
Epidemie koro-
naviru má beze-
sporu silný do-
pad i na fungo-
vání odborů.
Daří se v době
nejrůznějších
omezení a ope-

rativních opatření zajistit ve
veřejné správě sociální dialog
a především pak platnost a účin-
nost kolektivních dohod a smluv,
když právě období kolem
Nového roku bývá uzavíráním
nových dohod, smluv, dodatků?

Nemyslím si, že by epidemická
situace nějak výrazně zasáhla do
sociálního dialogu a do kolek-
tivního vyjednávání na všech
úrovních. Žijeme v době postup-
né digitalizace, kdy lze ke komu-
nikaci použít různé druhy pro-
středků, od elektronické (mailo-
vé) pošty přes videokonference
prostřednictvím celé řady pro-
gramů a platforem až po např.
různé formy elektronického hla-
sování. Tím však nechci říci, že
by někde k určitým problémům
nedocházelo. V této souvislosti
však chci připomenout, že kon-
cem tohoto roku končí Kolektivní
dohoda vyššího stupně pro státní
zaměstnance a náš odborový
svaz již nyní učinil první kroky
ke kolektivnímu vyjednávání
s vládními institucemi.

Změny pracovních podmínek
během epidemie přinesly zřejmě
i nové problémy, s jakými potíže-
mi, dotazy se zaměstnanci nyní
nejvíce obracejí na odbory?

V jarních měsících, v tzv. první
vlně, se nejdříve objevovaly
dotazy na roušky, dezinfekci
a další obdobné prostředky v té
době špatně dostupné. Zejména

zda mají zaměstnavatelé povin-
nost tyto prostředky zajistit. Po-
stupně následovaly různé dotazy
spojené s výkonem práce a služ-
by z domova, se střídáním za-
městnanců ve skupinách, s jiným
rozvrhováním směn a případný-
mi přesčasy. Na podzim již do-
tazů bylo početně méně, objevo-
vala se ale závažná sdělení o tom,
jak někteří zaměstnavatelé již
berou celou problematiku na
lehkou váhu a nezavádějí ani ta
opatření, která na jaře fungo-
vala. V takových případech jsme
příslušné zaměstnavatele uvě-
domili o možné protiprávnosti
jejich postupu.

Před zhruba půl rokem ob-
drželi členové odborového svazu
benefitní karty Sphere, jsou
už nějaké konkrétní poznatky
o využívání karet a předpoklá-
daném dopadu na zvýšení atrak-
tivity členství ve svazu, respek-
tive snaží se odborový svaz
zjišťovat význam zařazení vlast-
nictví karty jako jednu z výhod
členství?

Jedním z důvodu, proč Výbor
OSSOO odsouhlasil nákup a dis-
tribuci karet Sphere všem čle-
nům svazu, byla snaha poskyt-
nout našim členům významný
benefit, a tím i zatraktivnit člen-
ství v odborech u našeho OS.
Bohužel distribuce členům přišla
v době, kdy začala koronavirová
doba. Tím se distribuce opozdi-
la. Naši pracovníci IPC byli vel-
mi omezeni v osobním setkávání
se s představiteli ZO a MO. To
především znemožnilo lepší
vysvětlovací kampaň na podporu
benefitních Sphere karet. Velmi
mne mrzí, že někteří předsedové
či předsedkyně ZO neměli k to-
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muto produktu důvěru a odmí-
tali karty převzít, a tím zmařili
primární snahu OSSOO, aby ci-
tovanou kartu obdržel každý náš
člen jako poděkování za členství
v odborovém svazu a navíc ob-
držel i další kartu pro rodinného
příslušníka.

V rámci kritiky opatření v sou-
vislosti s epidemií jsou slyšet
hlasy, že úředníci sedí doma na
home office za 100 % a nic
nedělají, jaká je vaše reakce na
taková tvrzení?

Je velmi těžké vysvětlit těm,
kteří tuto kritiku vznášejí, že
práce v režimu home office ne-
ní o „nedělání“, ale že zaměst-
nanci vykonávají svoji agendu
tak, jako by byli fyzicky přítomni
na pracovišti. Stát a samospráva
musí zabezpečit své činnosti
vůči občanům, podnikatelům,
firmám. Ale z důvodu ochrany
svých zaměstnanců a také klien-
tů proti onemocnění Covid-19
se musí najít takové formy prá-
ce, které minimalizují dopady
výskytu koronaviru (označovaný

jako SARS CoV-2). A tou práce
z domova je. Musím také zdů-
raznit, že velká část činností se
nedá provozovat z domova kvůli
bezpečnosti dat a bezpečnostní-
mu zabezpečení IT systémů,
nebo tam, kde je kontakt s klien-
ty nutný (např. u některých čin-
ností ČSSZ, ÚP ČR a dalších).
Navíc praxe a různé studie jasně
ukazují, že práce v režimu home
office je daleko náročnější na
organizaci práci a na samotný
výkon činnosti zaměstnance,
který si musí vedle pracovní čin-
nosti plnit i povinnosti např. ro-
dičovské. A co v tomto režimu
práce chybí nejvíce? Je to soci-
ální kontakt se spolupracovníky.

Na závěr bych chtěl touto ces-
tou ocenit práci všech zaměst-
nanců státu a samosprávy v této
nelehké době. Chtěl bych podě-
kovat všem zaměstnancům ve-
řejných služeb a správy za jejich
nelehkou práci, která pro něko-
ho není vidět, nebo ji nechce vi-
dět, ale která pomáhá občanům,
podnikatelúm a firmám překo-
nat tuto zlou dobu. DĚKUJEME!!!

-dě-

S NÁMI, PRO VÁS!

Odborový svaz apeloval na některé zaměstnavatele ohledně protiepidemických opatření
K aktuálním problémům hovoří předseda OSSOO Pavel Bednář

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


2 NOS 2-3/2021

předsednictvo33

Ekonomika loni propadla o 6,1%, letos poroste o 3,1%
tisková zpráva MF ČR 20. 1. 2021

Ministerstvo financí zpraco-
valo Makroekonomickou pre-
dikci České republiky a Fiskální
výhled České republiky, které
budou sloužit jako východiska
pro návrh novely zákona o stát-
ním rozpočtu na rok 2021. K to-
muto účelu budou posouzeny
dne 28. ledna 2021 Výborem pro
rozpočtové prognózy.

Česká ekonomika je zcela
zásadním způsobem ovlivněna
pandemií nového typu korona-
viru. Opatření přijatá k zamezení
šíření nákazy způsobila propad
ekonomiky, který za celý rok
2020 odhadujeme na 6,1 %.
K poklesu velmi pravděpodobně
došlo ve všech oblastech po-
ptávky s výjimkou veřejných
výdajů.

„Díky robustní vládní pomoci
domácnostem, firmám, munici-
palitám nebo zdravotnímu systé-
mu, která v loňském roce činila
5 % HDP, se nám podařilo snížit
propad ekonomiky. Černé scé-
náře, které pod tíhou vypjatých
jarních či podzimních dnů pre-
dikovaly až dvouciferné propa-
dy, se nenaplnily. Konzervativní
přístup Ministerstva financí,
které citlivě pracuje s daty a peč-
livě vyhodnocuje dostupné infor-

mace, se potvrzuje jako správ-
ný“, říká ministryně financí
Alena Schillerová. „Mohu ujis-
tit, že Ministerstvo financí bude
i nadále institucí, která se při
hodnocení složitých ekonomic-
kých jevů nebude uchylovat k me-
diálně atraktivním módním
vlnám,“ dodává Alena Schille-
rová.

Díky předpokládanému zlep-
šení epidemické situace ve spoji-
tosti s procesem očkování a oče-
kávanému obnovenému růstu
v zahraničí by se česká ekonomi-
ka měla od 2. čtvrtletí 2021
pozvolna oživovat a postupně
kompenzovat předchozí šok do
agregátní poptávky i nabídky.
Hospodářský růst by v roce 2021
mohl dosáhnout 3,1 %.

Přestože průměrná míra in-
flace v roce 2020 dosáhla 3,2 %,
meziroční růst spotřebitelských
cen se v posledních měsících vi-
ditelně zpomalil. Pokles spotře-
bitelské poptávky začal pozvol-
na převažovat nad vlivy na na-
bídkové straně ekonomiky a sou-
časně viditelně zpomalil růst
cen potravin. V letošním roce by
s výjimkou ceny ropy měly chy-
bět podstatnější proinflační fak-
tory a inflace by v důsledku po-

Od 1. 1. 2021 jsou účinné změny vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fon-
du kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, týka-
jící se peněžitého příspěvku na stravování. Změny týkající se penzij-
ního připojištění, doplňkového penzijního spoření a účtu dlouho-
dobých investic budou účinné od 1. 1. 2022. Cílem změny vyhlášky
je umožnit přispívat z FKSP také na nové produkty, tj. peněžitý
příspěvek na stravování a účet dlouhodobých investic.

Znění vyhlášky v platném znění od 1. 1. 2021 s vyznačenými změ-
nami najdete na:
Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
(úplné znění) - Podnikatel.cz -dě-

Změny ve vyhlášce o FKSP

Vy jste před časem něko-
likrát poukazoval na firmy,
které svým zaměstnancům za-
kázaly použít eRoušku nebo
jim zakázaly se nechat vy-
trasovat. Měl to šetřit Státní
úřad inspekce práce, jak to
dopadlo?

Naším cílem bylo, aby se
chránilo zdraví zaměstnanců. Ty
firmy, kde se to koná, už s tím
skončily, protože pro to není
důvod. A bohužel celou tu dobu
pandemie od března se stát
primárně nevěnuje zaměst-
nancům, věnuje se zaměstna-
vatelům, věnuje se osobám
samostatně výdělečně činným,
ale nevěnuje se zaměstnancům.
A to nám velmi vadí. Do za-
městnání jako jsou továrny,
chodí každý den více než tři mil-

Z rozhovoru s Josefem Středulou na seznam.cz
“Mzdy porostou letos o 5 %. V březnu hrozí vlna

výpovědí.”
iony občanů České republiky
a nejsou zahrnuti v PES, nejsou
zahrnuti v žádných opatřeních,
co se týká třeba nemocenské, tak
nemají navýšenou nemocenskou
teď pro tuto dobu, aby se nebáli
hlásit kontakty, které je ohrožu-
jí. Když skončí doma v karan-
téně, tak mají pouze 60 procent
svého příjmu. A to je přímo
ohrožuje.

Takže vy požadujete 100%
nemocenskou?

My jsme říkali, že by se měla
zvýšit ta částka, já jsem rád, že
například Dan Prokop, sociolog,
člen Ekonomické rady vlády,
prosazuje jednoznačně, aby k to-
mu došlo, aby se motivace hlásit
kontakty zvýšila.
https://www.seznamzpravy.cz/cl
anek/mzdy-porostou-letos-o-5-
v-breznu-hrozi-vlna-vypovedi-
rika-stredula-138752

klesu jednotkových nákladů
práce a přetrvávající záporné
mezery výstupu měla zvolnit na
1,9 %.

Vývoj na trhu práce je do
značné míry ovlivněn fiskálními
stimulačními opatřeními, která
jsou zaměřena na maximální
udržení vysoké zaměstnanosti.
„Nezaměstnanost se i přes určitý
nárůst pohybuje na podstatně
nižší úrovni, než by odpovídalo
současnému propadu ekono-
miky. Vystavěli jsme most, po
kterém přejdeme krizi bez so-
ciálních otřesů a snáze nastou-
píme cestu ekonomického ožive-
ní“, reaguje Alena Schillerová.
Podle našich výpočtů dosáhla
mezinárodně srovnatelná míra
nezaměstnanosti v loňském roce
2,6 %. Zpožděné efekty eko-
nomického propadu a postupné
omezování opatření udržujících
zaměstnanost by měly v roce
2021 míru nezaměstnanosti zvý-
šit na 3,3 %.

Veřejné finance na sebe vel-
kou měrou převzaly náklady
spojené s epidemií. Propad eko-
nomické aktivity však s sebou
nenesl jen pokles nebo ztrátu dy-
namiky daňových příjmů, ale
také výdaje vynaložené na boj
proti šíření epidemie, posílení
veřejného zdravotního systému
a zmírnění ekonomických a so-
ciálních dopadů. Odhadujeme,
že v roce 2020 dosáhlo saldo
hospodaření sektoru vládních
institucí deficitu ve výši 5,8 %

HDP a zadlužení vzrostlo na
38,3 % HDP. Pokračující epi-
demie a masivní stimulační
opatření zvýší deficit v roce
2021 na 6,6 % HDP, což pro-
hloubí úroveň zadlužení na 43,3
% HDP.

„Očekávané zadlužení bude
stále nižší, než činil dluh veřej-
ných financí v roce 2013. Jsem
přesvědčena, že Česká republika
zůstane i v letošním roce mezi
zeměmi s vůbec nejnižším zadlu-
žením v Evropě,“ dodává minist-
ryně financí Alena Schillerová.

Makroekonomická predikce je
zatížena řadou rizik, jež v úhr-
nu považujeme za výrazně vy-
chýlená směrem dolů. Hlavním
negativním faktorem pro ČR
i ostatní ekonomiky je vývoj
epidemické situace a průběh
vakcinace obyvatelstva. Na-
vzdory dosažení dohody mezi
Evropskou unií a Spojeným
královstvím o budoucím uspo-
řádání vzájemných vztahů stále
vnímáme určité nejistoty v ob-
lasti mezinárodního obchodu.
Mezi vnitřní rizika patří vývoj
v automobilovém průmyslu, re-
akce trhu práce na možné struk-
turální změny v ekonomice, nad-
hodnocení rezidenčních nemovi-
tostí a případný nárůst nesplá-
cených úvěrů.

Více na:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tisk
ove-zpravy/2021/ekonomika-loni-
propadla-o-61-letos-poros-40603

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-loni-propadla-o-61-letos-poros-40603
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-loni-propadla-o-61-letos-poros-40603
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-loni-propadla-o-61-letos-poros-40603
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mzdy-porostou-letos-o-5-v-breznu-hrozi-vlna-vypovedi-rika-stredula-138752
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mzdy-porostou-letos-o-5-v-breznu-hrozi-vlna-vypovedi-rika-stredula-138752
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mzdy-porostou-letos-o-5-v-breznu-hrozi-vlna-vypovedi-rika-stredula-138752
https://www.podnikatel.cz/zakony/vyhlaska-ministerstva-financi-o-fondu-kulturnich-a-socialnich-potreb/uplne/
https://www.podnikatel.cz/zakony/vyhlaska-ministerstva-financi-o-fondu-kulturnich-a-socialnich-potreb/uplne/


Zvýšení ochrany zaměstnanců
v souvislosti

s působením psychosociálních rizik
Motto diskuze podcastu: „Živote zastav, nestíhám!“

V tomto podcastu se zaměříme na
psychosociální rizika a jejich vliv na
psychické i fyzické zdraví zaměstnanců
a jejich pracovní výkon.

Poslechněte si pár doporučení for-
mou osvěty pro zaměstnavatele a za-
městnance. Třeba jak zvládnout ná-
ročný stresující rozhovor nebo jak
získat vnitřní rovnováhu.

Diskutovaným tématem také bude, jak zlepšit soustředění a pra-
covní výkon.

Poradíme Vám, jak zastavit negativní myšlenky a ukotvit se
v přítomnosti pomocí antistresové dechové techniky, která je i vel-
mi účinná jako předspánková relaxace.
Podcast je ke stažení na:
https://www.buzzsprout.com/1514908/7407472-zvyseni-ochrany-
zamestnancu-v-souvislosti-s-pusobenim-psychosocialnich-rizik

Podcast vznikl jako jeden z výstupů projektu, jehož zadavatelem
je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a řešení se ujal
Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod vedením Mgr. et. Mgr.
Josefa Senčíka ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem pod
vedením MUDr. Vladimíry Lipšové z oddělení pracovního lékařství.

§ ODPOVÍDÁME §
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Obecně platí, že když se za-
městnankyně vrací do práce po
skončení mateřské dovolené (kte-
rá trvá 28 týdnů), tak je zaměst-
navatel povinen ji zařadit na její
původní práci a pracoviště. To je
shodný režim, jako když se např.
zaměstnanec vrací do práce po
pracovní neschopnosti, a to vy-
plývá z ustanovení § 47 ZP. Na
to máte právo, a i když by na
vašem pracovišti zaměstnavatel
měl jiného zaměstnance, musí
dát přednost vám.

Vrátit se do práce ještě před
uplynutím 28 týdnů mateřské
dovolené je samozřejmě možné.
V takovém případě však zaměst-
nankyně musí pouze dodržet tzv.
šestinedělí, nemůže se vrátit do
práce dříve, protože podle § 195
odst. 5 ZP platí, že mateřská do-
volená v souvislosti s porodem
nesmí být nikdy kratší než 14

Neplánovaně se chci vrátit z mateřské dovolené dříve do práce,
mám nárok na svou původní pracovní pozici? Na mém místě totiž
pracuje zaměstnanec na dobu určitou.

týdnů a nemůže v žádném pří-
padě skončit ani být přerušena
(§ 198 odst. 2 ZP) před uply-
nutím 6 týdnů ode dne porodu.
Za této situace byste musela se
zaměstnavatelem jednat, on asi
skutečně počítá s tím, že se
vrátíte do práce nejdříve po
skončení mateřské dovolené.
Zatím by vám asi dal náhradní
práci a po uplynutí oněch 28
týdnů od vašeho nástupu na
mateřskou dovolenou by vás za-
řadil v souladu s výše uvedeným
ustanovením § 47 ZP na vaši
původní práci a pracoviště, pro-
tože to je jeho povinnost.

Jiný je pak režim v případě
rodičovské dovolené. Po návratu
z rodičovské dovolené (bez
ohledu na to, jak je dlouhá) za-
řadí zaměstnavatel zaměst-
nankyni „již jen“ na práci
odpovídající sjednanému druhu
práce podle pracovní smlouvy
a nemusí to být přesně na
původní práci a pracoviště.

JUDr. Eva Dandová

Lidé jsou prací z domova přesy-
ceni a považují home office za
běžnou rutinu. Firmy ve využívání
práce z domova nadále pokračují
a podle očekávaných trendů tomu
nebude jinak ani v budoucnu.

„Určitě už nemůžeme mluvit
o tom, že home office je benefi-
tem. Aktuálně ho většina Čechů,
kteří z podstaty vykonávané čin-
nosti mohou takto pracovat, po-
važuje za rutinu a nutnost,“ řekla
Lucie Černá ze společnosti Survio.

Mnohým naopak chybí sociální
kontakt s kolegy. „Zaměstnancům
rozhodně chybí neformální disku-
se se spolupracovníky. Práce z do-
mova se tak pro ně dnes jeví spíše
jako trest než jako pracovní výho-
da,“ podotkla Černá.

Home office ovšem jen tak ne-
vymizí. V momentě, kdy se situ-
ace ustálí, lze očekávat trend sni-
žování počtu kanceláří a větší
příklon k práci z domova.
Tlak na výkon

„V zámoří sledujeme firmy,
které se stěhují do menších prostor
nebo přešly na trvalý home office.
Domnívám se, že se něčeho po-
dobného dočkáme také u nás,“
popsala Černá.

Novinkou podle ní budou tzv.
sdílené prostory, kde se zaměst-
nanci budou střídat. „Pravidlo, že
každý pracovník má svůj pevně
přidělený stůl, se brzy stane minu-
lostí. Kanceláře poslouží hlavně
jako místo pro setkávání a po-
rady,“ poznamenala Černá.

Kromě změny způsobu práce
pandemie výrazně akcelerovala
rovněž digitalizaci. Lidé dnes
běžně využívají technologie, které
jim byly dříve neznámé. A lze
předpokládat, že i tento trend bude
pokračovat.

„Manažeři za účelem zefektivnění
práce na dálku využívají různý soft-
ware, s jehož pomocí rychle měří
a řídí výkon svých podřízených.
Touha mít vše pod kontrolou bude
důvodem, proč porostou investice
společností do automatizace procesů
a systémů efektivního řízení týmů,“
zdůraznil Martin Souček, šéf
společnosti Survio.

Dříve žádaná práce z domova je dnes
běžnou rutinou

Až do loňského jara byla práce z domova, tzv. home office, jed-
ním z nejžádanějších pracovních benefitů. Ještě v průzkumu
uspořádaném na přelomu loňského května a června společností
Survio vyhovovala práce z domova téměř 65 procentům dotá-
zaných zaměstnanců. Nyní však zástupci Survia tvrdí, že situace
se rapidně změnila.

přečetli jsme
Z dat Hospodářské komory ČR

vyplývá, že v listopadu měla téměř
polovina (47 procent) zaměstna-
vatelů alespoň jednoho pracovníka
na home office. Podle Součka by
jich mohlo být daleko víc, avšak
firmy se mnohdy bojí poklesu pro-
duktivity nebo mají příliš konzer-
vativní vedení. Výraznou bariérou
je i samotná povaha práce. „Ně-
které profese se zkrátka z domova
vykonávat nedají,“ připomíná
Souček.
Daň za pohodlí

Za hlavní výhodu práce z do-
mova zaměstnanci zpravidla po-
važují to, že nemusejí cestovat do
práce. Na druhou stranu home
office v sobě skrývá určitá úskalí.
Největší hrozbu představuje úpa-
dek mezilidských vztahů, který se
u některých jedinců podepisuje na
jejich duševní pohodě.

„Po několika měsících izolace
se u introvertních povah může
projevit problém, že obtížně
navazují neformální vztahy s kole-
gy. Dlouhodobá práce z domova
škodí i juniorním pracovníkům,
kteří potřebují být nablízku svým
zkušeným mentorům,“ vyjmeno-
vala Lucie Černá sociální dopady
práce na dálku.
https://www.novinky.cz/finance/cl
anek/drive-zadana-prace-z-domo-
va-je-dnes-beznou-rutinou-
40348746

Návrat po nevyčerpané mateřské
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https://www.buzzsprout.com/1514908/7407472-zvyseni-ochrany-zamestnancu-v-souvislosti-s-pusobenim-psychosocialnich-rizik
https://www.buzzsprout.com/1514908/7407472-zvyseni-ochrany-zamestnancu-v-souvislosti-s-pusobenim-psychosocialnich-rizik


nabídka

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2021

Pro rok 2021 zajistil Odborový svaz státních orgánů a organi-
zací formou rámcových smluv nabídku na zvýhodněné
rekreační, wellnes a lázeňské pobyty pro členy ZO OSSOO.
Jedná se o známá střediska opakovaně využívaná členy OS již
řadu let. Rekreační pobyty nabízí Penzion Hejtman v Chlu-
mu 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 připravena
nabídka na lázeňské a léčebné pobyty ve Františkových
Lázních a Lázních Poděbrady.
Informace také na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php
Objednávky pobytů
V letošním roce 2021 probíhá stejný systém objednávání
rekreačních pobytů svazové rodinné rekreace jako v loňském
roce. Veškeré objednávky probíhají přímo mezi členem ZO
OSSOO a rekreačním střediskem, tzn., že členové ZO OSSOO
si budou vybrané pobyty a služby objednávat individuálně, a to
buď telefonicky, 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 pobytu 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 ob-
jednávky 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. potvr-
zením příslušného Informačního poradenského centra
OSSOO (u individuálních členů). Cenovou nabídku jed-
notlivých 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 na-
bídce 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

Praha + střední Čechy
Mgr. Arnošt Odvalil
Senovážné náměstí 23
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 142 275
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
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

Informační poradenská centra odborového svazu



Penzion Hejtman se nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňska,
v ekologickém prostředí, na břehu rybníka Hejtman (80 ha) v uza-
vřeném areálu uprostřed Chlumu u Třeboně. Možnost výletů do
Třeboně, Jindřichova Hradce, Hluboké nad Vltavou, Červené Lhoty,
Gmündu (2 km je hraniční přechod pro pěší a cyklisty do Rakouska).
Cenové podmínky pro letní sezónu 2021 (od 3.7. do 28.8.):
4200, - Kč – dospělá os/týden s polopenzí
3150, - 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 2021 (od 1. 5. – 3. 7. od 28. 8. – 25. 9. ):
3990,- Kč – dospělá osoba/týden s polopenzí
2940,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí
• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím
• 7x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře dvouchodová serví-

rovaná) – stravování začíná v sobotu večeří a končí v sobotu sní-
daní

• v mimosezoně možnost dokoupení plné penze 100 Kč/osoba
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,
• při zrušení v době delší než 20 dní před nástupem bude záloha vrá-

cena v plné výši snížená o poštovné, při zrušení v době 10-20 dní
před nástupem bude záloha vrácena ve výši 50 %, při zrušení v
době kratší než 10 dní před nástupem se záloha nevrací.

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

• 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
Vybavení areálu penzionu – služby v ceně:
• dětský a internetový koutek, Wi-Fi a TV rychlovarná konvice ve

všech pokojíchve 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
Rezervace pobytů: pí. Keslová, tel. + 420 775 336 954
e-mail: penzion.hejtman@tiscali.cz

STARÉ SPLAVY- HOTEL BEZDĚZ ***
Lázeňský vrch 216, 471 63 Doksy, www.hotelbezdez-machovojezero.cz

Hotel Bezděz se nachází na břehu Máchova jezera, obklopen
překrásnou přírodou Českého Ráje, v nadmořské výšce 270 m. Oblast
Máchova jezera patří k významným rekreačním lokalitám s velmi
příznivým ovzduším, ovlivněným četnými rybníky a rozsáhlými za-
lesněnými plochami.
Dospělá osoba 950,-KČ/noc/ polopenze
Děti od 3 do 12 let 550,- KČ/noc/polopenze
PŘÍPLATEK za jednolůžkový pokoj - 300,-Kč/noc
DĚTI DO 3 let ZDARMA - bez nároku na lůžko a stravu
Hotel nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových,
třílůžkových a třílůžkových pokojích s přistýlkou.
Bonusy:
Wl-Fl zdarma, parkování zdarma, úschova kol zdarma, stolní tenis a

bazén zdarma
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
Důležité informace:
- cena obsahuje ubytování s polopenzí
- Snídaně formou bufetu. Večeře výběr ze 4 jídel + dezerty a saláty
- 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
- pokud mají hosté zaplacenou večeři a dostaví se v den nástupu po

19.30 hodině, prosíme informovat recepci
- snídaně se podávají od 7:30 do 9:30hodin, večeře od 17.30 do

19.30
- pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 4. – 31. 10. 2021

Rezervace pobytů:
+420 602 650 649, info@hotelbezdez-machovojezero.cz



ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY OSSOO V ROCE 2021
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 1. 2. - 31. 3. 2021 - (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. 2021 - (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. 2021 – (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. 2021 – (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. 2021 – (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. 2021 - 1. 1. 2022
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, bazén, 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,
děti do 3 let zdarma – bez nároku na lůžko a stravu, domácí mazlíček 100,- Kč/noc, poplatek městu 30,- Kč/dospělá osoba/noc,v
hotelu lze platit pouze hotově, pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin.
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.



Lázně Poděbrady jsou největším poskytovatelem lázeňské péče
ve Středočeském kraji specializující se na léčení pohybového apa-
rátu, onemocnění srdce a cév. Blahodárné účinky vyhlášených
uhličitých pramenů v kombinaci s dalšími lázeňskými procedura-
mi zajistí dokonalý odpočinek a zdraví pro vaše tělo.

Krásné prostředí lázeňského města umocňuje blahodárný
pobyt, kde si ze široké možnosti k relaxaci a aktivnímu odpo-

činku vybere každý. Mezi poděbradské
dominanty patří Kolonáda, krásně upra-
vený park s pověstnými květinovými hodi-
nami a fontánou spolu s podmanivým
prostředím krajiny kolem Labe. Kolonádní koncerty, taneční
večery a posezení v kavárničkách nabízí nevšední lázeňský
zážitek každý den.

Užijte si pohodu a relaxaci v tradičních lázních, které nabízejí své služby nepřetržitě od roku 1908!
www.lazne-podebrady.cz

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO ČLENY OSSOO A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
PODĚBRADSKÁ RELAXACE 3X NOC

Délka pobytu 4 dny (3 noci)
Stravování - polopenze (zahájení pobytu večeří, ukončení pobytu snídaní)
Program: 1x uhličitá koupel, 1x perličková koupel, 1x podvodní masáž, 1x částečná masáž levandule, 1x částečný zábal jalovcový, 1x infra-
sauna, 1x solná jeskyně, 1x poukázka do kavárny

HOTEL
Mimosezóna Hlavní sezóna

(leden – březen, listopad – 20. prosinec) (duben - říjen)
Pro veřejnost Pro členy OSSOO Pro veřejnost Pro členy OSSOO

Libuše*** 5520 Kč 3990 Kč 6570 Kč 5090 Kč
Zimní Lázně*** 5970 Kč 4590 Kč 7050 Kč 5590 Kč
Zámeček**** 6450 Kč 5090 Kč 7590 Kč 5890 Kč
Bellevue Tlapák**** 6870 Kč 5290 Kč 7980 Kč 6290 Kč
Libenský**** 6930 Kč 5390 Kč 8070 Kč 6390 Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 200 Kč / osoba / noc / mimosezóna, 300 Kč / osoba / noc / hlavní sezóna.

PODĚBRADSKÁ RELAXACE 5X NOC
Délka pobyt 6 dnů (5 nocí)
Stravován - polopenze (zahájení pobytu večeří, ukončení pobytu snídaní)
Program: 2x uhličitá koupel, 2x perličková koupel, 2x klas. částečná masáž, 1x parafinový zábal rukou, 1x inhalace, 1x parní sauna, 1x infra-
sauna, 1x solná jeskyně, 1x poukázka do kavárny

HOTEL
Mimosezóna Hlavní sezóna

(leden – březen, listopad – 20. prosinec) (duben - říjen)
Pro veřejnost Pro členy OSSOO Pro veřejnost Pro členy OSSOO

Libuše*** 8230 Kč 6290 Kč 9980 Kč 6890 Kč
Zimní Lázně*** 8980 Kč 6690 Kč 10 780 Kč 7290 Kč
Zámeček**** 9780 Kč 7190 Kč 11 680 Kč 7890 Kč
Bellevue Tlapák**** 10 480 Kč 7890 Kčč 12 330 Kč 8190 Kč
Libenský**** 10 580 Kč 8090 Kč 12 480 Kč 8390 Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 200 Kč / osoba / noc / mimosezóna, 300 Kč / osoba / noc / hlavní sezóna.

Možnost parkování - cena 1- 4 noci 80 Kč / den, 5 – 13 nocí 60 Kč / den., Tipy pro volný čas: Kkulturní programy a koncerty v budově
Lázeňské kolonády, kosmetika a kadeřnictví v hotelu Zámeček, taneční večery, Zámecký biograf, Divadlo na Kovárně, městská knihovna,
Polabské muzeum, bazén v hotelu Zimní lázně, pjčovna jízdních kol v hotelu Zimní lázně nebo v hotelu Zámeček, přírodní koupaliště Jezero,
surfing, jachting a golf, jízdárna, tenis, squash, bowling, fitness.

Více informaci: Miroslava Vokatá, Tel. 325 606 535, vokata@lazne-podebrady.cz

https://www.lazne-podebrady.cz/?gclid=EAIaIQobChMIgInI3pit7gIVBt-yCh1IOQ-2EAAYASAAEgJh0fD_BwE


Lázně Lednice na Moravě Spa Resort Lednice****
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
3. 1. – 30. 4. a 31. 10. – 19. 12. 2021 9190 Kč/osoba (původně 10 690 Kč)
30. 4. – 31. 10. 2021 9990 Kč/osoba (původně 11 490 Kč)
Lázně Luhačovice Hotel Vega***
Týdenní wellness pobyt (7 dní/6 nocí)
11. 1. - 19. 12. 2021 10 500 Kč/osoba (původně 10 950 Kč)
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci)
11. 1. - 19. 12. 2021 3500 Kč/osoba (původně 3950 Kč)
Lázně Luhačovice Wellness Hotel Pohoda****
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
11. 1. – 28. 3.2021 9500 Kč/osoba (původně 10 890 Kč)
28. 3. - 5. 9. 2021 10 850 Kč/osoba (původně 12 350 Kč)
5. 9. - 12. 12. 2021 9000 Kč/osoba (původně 10 490 Kč)
Vysočina Hotel Ski***
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci)
4. 1. – 31. 1., 1. 3. - 24. 6. a 29. 8. - 30. 10. 2021 2045 Kč/osoba (původně 2650 Kč)
1. 2. - 28. 2. a 25. 6. - 28. 8. 2021 2095 Kč/osoba (původně 2770 Kč)
31.10. - 18. 12. 2021 1745 Kč/osoba (původně 2250 Kč)
Prodloužený víkend (4 dny/3 noci)
4. 1. – 31. 1., 1. 3. - 24. 6. a 29. 8. - 30. 10. 2021 2890 Kč/osoba (původně 3290 Kč)
1. 2. - 28. 2. a 25. 6. - 28. 8. 2021 2990 Kč/osoba (původně 3490 Kč)
31. 10. - 18. 12. 2021 2390 Kč/osoba (původně 2890 Kč)
Týdenní wellness pobyt (7 dní/6 nocí)
4. 1. – 31. 1., 1. 3. - 24. 6. a 29. 8. - 30. 10. 2021 5425 Kč/osoba (původně 5925 Kč)
1. 2. - 28. 2. a 25. 6. - 28. 8. 2021 5675 Kč/osoba (původně 6150 Kč)
31. 10. - 18. 12. 2021 4325 Kč/osoba (původně 4775 Kč)
Františkovy Lázně Spa & Kur Hotel Praha***
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
3. 1. – 12. 3. a 15. 11. - 19. 12. 2021 7130 Kč/osoba (původně 7730 Kč)
1. 5. - 30. 9. 2021 8150 Kč/osoba (původně 8750 Kč)
15. 3. – 30. 4. a 1. 10. - 14. 11. 2021 7640 Kč/osoba (původně 8190 Kč)
Františkovy Lázně Spa & Kur Hotel Harvey****
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
3. 1. – 12. 3. a 15. 11. - 19. 12. 2021 8230 Kč/osoba (původně 8650 Kč)
1. 5. - 30. 9. 2021 9470 Kč/osoba (původně 9890 Kč)
15. 3. – 30. 4. a 1. 10. - 14. 11. 2021 8850 Kč/osoba (původně 9350 Kč)
Janské Lázně Lázeňský hotel Terra***
Týdenní lázeňský pobyt (7 dní/6 nocí)
3. 1. – 29. 5. a 12. 9. - 19. 12. 2021 9000 Kč/osoba (púvodně 9590 Kč)
30. 5. – 11. 9. 2021 9600 Kč/osoba (púvodně 10 190 Kč)
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci)
3. 1. – 29. 5. a 12. 9. - 19. 12. 2021 3560 Kč/osoba (původně 3990 Kč)
30. 5. – 11. 9. 2021 3680 Kč/osoba (původně 4100 Kč)
Termály Jižní Slovensko Wellness Hotel Patince****
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci)
11. 1. – 25. 6. a 1. 9. - 23. 12. 2021 3614 Kč/osoba (původně 4190 Kč)
Týdenní wellness pobyt (7 dní/6 nocí)
11. 1. – 25. 6. a 1. 9. - 23. 12. 2021 8814 Kč/osoba (původně 9290 Kč)

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 wellness 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 slovenskými lázněmi přinášíme atraktivní nabídku pobytů zaměřených
jak na odpočinek, tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin.
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 nejvýhodnějších podmínek. Přístup do part-
nerské sekce, kde je možné čerpat dodatečnou slevu: https://www.spa.cz/partner/ossoo/c1a1625df22408091d7018b5b2133acf/.
Dodatečnou slevu 5 % lze získat také telefonickou nebo emailovou objednávkou.V případě nižších cen u akčních balíčků jed-
notlivých lázní, vám garantujeme vždy výhodnější cenu. Úhrada pobytů je kromě bezhotovostního způsobu, možná také poukazy
společností SODEXO, Edenred CZ, Benefit plus, GUSTO a UP Česká republika - do výše 100% z celkové částky pobytu.
Rezervace pobytů a podrobné informace na telefonním čísle 222 535 555 nebo emailové adrese vip@spa.cz.

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

Lázně Luhačovice Wellness Hotel Pohoda****

Františkovy Lázně Spa & Kur Hotel Praha***

Termály Jižní Slovensko Wellness Hotel Patince****

https://www.spa.cz/partner/ossoo/c1a1625df22408091d7018b5b2133acf/
https://www.spa.cz/partner/ossoo/c1a1625df22408091d7018b5b2133acf/
https://www.spa.cz/partner/ossoo/c1a1625df22408091d7018b5b2133acf/
https://www.spa.cz/partner/ossoo/c1a1625df22408091d7018b5b2133acf/
https://www.spa.cz/janske-lazne/lazensky-hotel-terra/?gclid=EAIaIQobChMI6IbXjcut7gIVA-uyCh3HSQ4qEAAYASAAEgIQHvD_BwE
https://www.spa.cz/frantiskovy-lazne/spa-a-kur-hotel-harvey/?gclid=EAIaIQobChMI9JDt4sqt7gIVATcYCh0cZQ4XEAAYASAAEgIbG_D_BwE
https://www.spa.cz/frantiskovy-lazne/fortuna-lazensky-dum-praha/?gclid=EAIaIQobChMIzYn1pcqt7gIVBRd7Ch19SwTmEAAYAiAAEgJtKPD_BwE
https://www.spa.cz/wellness-hotely-ruzne/ski/
https://www.spa.cz/lazne-luhacovice/wellness-hotel-pohoda/?gclid=EAIaIQobChMI0YjUg8mt7gIVskiRBR3WzgiOEAAYASAAEgI-ZvD_BwE
https://www.spa.cz/lazne-luhacovice/hotel-vega/?gclid=EAIaIQobChMI7pSU58et7gIVBaOyCh1UlgjbEAAYASAAEgJ5hPD_BwE
https://www.spa.cz/lazne-lednice/spa-resort-lednice/?gclid=EAIaIQobChMIxZ72tcit7gIVAhd7Ch3cqwy_EAAYAiAAEgKunfD_BwE


 

 

běžná cena Cena pro Vás

běžná cena Cena pro Vás Standard         1/2 6 600 Kč 5 610 Kč

Standard - A 1/2 8 520 Kč 7 242 Kč Standard         1/1 6 990 Kč 5 942 Kč

Standard - A 1/1 8 970 Kč 7 625 Kč Komfort           1/2 6 840 Kč 5 814 Kč

Komfort - A 1/2 8 910 Kč 7 574 Kč Komfort           1/1 7 380 Kč 6 273 Kč

Komfort - A 1/1 9 390 Kč 7 982 Kč

Superior - A 1/2 9 210 Kč 7 829 Kč

Superior - A 1/1 9 780 Kč 8 313 Kč

Deluxe - A 1/2 10 020 Kč 8 517 Kč

Budova B

Standard - B 1/2 7 950 Kč 6 758 Kč

Standard - B 1/1 8 910 Kč 7 574 Kč

Komfort - B 1/2 8 430 Kč 7 166 Kč

Komfort - B 1/1 9 300 Kč 7 905 Kč

Superior - B 1/2 9 150 Kč 7 778 Kč

Superior - B 1/1 9 690 Kč 8 237 Kč

SPA RESORT PAWLIK-AQUAFORUM****
METROPOL ***

01.01.-26.12.2021 (poslední odjezd)

Budova A

01.01.-26.12.2021 (poslední odjezd)

Nabídka zvýhodněných pobytů pro rok 2021 
 

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 2021: 

Kde: Spa Resort Pawlik-Aquaforum**** 

Co: neomezená konzumace alkoholických nápojů, teplých nápojů, piva a rozlévaného vína během obědů a večeří 

ke každému pobytu v daném termínu ZDARMA, krom štědrovečerní večeře a silvestrovského večera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené ceny jsou za osobu a pobyt. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. Místní poplatek z po-

bytu bude připočten u povinných osob k ceně pobytu na základě obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně dle plat-

ného znění ve výši 50 Kč za osobu a den. Kulturní poplatek dle podmínek stanovených ve VOP a cenových ujednání Františ-

kovy Lázně AQUAFORUM a.s. / Lázně Františkovy Lázně a.s. je zahrnut v ceně pobytu a není účtován zvlášť.  

Dne 24.12. povinný příplatek Vánoce 1 280 Kč za osobu.  

Příplatek za plnou penzi: Spa Resort Pawlik-Aquaforum 450 Kč/osoba/den, hotel Metropol 320 Kč osoba/den. 

  

INFORMACE A REZERVACE 

 351 012 345 (denně 8:00 – 18:00) 

 info@frantiskovylazne.cz  
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  
 

 
 

 

Uvedené ceny jsou za osobu a pobyt. Pobyt začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu snídaní. Místní poplatek z po-

bytu bude připočten u povinných osob k ceně pobytu na základě obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně dle plat-

ného znění ve výši 50 Kč za osobu a den. Kulturní poplatek dle podmínek stanovených ve VOP a cenových ujednání Františ-

kovy Lázně AQUAFORUM a.s. / Lázně Františkovy Lázně a.s. je zahrnut v ceně pobytu a není účtován zvlášť. 

Příplatky za plnou penzi (oběd) na osobu a den:  

Pawlik - Aquaforum****: 450,- CZK / Dr. Adler***, Metropol***, Belvedere***: 320,-CZK / Luisa***: 370,-CZK 

 

INFORMACE A REZERVACE 

351 012 345 (denně 8:00 – 18:00) 

info@frantiskovylazne.cz 

Budova A běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás 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 17 780 Kč 15 113 Kč 18 760 Kč 15 946 Kč 17 780 Kč 15 113 Kč 15 750 Kč 13 388 Kč

Standard - A 1/1 16 100 Kč 13 685 Kč 19 320 Kč 16 422 Kč 20 230 Kč 17 196 Kč 19 320 Kč 16 422 Kč 16 870 Kč 14 340 Kč

Komfort - A 1/2 15 190 Kč 12 912 Kč 18 340 Kč 15 589 Kč 19 320 Kč 16 422 Kč 18 340 Kč 15 589 Kč 16 170 Kč 13 745 Kč

Komfort - A 1/1 16 450 Kč 13 983 Kč 19 880 Kč 16 898 Kč 20 930 Kč 17 791 Kč 19 880 Kč 16 898 Kč 17 430 Kč 14 816 Kč

Superior - A 1/2 15 540 Kč 13 209 Kč 18 760 Kč 15 946 Kč 19 880 Kč 16 898 Kč 18 760 Kč 15 946 Kč 16 520 Kč 14 042 Kč

Superior - A 1/1 17 150 Kč 14 578 Kč 20 440 Kč 17 374 Kč 21 910 Kč 18 624 Kč 20 440 Kč 17 374 Kč 17 990 Kč 15 292 Kč

Deluxe - A 1/2 17 150 Kč 14 578 Kč 20 230 Kč 17 196 Kč 21 490 Kč 18 267 Kč 20 230 Kč 17 196 Kč 17 990 Kč 15 292 Kč

Budova B

Standard - B 1/2 13 930 Kč 11 841 Kč 16 730 Kč 14 221 Kč 17 780 Kč 15 113 Kč 16 730 Kč 14 221 Kč 14 490 Kč 12 317 Kč

Standard - B 1/1 15 190 Kč 12 912 Kč 18 200 Kč 15 470 Kč 19 320 Kč 16 422 Kč 18 200 Kč 15 470 Kč 15 750 Kč 13 388 Kč

Komfort - B 1/2 14 280 Kč 12 138 Kč 17 220 Kč 14 637 Kč 18 340 Kč 15 589 Kč 17 220 Kč 14 637 Kč 14 840 Kč 12 614 Kč

Komfort - B 1/1 15 540 Kč 13 209 Kč 18 760 Kč 15 946 Kč 20 020 Kč 17 017 Kč 18 760 Kč 15 946 Kč 16 170 Kč 13 745 Kč

Superior - B 1/2 14 630 Kč 12 436 Kč 17 640 Kč 14 994 Kč 18 900 Kč 16 065 Kč 17 640 Kč 14 994 Kč 15 190 Kč 12 912 Kč

Superior - B 1/1 16 100 Kč 13 685 Kč 19 320 Kč 16 422 Kč 20 930 Kč 17 791 Kč 19 320 Kč 16 422 Kč 16 730 Kč 14 221 Kč

LUISA *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard 1/2 9 100 Kč 7 735 Kč 11 340 Kč 9 639 Kč 12 600 Kč 10 710 Kč 11 340 Kč 9 639 Kč 9 800 Kč 8 330 Kč

Standard 1/1 10 710 Kč 9 104 Kč 13 160 Kč 11 186 Kč 14 630 Kč 12 436 Kč 13 160 Kč 11 186 Kč 11 480 Kč 9 758 Kč

Standard Plus 1/2 9 450 Kč 8 033 Kč 11 690 Kč 9 937 Kč 13 160 Kč 11 186 Kč 11 690 Kč 9 937 Kč 10 360 Kč 8 806 Kč

Standard Plus 1/1 11 270 Kč 9 580 Kč 13 720 Kč 11 662 Kč 15 400 Kč 13 090 Kč 13 720 Kč 11 662 Kč 12 250 Kč 10 413 Kč

DR.ADLER *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard         1/2 10 010 Kč 8 509 Kč 12 040 Kč 10 234 Kč 13 510 Kč 11 484 Kč 12 040 Kč 10 234 Kč 10 570 Kč 8 985 Kč

Standard         1/1 10 710 Kč 9 104 Kč 12 810 Kč 10 889 Kč 14 490 Kč 12 317 Kč 12 810 Kč 10 889 Kč 11 340 Kč 9 639 Kč

Komfort           1/2 10 500 Kč 8 925 Kč 12 600 Kč 10 710 Kč 13 930 Kč 11 841 Kč 12 600 Kč 10 710 Kč 11 130 Kč 9 461 Kč

Komfort           1/1 11 060 Kč 9 401 Kč 13 370 Kč 11 365 Kč 14 630 Kč 12 436 Kč 13 370 Kč 11 365 Kč 11 690 Kč 9 937 Kč

Apartmá 11 410 Kč 9 699 Kč 13 510 Kč 11 484 Kč 14 840 Kč 12 614 Kč 13 510 Kč 11 484 Kč 12 040 Kč 10 234 Kč

METROPOL *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard     1/2 9 660 Kč 8 211 Kč 11 480 Kč 9 758 Kč 12 810 Kč 10 889 Kč 11 480 Kč 9 758 Kč 10 220 Kč 8 687 Kč

Standard     1/1 10 010 Kč 8 509 Kč 11 900 Kč 10 115 Kč 13 160 Kč 11 186 Kč 11 900 Kč 10 115 Kč 10 360 Kč 8 806 Kč

Komfort       1/2 10 010 Kč 8 509 Kč 12 040 Kč 10 234 Kč 13 370 Kč 11 365 Kč 12 040 Kč 10 234 Kč 10 570 Kč 8 985 Kč

Komfort       1/1 10 500 Kč 8 925 Kč 12 600 Kč 10 710 Kč 13 930 Kč 11 841 Kč 12 600 Kč 10 710 Kč 11 130 Kč 9 461 Kč

BELVEDERE *** běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás běžná cena cena pro Vás

Standard         1/2 11 060 Kč 9 401 Kč 13 370 Kč 11 365 Kč 14 630 Kč 12 436 Kč 13 370 Kč 11 365 Kč 11 690 Kč 9 937 Kč

Standard         1/1 11 620 Kč 9 877 Kč 13 720 Kč 11 662 Kč 15 400 Kč 13 090 Kč 13 720 Kč 11 662 Kč 12 250 Kč 10 413 Kč

Komfort           1/2 11 410 Kč 9 699 Kč 13 510 Kč 11 484 Kč 15 050 Kč 12 793 Kč 13 510 Kč 11 484 Kč 12 040 Kč 10 234 Kč

Komfort           1/1 12 110 Kč 10 294 Kč 14 490 Kč 12 317 Kč 15 750 Kč 13 388 Kč 14 490 Kč 12 317 Kč 12 600 Kč 10 710 Kč

Apartmá 12 880 Kč 10 948 Kč 15 400 Kč 13 090 Kč 16 730 Kč 14 221 Kč 15 400 Kč 13 090 Kč 13 510 Kč 11 484 Kč

****

PAWLIK-AQUAFORUM

ZIMNÍ SEZÓNA                 

01.01. - 06.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JARNÍ SEZÓNA  

07.03. - 08.05.2021

LETNÍ SEZÓNA

09.05. - 02.10.2021

ZIMNÍ SEZÓNA                 

14.11. - 18.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PODZIMNÍ SEZÓNA 

03.10. - 13.11.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

REZERVAČNÍ KÓD:  

AMB  549 



Zvýhodněné pobyty pro členy odborového svazu

Hotel Skiland *** Superior

Ceník Základní cena / 1 noc Klient os soo / 1 noc

Sezóna

dospělý 845,- Kč 696,- Kč

dítě 678,- Kč 555,- Kč

dítě na přistýlce 619,- Kč 510,- Kč

Mimosezóna

dospělý 746,- Kč 622,- Kč

dítě 596,- Kč 493,- Kč

dítě na přistýlce 547,- Kč 456,- Kč

V CENĚ POBYTU:
VÍKEND (3dny - 2 noci)

▶ ubytování na počet nocí dle zvolené varianty ve dvoulůžkovém pokoji ***superior
s příslušenstvím s možností 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 a 1x vstup do Expozice hudebních nástrojů – pro každou osobu
▶ mapky k turistickým trasám

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

BONUSY - (platí pro všechny pobyty)
▶ parkování zdarma
▶ Wi-Fi zdarma
▶ úschovna kol a lyží zdarma
▶ stolní tenis zdarma
▶ možnost využití společenské místnosti zdarma

DŮLEŽITÉ INFORMACE
▶ minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby,

v případě obsazení pokoje pouze jednou osobou
- příplatek 200,- Kč / 1 noc

▶ pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15:00 hod 
a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10:00 hod

▶ domácí mazlíček – poplatek 130 Kč / 1 den
▶ dětská postýlka – příplatek 50 Kč / 1 den
▶ ubytovací poplatek – 20,-Kč / os nad 18 let / den

– splatný na recepci při příjezdu
▶ cena pro dítě platí do 12-ti let věku dítěte

STORNO PODMÍNKY
▶ 60-30 dní před nástupem 25 % z ceny rezervace
▶ 30-15 dní před nástupem 50 % z ceny rezervace
▶ 14-4 dny před nástupem 75 % z ceny rezervace
▶ 3 a méně dní před nástupem 100 % z ceny rezervace
▶ po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný

pobyt (max. 3 měsíce od původního data nástupu).

▶ sezóna od 28.06.2021 – 3.10.2021 + Velikonoce 01.04.2021 – 05.04.2021
▶ mimosezóna od 15.03.2021 - 27.06.2021 (mimo Velikonoce) a 4.10.2021 - 23.12.2021

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



Zvýhodněné pobyty pro členy odborového svazu

Rodinný penzion Skiland

Ceník Základní cena / 1 noc Klient os soo / 1 noc

Sezóna
dospělý 722,- Kč 604,- Kč

dítě 627,- Kč 516,- Kč

Mimosezóna
dospělý 643- Kč 545,- Kč

dítě 553,- Kč 461,- Kč

V CENĚ POBYTU:
VÍKEND (3dny - 2 noci)

▶ 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 a 1x vstup do Expozice hudebních nástrojů – pro každou osobu
▶ mapky k turistickým trasám

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

BONUSY - (platí pro všechny pobyty)
▶ parkování zdarma
▶ Wi-Fi zdarma
▶ úschovna kol a lyží zdarma
▶ stolní tenis zdarma
▶ možnost využití společenské místnosti zdarma

DŮLEŽITÉ INFORMACE
▶ minimální obsazenost pokoje jsou 3 osoby,

v případě obsazení pokoje pouze jednou osobou
- příplatek 200,- Kč / 1 noc

▶ pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15:00 hod 
a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10:00 hod

▶ domácí mazlíček – poplatek 100 Kč / 1 den
▶ dětská postýlka – příplatek 50 Kč / 1 den
▶ ubytovací poplatek – 20,-Kč / os nad 18 let / den

– splatný na recepci při příjezdu
▶ cena pro dítě platí do 12-ti let věku dítěte

STORNO PODMÍNKY
▶ 60-30 dní před nástupem 25 % z ceny rezervace
▶ 30-15 dní před nástupem 50 % z ceny rezervace
▶ 14-4 dny před nástupem 75 % z ceny rezervace
▶ 3 a méně dní před nástupem 100 % z ceny rezervace
▶ po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný

pobyt (max. 3 měsíce od původního data nástupu).

▶ sezóna od 28.06.2021 – 3.10.2021 + Velikonoce 01.04.2021 – 05.04.2021
▶ mimosezóna od 15.03.2021 - 27.06.2021 (mimo Velikonoce) a 4.10.2021 - 23.12.2021

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



Rekreační zařízení s celoročním provozem v roce 2021
"SMRK" v Lázních Libverda

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 20/2020.

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

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

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

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

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

CENY platné od 3. 1. 2021 - 2. 1. 2022

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

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

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

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

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

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

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1-2 noci
1)Sezóna se vztahuje na termíny 29. 1. - 14. 3. 2021, 28. 5. - 3.10. 2021, 17. 12. 2021 - 2.1.
2022 (vánoční svátky + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

STRAVOVÁNÍ
Vlastní - RZ Smrk je vybaveno společnou kuchyní s plynovým a elektrickým sporákem,
sklokeramickou deskou, mikrovlnkou, rychlovarnými konvicemi a veškerým nádobím na
vaření. Každý pokoj má v kuchyni přiděleny dvě uzamykatelné skříňky s dalším nezbytným
nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbory) a s úložným prostorem na potraviny. Součástí vy-
bavení kuchyně jsou i velké lednice s mrazákem, v nichž má každý pokoj vyhrazené dvě
police. Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je
vybavena televizorem. Stravovat se je možné v různých restauračních zařízení v okolí RZ
SMRK nebo přímo v komplexu lázní.

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



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

Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 20/2020 - web stránky OS “rekreace”

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

Objednavatel

Jméno a příjmení

Bydliště PSČ

Zaměstnavatel

(pracoviště) tel. číslo e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

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

počet účastníků pokoj číslo:

jméno a příjmení

jméno a příjmení

jméno a příjmení

jméno a příjmení
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
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Ženy dostávají za stejnou práci o 800 euro méně než muži
18. leden 2021

Navzdory 45 let trvající EU legislativě o rovnocenných mzdách ženy
pracující na pozicích, které vyžadují stejnou úroveň dovedností, vzdělání
a fyzického úsilí jako pozice, kde pracují muži, nadále dostávají nižší
mzdy než muži. Srovnání mezd ve výrobním sektoru odhalilo, že ženy

vyrábějící bílé zboží jsou placeny výrazně méně než muži při výrobě aut,
ačkoliv obě pozice vyžadují stejné kompetence. V Německu ženy ve
výrobě bílého zboží dostávají ve srovnání s muži v pozicích na stejné
úrovni v automobilovém průmyslu o 865 euro měsíčně méně. V Rumun-
sku ženy v sektoru výroby bílého zboží vydělávají ve srovnání s muži
v automobilovém průmyslu o 244 euro měsíčně méně. Tyto příklady
poskytnuté organizací industriAll Europe poukazují, jak je nerovnost
mezd mezi muži a ženy hluboce zakořeněná. ETUC a industriAll Europe
vyzývají k zavazujícím opatřením ohledně transparentnosti mezd, ke kte-
rým se zavázala Ursula vod de Leyenová, a které by umožnily odborům
přístup k informacím ohledně kritérií určujících úrovně mezd. Správnou
cestou by mohlo být následování příkladu Nového Zélandu, kde vláda
v listopadu schválila dodatek k zákonu o rovných mzdách, který zajišťu-
je, že mzdy jsou odvozené od toho, co by za stejnou práci dostal muž bez
ohledu na dovednosti, zodpovědnost, podmínky a stupeň námahy.
Podobné klauzule zahrnuje i nedávno zveřejněná studie ETUC, která by
mohla Evropské komisi poskytnou dostatečnou inspiraci, jak toho dosáh-
nout v EU. Generální tajemnice IndustriAll Europe Judith Kirton-Darlin-
gová k tomu řekla: „Je nepřijatelné, aby ženy vykonávající podobnou
práci v našem průmyslu jako jejich mužské protějšky, byly placené méně.
Ženy napříč Evropou bez ohledu na sektor, ve kterém pracují, by už nemě-
ly dále čekat na schválení mzdové transparentnosti a férových mezd.
Mnoho dělníků napříč Evropou pokračuje v práci navzdory uzavření
ekonomik, když jejich práce byla definovaná jako „základní“. Postarali se
o to, aby se tok zboží nezastavil a mnoho společností upravilo výrobu tak,
aby zaplnily vzniklé nedostatky ve zdravotních a dalších produktech.
Dlužíme to mužům i ženám, aby hodnota jejich práce byla plně uznána.“
EPSU je znepokojena ohledně práv pracovníků v období po brexitu
18. leden 2021

Na smlouvě o spolupráci mezi EU a Velkou Británii (TCA) sotva za-
schnul inkoust a britská vláda již naznačuje, že těžce vydřená práva pra-
covníků budou oslabena. V reakci na článek ve Financial Times ohledně
plánů britské vlády odklonit se od Směrnice na pracovní dobu EPSU
uvedla: „Toto je prvním důležitým testem dohody o brexitu.“ Dohoda
TCA obsahuje klauzuli zavazující obě strany k tomu, že po brexitu
nemůžou snižovat existující ochranu práv pracovníků. Směrnice o pra-
covní době je jedním z pilířů sociálního přístupu EU a garantuje každému
pracovníkovi limity na jeho pracovní dobu a právo na placenou dovole-
nou. Tyto ochranné prvky jsou klíčové pro zajištění, že konkurence není
založená na sociálním dumpingu a vykořisťujících praktikách. EPSU sto-

jí za svými britskými pobočkami proti jakýmkoliv politickým snahám
nabourat tuto ochranu. Evropský parlament, který ještě pořád tuto dohodu
neschválil, může ještě pořád zatlačit na zvýšení garance těchto principů,
která by měla být dostatečně robustní, aby v budoucnu zabránila případ-
ným snahám o jejich porušování.
Právo na to být nepřipojený potřebujeme hned teď
21. leden 2021

Evropský parlament nyní uznal, že zavést právo být nepřipojený je
potřebné, a vyzval EU ke krokům, které by současnou situaci pro pracu-
jící lidi v EU napravily. Zástupkyně generálního tajemníka ETUC Esther
Lynchová k tomu řekla: „Od Evropské komise nyní očekáváme, že přijde
s legislativou, která posílí právo pracujících lidí na odpojení od práce mi-
mo jejich pracovní dobu. Omezení ohledně Covid-19 přinutila miliony lidí
k práci z domu, která může mazat linii mezi pracovním a osobním ži-
votem, a která činí potřebu posílení práva být nepřipojený ještě

naléhavější. V ETUC je nám jas-
né, že po pandemii Covid-19
bude mnohem více lidí pracovat
z domu, než tomu bylo předtím.
Evropský parlament také hlaso-
val o dodatku, který po Evropské
komisi žádá, aby jakoukoliv le-
gislativu ohledně práva být ne-

připojený oddálil o tři roky. Zřejmým důvodem pro takové zpoždění je
nezávislá dohoda sociálních partnerů ohledně digitalizace podepsaná
v minulém roce. Tato nezávislá dohoda se ale nezabývá právem být
nepřipojený. Vzhledem k tomu, že Parlament nemá žádný mandát na vý-
klad dohod sociálních partnerů, ETUC žádá Evropskou komisi, aby ig-
norovala požadavek Parlamentu na oddálení legislativy pro toto právo.“
Výsledky dotazníku z roku 2019 ukázaly, že lidem pravidelně pracujícím
z domova hrozí: Dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou týdně praco-
vat 48 hodin nebo více, než u těch, kteří pracují na pracovišti zaměstna-
vatele; šestkrát vyšší pravděpodobnost, že budou pracovat ve svém vol-
ném čase; budou ve skupině lidí, kteří se v noci během spánku pravidelně
budí.
Jižní Korea: Porušení obchodních dohod ukazuje na potřebu evrop-
ských sankcí
25. leden 2021

Expertní zpráva odhalila porušování pracovních závazků plynoucích
z obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou. Zástupce Evropské odborové

konfederace (ETUC) Per Hil-
mersson: „Jižní Korea má jednu
z nejhorších historií ohledně zá-
kladních práv pracovníků. Zá-
kladní práva, jako jsou právo na
založení nebo vstoupení do od-

borů, jsou zde omezována po desítky let. Ratifikace konvencí ILO ohledně
svobody sdružování, práva na kolektivní vyjednávání a eliminaci nucené
a dětské práce byly základními podmínkami pro podpis obchodní dohody
z roku 2011. O deset let později dnešní expertní zpráva jasně ukazuje, že
směrem k dodržování těchto závazků byl učiněn jen malý pokrok. Korejská
vláda musí vyjasnit časový plán, kdy hodlá tuto situaci vyřešit. Je to
vítězství odborů, které dlouhé roky bojují za dodržování ochrany pracov-
níků v dohodě mezi EU a Jižní Koreou. Tento deset let trvající boj by vůbec
nebyl zapotřebí, kdyby obchodní dohody EU obsahovaly sankce za nedo-
držování pracovních standardů. Je to právě neschopnost při posilování
pracovních standardů v dohodách, která snížila důvěru veřejnosti v ob-
chodní dohody během posledních let. Teď musí přijít změna.“

Pavol Mokoš




