubytování ve 2-l žkových pokojích s možností p istýlky nebo ve 4-l žkových rodinných pokojích s vlastním sociálním za ízením, TV a lednicí. 
Stravování formou polopenze. 
Termíny od 30.5. do 19.9.2020, ceny od 8.990 K /dosp lá osoba 
 
Chorvatsko - Sabunike u Ninu - Pension „Plava Laguna“ 
Apartmánová vesni ka Sabunike se nachází cca 20 km nad Zadarem; pyšní se nádherným koupáním s dlouhou píse nou pláží, nachází se 
zde nejv tší ložisko lé ivého bahna na Jadranu. V m ste ku Nin se nachází spousta restaurací, bar , obch dk , muzeum soli; lze podnikat 
lodní výlety do národního parku souostroví Kornati a p írodního parku Teleš ica. 
Ubytování ve 2 - 3-l žkových pokojích s vlastním sociálním za ízením, lednicí, ventilátorem. balkónem a 4-l žkových apartmánech (není 
v nich kuchy ka). V areálu je bazén. Stravování formou polopenze. 
Termíny od 4.7. do 29.8.2020, ceny od 5.590 K /dosp lá osoba 
 
Itálie - Lignano 
Lignano - vyhledávané letovisko cca 80 km od Benátek se širokými pís itými plážemi s pozvolným vstupem do mo e. V míst se nachází 
zábavní park Aquasplash s ob ími skluzavkami, tobogány…M sto leží v bohaté zeleni s množstvím kaváren, cukráren, bar , diskoték, v míst
je široké sportovní vyžití (tenisové kurty, p j ovny kol, minigolf, šlapací luny, vodní lyže, plachetnice, windsurfing). 
Ubytování v apartmánech pro 2 - 6 osob s vlastním sociálním za ízením, klimatizací, balkonem nebo terasou, TV/SAT. 
Termíny od 30.5. do 15.9.2020, ceny od 7.200 K /apartmán/týden 

Itálie - Palmová riviéra - Cupra Marittima 
Cupra Marittima - oblíbené letovisko na pob eží Jaderského mo e s mnoha možnostmi aktivít (ve erní procházky v historickém jádru 
m ste ka nebo po pob ežní kolonád , posezení v restauracích, kavárnách…, diskotéky a ve erní programy ve m st , koncerty v kostele, 
muzeum mušlí, aquapark Onda Blue (cca 15km), sportovní vyžití (p j ovna kol, tenisové kurty). Pláže jsou zde píse né s pozvolným 
vstupem do mo e.
Ubytování v apartmánech pro 2 - 8 osob ve vzdálenosti cca 100 m od mo e. Apartmány jsou vybaveny vlastním sociálním za ízením, 
vybaveným kuchy ským koutem, TV/SAT, klimatizací, balkonem. 
Termíny od 23.5. do 26.9.2020, ceny od 7.700 K /apartmán/týden 
 

SLEVA pro pracovníky odbor : u zájezd do 20.000,- K - 10%, nad 20.000,- K - 5% 

Kancelář nabízí slevu 10 % na katalogové zájezdy do ceny zájezdu 20.000,- Kč a 5% na zájezdy nad 20.000,- Kč/os i na zájezdy z webových
stránek www.quicktour.cz, ale CK QUICKTOUR musí být přímým organizátorem zájezdů. Slevy jsou určeny pro členy OSSOO a jejich
rodinné příslušníky. Možnost platby za vybraný zájezd je i různými zaměstnaneckými poukázkami – benefit (do 50 % výše ceny zájezdu).
Při objednávání sdělte prosím i název vaší ZO OSSOO (případně číslo členského průkazu pokud vám byl již vydán).



 

 

Nabídka zvýhodněných pobytů pro rok 2020 
 

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, který naleznete níže.  
Vaši blízcí mohou přijet nezávisle na Vás. 

 

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 
 4 LÉČEBNÉ PROCEDURY (částečná masáž aroma, částečná klasická masáž, relaxační koupel, parafí-

nový zábal rukou) 
 2x 2 HODINOVÝ VSTUP DO AQUAFORA (pro hosty Spa Resortu Pawlik-Aquaforum platí neomeze-

ný vstup) 
 volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů  
 welcome drink 

 
NOVÁ SLUŽBA – NEOMEZENÁ KONZUMACE VYBRANÝCH NÁPOJŮ V ROCE 2020: 
Kde: lázeňský hotel Dr. Adler *** a  Luisa *** (celoročně)  /  lázeňský hotel Belvedere*** nově od 08.03.2020 
Co: neomezená konzumace alkoholických nápojů, teplých nápojů, piva a rozlévaného vína během obědů a večeří 
ke každému pobytu v daném termínu ZDARMA 

 

Uvedené ceny jsou za osobu a pobyt. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní.   
V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek dle aktuální vyhlášky města Františkovy Lázně  platné v den nástupu na pobyt a 
kulturní poplatek ve výši 35 Kč/osoba a den. 
 
 INFORMACE A REZERVACE 
 351 012 345 (denně 8:00 – 20:00) 
 info@frantiskovylazne.cz  

běžná cena Cena pro Vás
běžná cena Cena pro Vás Standard         1/2 5 670 Kč 4 820 Kč

Standard - A 1/2 7 950 Kč 6 758 Kč Standard         1/1 6 030 Kč 5 126 Kč
Standard - A 1/1 8 430 Kč 7 166 Kč Komfort           1/2 5 880 Kč 4 998 Kč
Komfort - A 1/2 8 340 Kč 7 089 Kč Komfort           1/1 6 420 Kč 5 457 Kč
Komfort - A 1/1 8 790 Kč 7 472 Kč Apartmá           6 810 Kč 5 789 Kč
Superior - A 1/2 8 640 Kč 7 344 Kč METROPOL***
Superior - A 1/1 9 180 Kč 7 803 Kč Standard     1/2 5 670 Kč 4 820 Kč
Deluxe - A 1/2 9 420 Kč 8 007 Kč Standard     1/1 6 030 Kč 5 126 Kč
Budova B Komfort       1/2 5 880 Kč 4 998 Kč
Standard - B 1/2 7 410 Kč 6 299 Kč Komfort       1/1 6 420 Kč 5 457 Kč
Standard - B 1/1 8 340 Kč 7 089 Kč BELVEDERE ***
Komfort - B 1/2 7 890 Kč 6 707 Kč Standard         1/2 5 670 Kč 4 820 Kč
Komfort - B 1/1 8 730 Kč 7 421 Kč Standard         1/1 6 030 Kč 5 126 Kč
Superior - B 1/2 8 580 Kč 7 293 Kč Komfort           1/2 5 880 Kč 4 998 Kč
Superior - B 1/1 9 090 Kč 7 727 Kč Komfort           1/1 6 420 Kč 5 457 Kč
LUISA *** Apartmá           6 810 Kč 5 789 Kč
Standard     1/2 5 670 Kč 4 820 Kč
Standard     1/1 6 030 Kč 5 126 Kč

PAWLIK-AQUAFORUM****
DR. ADLER ***

01.01.-20.12.2020

Budova A
01.01.-20.12.2020

REZERVAČNÍ KÓD:  
AMB  549 



 

 

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 nejkrásnějšího akvaparku českých lázní (hosté 

Spa Resortu Pawlik-Aquaforum mají neomezený vstup, ostatní hosté mají neomezený vstup PO-PÁ  9-21h.)   
 volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů  

 

 
 

Minimální délka pobytu 7 nocí, lze prodloužit o libovolný počet nocí. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu 
snídaní. V ceně pobytu není zahrnut lázeňský poplatek dle aktuální vyhlášky města Františkovy Lázně  platné v den nástupu na 
pobyt a kulturní poplatek ve výši 35 Kč/osoba a den.  Příplatky za plnou penzi (oběd) na osobu a den:  
Pawlik - Aquaforum****: 380,- CZK / Dr. Adler***, Metropol***, Belvedere***: 260,-CZK / Luisa***: 330,-CZK 
 
INFORMACE A REZERVACE 
351 012 345 (denně 8:00 – 20:00) 
info@frantiskovylazne.cz 

Budova A běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás
Standard - A 1/2 14 840 Kč 12 614 Kč 16 800 Kč 14 280 Kč 17 640 Kč 14 994 Kč
Standard - A 1/1 16 100 Kč 13 685 Kč 18 200 Kč 15 470 Kč 19 110 Kč 16 244 Kč
Komfort - A 1/2 15 190 Kč 12 912 Kč 17 290 Kč 14 697 Kč 18 200 Kč 15 470 Kč
Komfort - A 1/1 16 450 Kč 13 983 Kč 18 760 Kč 15 946 Kč 20 020 Kč 17 017 Kč
Superior - A 1/2 15 540 Kč 13 209 Kč 17 640 Kč 14 994 Kč 18 900 Kč 16 065 Kč
Superior - A 1/1 17 150 Kč 14 578 Kč 19 250 Kč 16 363 Kč 20 720 Kč 17 612 Kč
Deluxe - A 1/2 17 150 Kč 14 578 Kč 19 110 Kč 16 244 Kč 20 370 Kč 17 315 Kč
Budova B
Standard - B 1/2 13 930 Kč 11 841 Kč 16 100 Kč 13 685 Kč 17 150 Kč 14 578 Kč
Standard - B 1/1 15 190 Kč 12 912 Kč 17 500 Kč 14 875 Kč 18 550 Kč 15 768 Kč
Komfort - B 1/2 14 280 Kč 12 138 Kč 16 590 Kč 14 102 Kč 17 640 Kč 14 994 Kč
Komfort - B 1/1 15 540 Kč 13 209 Kč 18 060 Kč 15 351 Kč 19 250 Kč 16 363 Kč
Superior - B 1/2 14 630 Kč 12 436 Kč 16 940 Kč 14 399 Kč 18 200 Kč 15 470 Kč
Superior - B 1/1 16 100 Kč 13 685 Kč 18 550 Kč 15 768 Kč 20 160 Kč 17 136 Kč
LUISA *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás
Standard 1/2 9 100 Kč 7 735 Kč 10 360 Kč 8 806 Kč 11 760 Kč 9 996 Kč
Standard 1/1 10 710 Kč 9 104 Kč 12 110 Kč 10 294 Kč 13 720 Kč 11 662 Kč
DR.ADLER *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás
Standard         1/2 10 010 Kč 8 509 Kč 11 410 Kč 9 699 Kč 13 020 Kč 11 067 Kč
Standard         1/1 10 710 Kč 9 104 Kč 12 110 Kč 10 294 Kč 13 720 Kč 11 662 Kč
Komfort           1/2 10 500 Kč 8 925 Kč 11 970 Kč 10 175 Kč 13 230 Kč 11 246 Kč
Komfort           1/1 11 060 Kč 9 401 Kč 12 670 Kč 10 770 Kč 14 070 Kč 11 960 Kč
Apartmá 11 410 Kč 9 699 Kč 13 020 Kč 11 067 Kč 14 070 Kč 11 960 Kč
METROPOL *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás
Standard     1/2 9 660 Kč 8 211 Kč 11 060 Kč 9 401 Kč 12 110 Kč 10 294 Kč
Standard     1/1 10 010 Kč 8 509 Kč 11 270 Kč 9 580 Kč 12 530 Kč 10 651 Kč
Komfort       1/2 10 010 Kč 8 509 Kč 11 410 Kč 9 699 Kč 12 670 Kč 10 770 Kč
Komfort       1/1 10 500 Kč 8 925 Kč 12 110 Kč 10 294 Kč 13 230 Kč 11 246 Kč
BELVEDERE *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás
Standard         1/2 11 060 Kč 9 401 Kč 12 670 Kč 10 770 Kč 13 930 Kč 11 841 Kč
Standard         1/1 11 620 Kč 9 877 Kč 13 020 Kč 11 067 Kč 14 630 Kč 12 436 Kč
Komfort           1/2 11 410 Kč 9 699 Kč 13 020 Kč 11 067 Kč 14 280 Kč 12 138 Kč
Komfort           1/1 12 110 Kč 10 294 Kč 13 720 Kč 11 662 Kč 15 190 Kč 12 912 Kč
Apartmá 12 880 Kč 10 948 Kč 14 630 Kč 12 436 Kč 15 890 Kč 13 507 Kč

****

PAWLIK-AQUAFORUM
ZIMNÍ SEZÓNA 

15.11.2020 - 06.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JARNÍ A PODZIMNÍ 
SEZÓNA  

08.03. - 09.05.2020
04.10. - 14.11.2020           

LETNÍ SEZÓNA
10.05. - 03.10.2020

REZERVAČNÍ KÓD:  
AMB  549 




