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Za napadení úředníka může
útočníkům hrozit i vězení

tisková zpráva Praha 30. 1. 2020

Stovky verbálních útoků zaznamenávají ročně zaměstnanci
Úřadu práce ČR po celé republice. Agresivita klientů roste.
V loňském roce došlo k 610 incidentům (v roce 2018 to bylo 489).
Nejčastěji dochází k napadení zaměstnanců v kanceláři a v pro-
storech kontaktních pracovišť. Výjimkou ale nejsou ani útoky na
veřejném prostranství či v místě bydliště klienta, např. během
šetření v terénu.

Bouchání do stolu, kopání do
židlí, shazování počítačů a prásk-
nutí dveřmi jsou téměř na den-
ním pořádku na všech kontakt-
ních pracovištích Úřadu práce
ČR. Největší část incidentů tvoří
verbální útoky. Útočníci častu-
jí zaměstnance úřadu výrazy,
které se dají jen velmi zřídka
publikovat. Výjimkou nejsou
výhružky zbitím, fyzickou lik-
vidací, ztráty zaměstnání, podá-
ním trestního oznámení či nař-
čení z rasismu a šikany. A obje-
vují se i výhružky anonymní.
V tomto ohledu je cílem zejmé-
na podlomení psychiky zaměst-
nance. Klient mu oznámí, že ví,
kde úředník bydlí, kam chodí je-
ho děti či vnoučata do školy, že
ho sleduje. Do této skupiny

spadají i hrozby použití střelné
či jiné zbraně nebo uložení bom-
by.

Z celkového počtu všech kon-
fliktů v loňském roce se v 19
případech jednalo o napadení
fyzické a v 16 pak došlo k po-
škození majetku. Mezi regio-
ny, kde dochází k napadení
nejčastěji, patří Ústecký (146)
a Moravsko-slezský (123) kraj.
Stoupá i počet útoků, kdy jsou
klienti pod vlivem alkoholu či

Pokračování na straně 3

Ve čtvrtek 20. února jednalo vedení
Sekce veřejné správy OSSOO

1. místopředseda OS Rudolf
Pospíšil informoval vedení sek-
ce mj. o stavu členské základny
odborových svazů v souvislosti
s aktualizovanými údaji o čle-
nech Českomoravské konfede-
race odborových svazů. Náš od-
borový svaz je třetím největším
svazem v ČMKOS, tvoří ho ze
dvou třetin ženy a 5 % členů je
mladších 30 let. Blíží se začátek
vyjednávání o platech na rok 2021
a odbory si jsou vědomy, že spo-

třeba domácností podporuje eko-
nomiku. K věrnostnímu progra-
mu SPHERE R. Pospíšil uvedl,
že karty SPHERE budou distri-
buovány společně se všemi in-
formacemi o jejich vlastnictví
a použití prostřednictvím Infor-
mačních a poradenských center
OSSOO do základních organiza-
cí. V letošním roce bude odboro-
vý svaz organizovat 7 seminářů

Nabídka volných pokojů
v rekreačním zařízení SMRK
Lázně Libverda o Velikonocích
Odborový svaz státních orgánů a organizací
nabízí poslední volné ubytovací kapacity na velikonoční
svátky.
Veškeré informace o pobytech podává a objednávky přijímá:
pí. Vladimíra Řehořová tel. 224 142 474
e-mail rehorova.vladimira@cmkos.cz
Přihláška a více o rekreačním zařízení a Libverdě strana 7-8

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


Pokračování ze strany 1

2 NOS 5/2020

předseda

Odbory kvůli vývoji inflace
přehodnotí své požadavky na růst
mezd. Pro letošek chtějí odboráři
růst mezd o šest až sedm procent,
nově budou chtít do kolektivních
smluv zapracovat takzvané in-
flační doložky. Mzdy by se tak
odvíjely navíc i podle inflace. V ne-
děli 23. února to řekl v Otázkách
Václava Moravce v České televizi
předseda Českomoravské konfe-
derace odborových svazů Josef
Středula. Spotřebitelské ceny
vzrostly v lednu meziročně o 3,6
procenta, což bylo nejvíc od břez-
na 2012.

Podle Středuly je už nyní zřej-
mé, že původně požadovaný růst
o šest až sedm procent stačit od-
borům nebude. "My požadavky
jednoznačně přehodnotíme a bu-
deme chtít do kolektivních smluv,
aby byly inflační doložky. To zna-
mená: při určitém vývoji inflace,
aby došlo k tomu, že tam budeme
mít ten rozdíl skutečného růstu
příjmů. Není přece možné, aby se
tímto způsobem znehodnotily
mzdy zaměstnanců a platy," řekl
Středula.

Analytička Helena Horská
poukazovala na to, že už v před-
chozích letech rostly mzdy mno-

hem rychleji a dosahovaly něko-
likaletých maxim. Člen Bankovní
rady ČNB Tomáš Holub pozna-
menal, že řada firem už je nyní
v mělké recesi a pro mnohé pod-
niky by bylo poměrně náročné
šestiprocentní mzdový růst splnit.

Česká národní banka začátkem
února především kvůli inflaci zvý-
šila úrokové sazby. Základní úro-
ková sazba, od níž se odvíjí úro-
čení komerčních úvěrů, stoupla
o 0,25 procentního bodu na 2,25
procenta. Holub dnes v ČT řekl,
že v ročním horizontu se inflace
bude vracet ke dvěma procentům.
"Podle mého názoru bylo vhodné
vyslat určitý signál, že centrální
banka je připravena toto snížení
inflace podpořit svojí měnovou
politikou, to znamená dalším
zvýšením úrokových sazeb," řekl.

Zvýšení sazeb o čtvrt bodu
však označil spíše za signální věc.
Není to podle něj nic, co by eko-
nomický vývoj zlomilo. Guvernér
ČNB Jiří Rusnok po zvýšení
sazeb uvedl, že další zvýšení
sazeb kvůli inflaci v letošním roce
již neočekává.
https://www.esondy.cz/obsah/110
/josef-stredula-odbory-prehod-
noti-mzdove-pozadavky/260464

Josef Středula: Odbory přehodnotí
mzdové požadavky

finančně zajištěných prostředky
MPSV. Vloni se těchto seminářů
s tématy sloužícími sociálnímu
dialogu zúčastnilo 330 odboro-
vých funkcionářů. Byla aktuali-
zována metodická pomůcka OS
ke kolektivnímu vyjednávání,
všechny ZO ji obdržely pro-
střednictvím Informačních a po-
radenských center OSSOO. R.
Pospíšil připomněl, že v souvis-
losti se zastupováním všech za-
městnanců by odborové organi-
zace měly seznamovat s průbě-
hem kolektivního vyjednávání
všechny zaměstnance. V Posla-
necké sněmovně PČR je projed-
návána novela zákoníku práce,
která by měla přinést změnu ve
výpočtu nároku na dovolenou
a nový institut sdíleného pracov-
ního místa. K novelizované vy-
hlášce o FKSP vyjde brožura
v nakladatelství SONDY.

Předsedkyně sekce Alena Ga-
ňová informovala o prvních set-
káních pracovní skupiny OSSOO
k digitalizaci veřejné správy,
která se bude zabývat dopady
zavádění moderních technologií
do pracovních podmínek za-
městnanců veřejné správy.

Členové výboru diskutovali
o projednávané změně výpočtu
dovolené, distribuci karet SPHE-
RE, nedávné záměrné kritice
úředníků Úřadu práce ČR v Čes-
ké televizi a o klíči k volbě
Výboru OSSOO.

Vedení se zabývalo také pří-
pravou výjezdního zasedání
výboru sekce v Českých Budě-
jovicích ve dnech 28. až 30.
května. Součástí zasedání bude
tradiční setkání s odborovými
funkcionáři základních organi-
zací sdružených v Sekci veřejná
správa OSSOO z regionu.

V závěru jednání se zasedání
vedení sekce účastnil předseda
OS Pavel Bednář. Informoval
o prvních vzájemných konzul-
tacích odborových svazů roz-
počtové a příspěvkové sféry
před blížícím se vyjednáváním
o platech na rok 2021 a o účasti
svazu v politicko-odborné sku-
pině MPSV k odměňování ve
veřejné správě. OS prosazuje
rozšíření počtu platových stup-
ňů, zvláštní příplatky pro pra-
covníky přestupkové agendy
a zkušební komisaře řidičských
zkoušek.

-dě-

Ve čtvrtek 20. února jednalo vedení
Sekce veřejné správy OSSOO

Stanovisko Legislativní rady ČMKOS k povinnosti odborových organizací účastnit se na vyzvání statistického zjišťování
Na základě dotazu, zda je odborová organizace povinna podrobit

se statistickému zjišťování po obdržení Oznámení o zpravodajské
povinnosti z ČSÚ Legislativní rada ČMKOS po projednání na své
80. schůzi dne 19. února 2020 dospěla k následujícímu závěru:
“Zákonná úprava:
• Zákon č. 89/1995 Sb., o státní

statistické službě
• Vyhláška č. 293/2019 Sb.,

o Programu statistických zjiš-
ťování na rok 2020

• Metodika národních účtů (ESA
2010)
Dne 31. 1. 2015 zveřejnil Český

statistický úřad revizi časové řady
Satelitního účtu neziskových insti-
tucí za roky 2005 až 2012 podle
nové Metodiky národních účtů
(ESA 2010). Český statistický úřad
publikuje Satelitní účet nezis-
kových organizací. Při jeho sesta-
vování vychází z Příručky o nezis-
kových organizacích v systému

národních účtů z Evropského sys-
tému účtu ESA 2010.

V bodě 1. Této příručky na-
zvaném „Vymezení neziskových
organizací“ je pod bodem 1.1.
Definice neziskových organizací

Pro potřeby statistického sledo-
vání neziskových institucí v rámci
Satelitního účtu neziskových insti-
tucí se využívá přeformulovaná
strukturálně-operacionální defi-
nice neziskových institucí. Satelitní
účet neziskových institucí se podle
této definice sestává z ekonomic-
kých jednotek, které jsou:
• organizacemi, tzn., že mají urči-
tou institucionalitu, jsou právními
subjekty s určitým stupněm vnitřní
organizační struktury,
• neziskové nebo zisk nerozdělují-
cí, tzn., že vzniklé přebytky jsou
vždy využity na hlavní činnost, pro

kterou byla nezisková instituce za-
ložena,
• institucionálně odděleny od vlád-
ních institucí, tzn., že nejsou sou-
částí vládního aparátu ani pověře-
ny výkonem státní moci,
• samosprávné, tzn., že jsou schop-
ny řídit svou činnost a vytvářet si
organizační strukturu,
• nepovinné, tzn., že jejich vznik,
činnost a členství v nich je založeno
na dobrovolné bázi. Za neziskovou
instituci je tak považována jednotka
vytvořená za účelem výroby
výrobků a poskytování služeb, ale
zároveň její status nedovoluje, aby
tato produkce byla pro jednotky,
které ji založily, řídí nebo financují,
zdrojem příjmů, zisku nebo fi-
nančních výnosů. Takto pojaté
neziskové instituce se označují také
jako dobrovolné organizace, orga-
nizace občanského sektoru, organi-
zace třetího sektoru, soukromé
neziskové organizace, evládní či
nestátní neziskové organizace.

V České republice splňují tuto
definici neziskových institucí
následující právní formy:
• 117 Nadace, • 721 Církevní orga-
nizace,• 118 nadační fond,• 731
Organizační složky sdružení, • 141
Obecně prospěšná společnost,•
741 Stavovská organizace- profes-
ní komora,• 601 Vysoká škola
(veřejná), • 745 Komora (včetně
profesionálních komor),• 641 Škol-
ská právnická osoba,• 751
Zájmové sdružení právnických
osob,• 701 Sdružení (svaz, spolek,
společnost, klub aj. včetně odbo-
rových organizací),• 761 Honební
společenstvo, • 711 Politická stra-
na, politické hnutí.
Závěr:

Na základě výše uvedeného
Legislativní rada ČMKOS kon-
statuje, že odborové organizace
mají povinnost podrobit se stati-
stickému zjišťování podle výše uve-
dených předpisů.
V Praze dne 19. 2. 2020”

https://www.esondy.cz/obsah/110/josef-stredula-odbory-prehodnoti-mzdove-pozadavky/260464
https://www.esondy.cz/obsah/110/josef-stredula-odbory-prehodnoti-mzdove-pozadavky/260464
https://www.esondy.cz/obsah/110/josef-stredula-odbory-prehodnoti-mzdove-pozadavky/260464
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návykových látek. Měsíčně jde
o několik desítek takových pří-
padů, za celý loňský rok jich by-
lo 104.

„Výsledkem je trvalé napětí
a stres na pracovišti, který je
často doprovázen i následnými
zdravotními problémy. A právě
v souvislosti s rostoucím poč-
tem útoků, a to i těch fyzických,
přijímáme postupně další bez-
pečnostní opatření, která mají
doplnit ta stávající, a ještě zvýšit
ochranu našich úředníků i os-
tatních klientů,“ shrnuje gene-
rální ředitelka ÚP ČR Kateřina
Sadílková.

Momentálně používá ÚP ČR
v rámci svých možností a pro-
porcí, které nabízejí budovy,
v nichž jednotlivá pracoviště
sídlí, několik opatření na ochra-
nu svých zaměstnanců – vyšší
počet pracovníků v kancelářích,
bezpečnostní přepážky, navzá-
jem propojené místnosti z důvo-
du zajištění cesty úniku před
agresorem, SOS tlačítka, bez-
pečnostní kamery nebo ostrahu.
Bezpečnost na kontaktních pra-
covištích ÚP ČR zvyšují i pra-
videlné návštěvy městské a stát-
ní policie. Zaměstnanci úřadu
procházejí psychologickou pří-
pravou, aby věděli, jak jednat
s klienty v konkrétní situaci.
Nově tato opatření postupně
doplňují prosklené dveře, které
umožňují ostraze během úřed-
ních hodin diskrétně sledovat
průběhy jednání v kancelářích,
nebo vytvoření klientských zón.

„Zaměstnanci ÚP ČR vždy
postupují při posuzování žá-
dostí o dávky v souladu se zá-
konem a agresivní chování ně-
kterých klientů nesmí být pře-
hlíženo. Služba veřejnosti, kte-
rou ÚP ČR zajišťuje, musí
probíhat v prostředí elemen-
tární slušnosti. Klienti, kteří to-
to pravidlo nejsou schopni do-
držet, musí za své chování nést
i trestní odpovědnost,“ dodává
ředitelka Odboru nepojistných
sociálních dávek z Generálního
ředitelství ÚP ČR Zdeňka Ci-
bulková.

A na straně úředníků stojí
i platná legislativa. Konkrétně
jde o § 325 trestního zákoníku
– „Násilí proti úřední osobě“,
který stanoví sazbu odnětí svo-
body až na 4 roky. Pokud by
pachatel svým jednáním způso-
bil napadenému újmu na zdraví
nebo by spáchal tento čin se
zbraní, zvyšuje se trestní sazba
až na 6 let. V případě těžké újmy
na zdraví či škody velkého roz-
sahu je sazba 3 – 12 let a pokud
by měl útok fatální následky,
hrozí útočníkovi 8 – 16 let odnětí
svobody. Podle zákona je i sa-
motná příprava takového jednání
trestná. V loňském roce podal
ÚP ČR celkem 57 trestních ozná-
mení.

Situace bývá občas tak vy-
hrocená, že jen profesionalita
pracovníků a včasný zásah poli-
cie předejdou tomu nejhoršímu.
V tomto ohledu velmi dobře
funguje spolupráce s měst-
skou a republikovou policií.
Průměrná doba příjezdu poli-
cistů po nahlášení incidentu se
pohybuje mezi 5 – 10 minutami.
Pokud je klient hodně agresivní,
odvedou si ho na služebnu.

„Pozitivně působí také pří-
tomnost asistentů prevence kri-
minality, které ÚP ČR v rámci
veřejně prospěšných prací,
finančně podporuje. Jejich
úkolem je hlavně komunikace
a předcházení konfliktů. Tuto
úlohu plní opravdu dobře,“
vyzdvihuje Kateřina Sadílková.

Mezi hlavní důvody, které
vedou k napadání zaměstnan-
ců ÚP ČR, patří nespokojenost
s výplatním termínem, rychlostí
zpracování žádosti a následné
výplaty dávek, s výší dávek či je-
jich nevyplacením v hotovosti,
nepřiznáním dávky či podpory
v nezaměstnanosti, vyřazením
z evidence uchazečů o zaměst-
nání nebo neochotou doložit pod-
klady nutné pro správní řízení.
Velkou roli hrají v tomto ohledu
také exekuce. Nejčastějšími ter-
či slovního a fyzického napa-
dání ze strany klientů jsou
pracovníci hmotné nouze.
Dochází k nim ale i v oblasti za-
městnanosti a státní sociální
podpory. Z 99 % působí na těch-
to postech ženy.

„Je třeba si uvědomit, že
agresivní klienti neohrožují
pouze úředníky, ale také další
návštěvníky – mnohdy jsou to
staří a nemocní lidé, rodiče
s malými dětmi, klienti, kteří se
dostali do krizové situace a po
takovém zážitku mají strach na
úřad přijít,“ upozorňuje gene-
rální ředitelka ÚP ČR a do-
dává: „Je nutné zdůraznit, že
zaměstnanci ÚP ČR, kteří kaž-
dý den přicházejí do kontaktu
s agresory a musí čelit agre-
sivnímu chování, vykonávají
svou práci na profesionální
úrovni. To dokazují mimo jiné
tím, že se aktivně zapojují do
řešení nepříznivých životních
událostí osob, které postihla
například vážná mimořádná
událost a zachraňují tak jejich
životy.“

I prostřednictvím médií je pro-
to nezbytné informovat veřejnost
objektivně o nezastupitelné roli
Úřadu práce ČR v řešení problé-
mových životních situací klien-
tů, kdy je úřad povinen vždy
postupovat v souladu s platnou
legislativou.

Několik případů napadení
úředníků ze strany klientů
Na kontaktní pracoviště ÚP

ČR dorazila klientka se svým
partnerem, aby zde projednala
záležitosti v rámci dávek hmotné
nouze. Úřednice s ní sepsala pro-
tokol o ústním jednání. Žena
následně odešla. Po zhruba 3 mi-
nutách vyšla úřednice na chod-
bu, kde už na ni čekal partner
klientky, zřejmě nespokojený s vý-
sledkem jednání. Začal na ni kři-
čet, přičemž používal nepubliko-
vatelná slova. Zaměstnankyně
ho požádala, aby toho nechal
a odešel. Muž se otočil a udeřil ji
hranou dlaně do hrudníku, načež
úřednice vrazila celým tělem do
zárubně dveří. Poté se dal útoč-
ník na útěk. Okamžitě po inci-
dentu přivolali zástupci kontakt-
ního pracoviště ÚP ČR městskou
policii, která provedla prvotní
výslechy poškozené a svědků
incidentu. Následně byla přivo-
lána i Policie ČR. Napadená
úřednice musela kvůli silné
bolesti v hrudníku navštívit
lékaře.

Klientka se dostavila na

plánovanou schůzku na příslušné
kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Předmětem jednání byla její žá-
dost o dávky hmotné nouze.
Nejdříve v klidu vyslechla infor-
mace ze strany úřednice, která ji
vysvětlovala, co vše je třeba dle
zákona doložit, aby bylo možné
žádost o dávku posoudit ve
správním řízení. Poté žena za-
čala zvyšovat hlas a křičet, že
po ní úřednice neustále něco chce
a že nic dalšího dokládat nebude.
Zaměstnankyně ji požádala, aby
se ztišila. Klientka odpověděla,
že nekřičí, následně vstala a ude-
řila úřednici značnou silou do
tváře. Poté ji kolegyně napadené
vykázala z kanceláře a přivolala
Policii ČR. Útočnice policistům
sdělila, že činu nelituje, že si to
úřednice zasloužila a může být
ráda, že jí nedala pěstí.

Jedním z případů, které na-
konec skončily u soudu, bylo na-
padení úřednice na referátu ne-
pojistných sociálních dávek. Kli-
entka dotyčnou nejdříve slovně
urážela a jak se stupňoval její
vztek a agresivita, začala jí zcela
vážně vyhrožovat zabitím. Jeli-
kož se dopustila přečinu výtrž-
nictví a vyhrožovaní, rozhodl
soud o udělení pětiměsíčního
trestu odnětí svobody s odkla-
dem na 15 měsíců.

Klientka pobírající dávky
hmotné nouze napadla před kon-
taktním pracovištěm ÚP ČR za-
městnankyni. Povalila ji na zem,
opakovaně ji udeřila pěstí do
krku a zad. Útočit přestala až
po opakovaných výzvách dal-
ších úředníků. Současně během
incidentu klientka všem přítom-
ným vulgárně nadávala a vyhro-
žovala. Poškozené způsobila
zhmoždění hlavy, podvrtnutí
krční páteře a zhmoždění krku,
což si vyžádalo ošetření v chirur-
gické ambulanci a následnou
pracovní neschopnost. Klientka
spáchala svým jednáním zločin
násilí proti úřední osobě a přečin
výtržnictví, za což byla odsou-
zena k trestu odnětí svobody
v trvání 18 měsíců s podmí-
nečným odkladem na zkušební
dobu 2 let. Odsouzené soud
uložil zaplatit ÚP ČR škodu ve
výši 13 594 Kč.

�

Za napadení úředníka může útočníkům hrozit i vězení
tisková zpráva Praha 30. 1. 2020
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Pracovní skupina OSSOO pro digitalizaci a elektronizaci veřejné správy
Dne 17. 2. 2020 se v sídle našeho odborového svazu podruhé sešla

pracovní skupina pro digitalizaci a elektronizaci veřejné správy.
Pracovní skupina je poradním orgánem v rámci OSSOO ve věcech
digitalizace a elektronizace veřejné správy. Předsedkyní skupiny je
2. místopředsedkyně OSSOO Alena Gaňová, tajemnicí Leonie
Liemich z iniciativy Mladých odborářů OSSOO.

svazu. Odbory nyní bohužel ne-
jsou v rámci digitalizace veřejné
a státní správy chápány jako
plnohodnotný sociální partner
a jejich reálné zastoupení v od-
povědných orgánech, například
v radě vlády pro informační
společnost, je nedostatečné.
Pracovní skupina pro digitalizaci
a elektronizaci veřejné správy se
nyní bude zaměřovat na zajištění
zastoupení v těchto odpověd-
ných orgánech, aby bylo možné
lépe prosazovat postoje našeho
odborového svazu k zavádění

moderních technologií a imple-
mentovat vize zaměstnanců do
vládních strategií a programů.
Chceme dělat osvětu v rámci od-
borového svazu formou článků
v novinách odborového svazu,
letáků,prezentacemi na jedná-
ních, na webových stránkách
a Facebooku OSSOO, vysvěto-
vat a objasňovat pojmy digita-
lizace a elektronizace veřejné
správy, pořádat ankety a průzku-
my ohledně tohoto tématu, které
se týká nás všech

Stanislav Bezděka

V úvodu setkání jsme diskuto-
vali o zkušenostech s digitaliza-
cí a elektronizací na pracoviš-
tích členů skupiny. Zaznělo, že
ve vládních strategiích o digitali-
zaci chybí pracovní perspektiva
nynějších zaměstnanců úřadů
veřejné správy. Vládní strategie
se spíše soustředí na digitalizaci
jako proces na úřadech a na
potřeby klientů. V implementací
strategií a technických kroků
často chybí zapojení zaměst-
nanců do tohoto procesu. Dis-
kutovali jsme o sociální dimenzi
digitalizace, o možných dopa-
dech na pracovníky a o řešení
problémů například vzdělává-

ním nebo rekvalifikací zaměst-
nanců. Pozice zaměstnanců se
s postupem digitalizace může stát
nejistou a zaměstnání ve veřejné
správě v očích zaměstnanců mů-
že ztrácet perspektivu stabilního
zaměstnání. Vnímání digitaliza-
ce mnohými zaměstnanci je spo-
jeno s omezeními v rámci práce
a se stresem.

Proto je potřeba vytvořit jas-
nou vizi odborů o digitalizaci,
která by měla formulovat ideální
úřad 4.0 a ideálního úředníka 4.0
z pohledu odborového svazu.
Z tohoto důvodu je potřeba také
o tomto tématu diskutovat, pra-
covat na něm i dělat osvětu pro
členy odborového savzu. Je žá-
doucí i usilovat o zvýšení IT
kompetencí členů odborového

Kontakty - Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, internetová stránka OS http://statorg.cmkos.cz

Předseda OS Bc. Pavel Bednář, kanc. č. 405
tel.: 224 142 271
tel.: 224 222 241
mobil: 734 767 764
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: bednar.pavel@cmkos.cz

I. místopředseda OS JUDr. Rudolf Pospíšil, kanc. č. 423
mobil: 731 609 460
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz

II. místopředsedkyně OS Ing. Alena Gaňová, kanc. č. 405
mobil: 775 164 091
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: ganova.odbory@seznam.cz

Sekretariát OS
Blanka Suchá, kanc. č. 405

tel.: 224 142 270
tel.: 224 222 241
mobil: 603 291 098
e-mail: statorg@cmkos.cz
e-mail: sucha.blanka@cmkos.cz

Řidič Vladimír Hlaváč, kanc. č. 422
tel.: 224 142 720

BOZP
Bohumil Smejkal, kanc. č. 422

tel.: 224 142 720
mobil: 731 609 461
e-mail:smejkal.bohumil@cmkos.cz

JUDr. Alexandr Hájevský mobil: 737 207 802
Ing. Karel Hanousek mobil: 604 294 241
Oddělení legislativně-právní
JUDr. Rudolf Pospíšil, kanc. č. 423

mobil: 731 609 460
e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz

Mgr. Šárka Homfray, kanc. č. 415
mobil: 607 910 789
e-mail: homfray.sarka@cmkos.cz

Oddělení sociálně-ekonomické:
Ing. Vladěna Samková, kanc. č. 42

mobil: 604 294 242
e-mail: samkova.vladena@cmkos.cz

Mgr. Arnošt Odvalil, kanc. č. 423
tel.: 224 142 275
mobil: 739 534 662
e-mail: odvalil.arnost@cmkos.cz

Oddělení organizační a hosp.-finanční
Vladimíra Řehořová, kanc. č. 416

tel. 224 142 474
e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

Renata Strnadová, kanc. č. 416
mobil: 734 695 644
e-mail: strnadova.renata@cmkos.cz

Pracovnice odvětvových sekcí:
Ing. Vladěna Samková, kanc. č. 421

mobil: 604 294 242
e-mail: samkova.vladena@cmkos.cz

Informační a poradenská centra OSSOO
Praha + středočeské – Mgr. Arnošt Odvalil tel.: 224 142 275
e-mail: odvalil.arnost@cmkos.cz mobil: 739 534 662
jihočeské – Ivana Jochová mobil: 724 594 591
e-mail: jochova.ivana@cmkos.cz
západočeské – Renáta Vladyková mobil: 606 088 879
e-mail: vladykova.renata@cmkos.cz
severočeské – Eva Vovesová mobil: 731 609 455
e-mail: vovesova.eva@cmkos.cz
východočeské – Mgr. Věra Benešová mobil: 604 321 518
e-mail: benesova.vera@cmkos.cz
jihomoravské – Jaroslav Svoboda mobil: 731 609 457
e-mail: svoboda.jaroslav@cmkos.cz
severomoravské – Ing. Zdeněk Faic mobil: 731 622 932
e-mail: faic.zdenek@cmkos.cz

��

kontaky
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ze základních organizacíČenství především jako podpora

Základní odborová organizace
při ČTÚ podle něj neexistuje pro-
to, aby zajišťovala dárky na Vá-
noce, společné kulturní a spor-
tovní  aktivity,  nakonec  to  ani
v případě ČTÚ nelze, protože
odboráři a zaměstnanci, které
základní  organizace zastupuje,
jsou roztroušeni po celé repub-
lice v sedmi odborech pro oblasti
a pražském ústředí. Základní or-
ganizace je především partnerem
pro  služební  úřad  podle práv,
která dává zákon o státní službě
a zákoník práce. Toto partnerství
probíhá bezproblémově, charak-

terizuje R. Jáger. Dosvědčuje to
jednání v loňském roce v souvis-
losti s propouštěním, které pro-
běhlo v souladu s nařízeným
postupem ze strany sekce státní
služby MV ČR, a nikdo z pro-
puštěných zaměstnanců neměl
námitky. 

Celkový přístup v rámci celé
státní služby k poslednímu
propouštění ale v pořádku vůbec
nebyl. Napřed ohlašované 10%
snížení počtu služebních a pra-
covních míst bylo nezodpověd-
né, zaměstnance to uvedlo do
nejistoty jak kvůli eventuální

ztrátě zaměstnání, tak i kvůli
další práci, když rozsah agend
zůstává stejný. Takovéto akce
by měly být zahajovány s roz-
myslem a s jasnými cíly. Kri-
tický pohled má R. Jáger i na

Předseda ZO Róbert Jáger na
poradě  zástupců  zaměstnanců
k posilování sociálního dialogu
v Plzni v říjnu loňského roku.

Trochu  netypické  důvody  měl pro vstup do odborů a posléze
i k přijetí funkce předsedy základní odborové organizace Róbert
Jáger z Českého telekomunikačního úřadu. Odborové členství
totiž vnímá především jako podporu vrcholným odborovým
orgánům svazu a konfederace odborových svazů. Na nejvyšší
úrovni odbory mohou ovlivnit podmínky pro státní zaměstnance,
jakým je Róbert Jáger a jeho kolegové z ČTÚ. Jeho neobvyklý
pohled na odbory vyplývá z toho, že není zatížen tradiční rolí
odborů při poskytování benefitů, do odborů vstoupil v roce 2015
a předsedou je od roku 2017.

reálné fungování institutu slu-
žebního hodnocení. Ne úplně
jasná jeho pravidla a nemožnost
provázat jeho výsledky na osob-
ní příplatek, eventuální zkreslení
výsledku hodnocení s ohledem
na nedostatek financí pak zna-
mená, že hodnocení nemá pozi-
tivní význam pro další vyko-
návání služby, a naopak zaměst-
nance demotivuje.

Partnerství odborové organi-
zace při ČTÚ se zaměstnava-
telem ohledně FKSP probíhá
bez problémů, čerpání je zamě-
řeno na stravování a individuál-
ní  využívání prostředků na do-
volenou, kulturu a sport. Před-
seda R. Jáger si cení pomoci
profesionálních odborníků od-
borového svazu při fungování
odborové organizace a zvlášť při
nástupu do funkce, kdy se mu
jako úplnému začátečníkovi
dostalo dostatek odborné pomo-
ci.                                     -dě-

Méně práce, více volného času? K čemu matky a otcové využívají flexibilní formy práce
ČAS NA REGENERACI
“Vedle péče o děti a domác-

nost je pro zaměstnance stěžejní
odpočinek od práce. Flexibilní
pracovní režim skýtá potenciál,
že zaměstnanci získají více času
na regeneraci, např. na volno-
časové aktivity či spánek. Děje
se to tak v praxi? Výsledky
ukazují, že ne: flexibilní pra-
covní režim neznamená více vol-
ného  času. Obecně tráví matky
v průměru méně času volno-
časovými  aktivitami než otco-
vé:  rozdíl činí téměř 1,5 hodiny
v pracovním týdnu. Tato propast
zvaná gender leisure gap je však
s pružnou pracovní dobou o ně-
co větší.
–– Matky s pružnou pracovní
dobou mají ve srovnání s mat-
kami  s pevnou pracovní dobou
o něco méně času na volno-
časové aktivity: za pracovní tý-
den průměrně téměř o půl ho-
diny  méně (graf). Srovnání žen
a mužů ukazuje, jak výraznou
mají otcové výhodu: s pružnou
pracovní dobou se dostanou na
průměrně šest hodin volnoča-
sových aktivit v pracovním týd-
nu, matky jen na 4,5 hodiny.

–– Zcela flexibilní pracovní do-
ba je jak pro matky, tak pro otce
spojená s menším množstvím
volného času. Otcové se zcela
flexibilní  pracovní  dobou  mají
k dispozici průměrně o téměř ho-
dinu méně času na volnočasové
aktivity než otcové s pevnou pra-
covní dobou, matky se zcela fle-
xibilní pracovní dobou o téměř

půl hodiny méně než matky s pev-
nou pracovní dobou.”

Tyto a další poznatky, které
přináší  studie Yvonne Lottové
z think-tanku německých od-
borů Hans-Böckler-Stiftung,
ukazují, že: “Flexibilní formy prá-
ce zvyšují objem přesčasů, a to
zejména pro muže. Pro ženy na-
opak stoupá hlavně objem práce

v oblasti péče o děti a domác-
nost. Bez dalších opatření tak ty-
to zdánlivě slibné nástroje jen
prohlubují nerovnosti mezi obě-
ma pohlavími.”

Elektronická brožura v čes-
kém jazyce s informacemi o vý-
zkumu je dostupná na  odkazu
h t t p : / / l i b r a r y. f e s . d e / p d f -
files/bueros/prag/15898.pdf

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/prag/15898.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/prag/15898.pdf
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§ ODPOVÍDÁME §

Chystá se u nás opět reorganizace, obávám se, že bude zrušeno
mé vedoucí místo, což by znamenalo pokles mého platu. Musím
na změnu přistoupit nebo v případě odmítnutí dostanu výpověď
a odstupné? Jsem zaměstnána v režimu zákoníku práce.

Z vašeho dotazu nevyplývá
zásadní věc, a to zdali jste ve-
doucím zaměstnancem podle §
11 ZP. V tom případě by v sou-
vislosti  s   reorganizací   došlo
u vás k tzv. odvolání a postup
odvolání se řídí § 73 a § 73 a ZP.
Zásadně   platí,  že   odvoláním
z pracovního místa vedoucího
zaměstnance pracovní poměr
nekončí.  Zaměstnavatel je povi-

Mám nového zaměstnavatele a v kolektivní smlouvě je, že vy-
rovnávací období za práci přesčas je rok. Nevnímám to jako
výhodu pro zaměstnance, spíš jako omezení doby, kdy mi je za-
městnavatel povinen práci přesčas zaplatit. Je zmíněné us-
tanovení v souladu se zákoníkem práce?

Tady jde o malé nedoro-
zumění. V kolektivní smlouvě je
stanoveno roční vyrovnávací ob-
dobí podle § 93 odst. 4 ZP.
Podle tohoto ustanovení platí, že
celkový rozsah práce přesčas
nesmí činit v průměru více než 8
hodin týdně v období, které
může činit nejvýše 26 týdnů po
sobě jdoucích a jen kolektivní
smlouva může vymezit toto ob-
dobí nejvýše na 52 týdnů po
sobě jdoucích. To znamená, že
roční vyrovnávací období se sta-
noví pro okamžik, kdy se zjišťu-
je, zdali zaměstnanec odpracoval
v průměru týdně 8 hodin práce
přesčas, protože některý týden
pracoval 10 hodin a některý tý-
den zase jen 4 hodiny. 

V rámci těch 52 týdnů jsou
samozřejmě týdny, kdy zaměst-
navatel práci přesčas nařizovat
nesmí (dovolená, pracovní
neschopnost apod.), a tak zaměst-
navatel musí mít přehled, jestli
nepřekročil u zaměstnance záko-
nem stanovený limit 8 hodin
práce přesčas týdně.

Jiná je ale otázka proplácení
práce  přesčas,  ta  se   proplácí
v souladu s ustanovením § 114
ZP hned, pokud se zaměstnava-
tel se zaměstnancem nedohodne

na tom, že mu za práci přesčas
poskytne náhradní volno. Usta-
novení § 114 ZP pouze říká, že
neposkytne-li zaměstnavatel  za-
městnanci náhradní volno v do-
bě 3 kalendářních měsíců po
výkonu práce přesčas nebo v ji-
nak dohodnuté době, přísluší za-
městnanci k dosažené mzdě pří-
platek podle odstavce 1. Tři mě-
síce jsou maximální doba, kdy
zaměstnavatel může „otálet“ s pro-
placením práce přesčas a „pře-
mlouvat“ zaměstnance ať si vy-
čerpá náhradní volno. Kolektivní
smlouva nemůže stanovit, že
náhradní volno za práci přesčas
se bude vybírat „do roka a do
dne“ nebo že práce přesčas se
bude proplácet až za rok. Tak to
funguje pouze u konta pracovní
doby, protože tam se skutečně za
celé vyrovnávací období nedá
zjistit, kolik hodin zaměstnanec
odpracoval.  Jinak  ale  platí, že
u práce přesčas má příplatek
přednost před náhradním vol-
nem a náhradní volno se posky-
tuje pouze v dohodě se zaměst-
nancem. U práce ve svátek je to
přesně opačně. Tam zaměstnava-
tel musí přednostně poskytnout
náhradní volno a pouze v dohodě
se zaměstnancem příplatek. 

Rušení pracovního místa a odstupné

Vyrovnávací období za práci přesčas

nen tomuto zaměstnanci na-
vrhnout změnu jeho dalšího pra-
covního zařazení u zaměstna-
vatele na jinou práci odpovída-
jící   jeho    zdravotnímu  stavu
a kvalifikaci. Jestliže zaměstna-
vatel nemá pro zaměstnance
takovou práci, nebo ji zaměst-
nanec odmítne (nikdo nemůže
nikoho k ničemu nutit, natož za-
městnavatel zaměstnance ke
změně obsahu pracovní smlou-
vy),  jde  o překážku v práci na
straně zaměstnavatele. To zna-

mená, že po dobu výpovědní do-
by zaměstnavatel zaměstnanci
nepřiděluje práci, ale platí mu
náhradu mzdy ve výši prů-
měrného výdělku. Tady totiž zá-
konodárce připouští tzv. fiktivní
výpovědní důvod podle § 52
písm. c), s tím, že odstupné po-
skytované zaměstnanci při orga-
nizačních  změnách  náleží  jen
v případě rozvázání pracovního
poměru po odvolání z místa ve-
doucího zaměstnance v souvis-
losti  se  zrušením  tohoto místa
v  důsledku organizační změny.
Z uvedeného pro vás vyplývá, že
i  když se se zaměstnavatelem

nedohodnete  na  změně   místa
a bude vám dána výpověď, ob-
držíte odstupné.

Ten samý postup by byl i v pří-
padě, že byste byla zaměst-
nancem s pracovní  smlouvou
(tedy ne vedoucím zaměstnan-
cem). Tady by se ze strany za-
městnavatele jednalo o klasický
návrh na změnu pracovního mís-
ta, a když byste tento návrh
neakceptovala, musel by vám
zaměstnavatel dát výpověď. A to
by se jednalo o výpověď podle §
52 písm. c) ZP, při které vzniká
nárok na odstupné automaticky.

JUDr. Eva Dandová

Právní poradenství pro členy
ČMKOS

Útvar regionální politiky ČMKOS,
e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz

Tel: 234 463 333, Mob.: 602 395 387
na https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poraden-
stvi-pro-cleny-cmkos najdete  přehled poraden a je-
jich úředních hodin, Žádanku  o   poskytnutí  služby
právního poradenství  pro  členy  ČMKOS a Žádanku
doložení členství pro poskytnutí právní pomoci. 

https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos


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 VA Z N Á O B J E D N Á V KA - 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



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, 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.



Sportem se 
udržuji ve formě. 

A když jsem občas 
nemocná?

”

 844 888 888  info@vozp.cz www.vozp.cz

S VOJENSKOU  
SE Z TOHO RYCHLE 
DOSTANU!

PŘIDEJTE SE K NÁM,  
čas na přihlášení máte do 31. března.

Chceme dělat architektonicky 
kvalitní projekty, které dotvoří 
veřejný prostor a stanou se 

součástí města a každodenního 
života lidí v něm.

500 Kč
na cvičení  

a regeneraci

Chceme dělat architektonicky 
kvalitní projekty, které dotvoří 
veřejný prostor a stanou se 

součástí města a každodenního 
života lidí v něm.

400 Kč
na dentální 

hygienu

Chceme dělat architektonicky 
kvalitní projekty, které dotvoří 
veřejný prostor a stanou se 

součástí města a každodenního 
života lidí v něm.

500 Kč
na očkování

Chceme dělat architektonicky 
kvalitní projekty, které dotvoří 
veřejný prostor a stanou se 

součástí města a každodenního 
života lidí v něm.

400 Kč
na plavání

Chceme dělat architektonicky 
kvalitní projekty, které dotvoří 
veřejný prostor a stanou se 

součástí města a každodenního 
života lidí v něm.

400 Kč
na plavání

NOVINKA
v BeneFit Klubu:

ActivePass 
na sport, relaxaci 

i zábavu



 
 

Speciální nabídka LH HOTELS & RESORTS pro členy  

ODBOROVÉHO SVAZU státních orgánů a organizací. 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednolůžkový pokoj 1550,- Kč / noc vč. DPH. 
(zahrnuje bufetovou snídani, kávovar na pokoji, WI-FI, parkování, 10% sleva v 
hotelové restauraci)  
NEZAHRNUJE poplatek města, který se doúčtuje dle platné legislativy na místě. 
  

Dvoulůžkový pokoj 1750,- Kč / noc vč. DPH. 
(zahrnuje bufetovou snídani, kávovar na pokoji, WI-FI, parkování, 10% sleva v 

hotelové restauraci)  

NEZAHRNUJE poplatek města, který se doúčtuje dle platné legislativy na místě.  
 

  Sleva bude poskytnuta po uvedení speciálního promo kódu OSSOO při Vaší     
  telefonické, emailové a web rezervaci.   
  Tyto ceny nezahrnují městský poplatek, který bude klientovi automaticky 
  doúčtován dle aktuálně platné legislativy.  
 

     Sleva na hotelové balíčky, které v průběhu roku nabízíme na stránkách  

     hotelů pro Vaše členy sleva 10% z ceny uveřejněné. 
 
  

  Nabídka je platná od 1.3.2020 – do 20.12.2020 dle obsazenosti hotelů. 
 

   Děti do 3 let ZDARMA.  
   Dítě ve věku 3-12 let cena přistýlky vč. polopenze 525,-Kč/noc. 

   Za poplatek ubytujeme i Vašeho mazlíčka. 

 

 
 

 

Získejte více informací: sales@lhhotels.cz , Tel.: +420 601 128 494 

www.lhhotels.cz Římská 103/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 
 
 

       LH Hotels na Instagramu!      LH Hotels na Facebooku! 

 

http://www.lhhotels.cz/


LH Hotel Jana **** a město Přerov ležící v srdci Moravy, je 
významným kulturním a společenským centrem regionu. Hotel 
situovaný v klidném prostředí uprostřed zeleně v blízkosti centra 
města je ideálním místem pro pořádání kongresových, firemních, 
sportovních a soukromých akcí různého druhu. V sousedství 
hotelu se nachází 27 tenisových kurtů, multifunkční hřiště, 
golfové odpaliště a cyklostezka Bečva s délkou 152 km. Přerov je 
výborně dostupný po dálnici D1, přímým vlakem z Prahy, Ostravy 
a Bratislavy. Hotel je vhodným výchozím bodem pro výlety do 
UNESCO lokalit Kroměříže a Olomouce. 

LH Parkhotel **** Hluboká se nachází v blízkosti zámku Hluboká 
nad Vltavou – jednoho z nejnavštěvovanějších zámků v ČR. Hluboká 
je atraktivní destinací se široce rozvinutou turistickou a sportovní 
infrastrukturou s celoročním využitím. V rámci areálu hotelu se 
nachází stylová restaurace Lovecká chata s prvotřídní gastronomií 
zajišťovanou kuchaři pod vedením šéfkuchaře Pavla Mináře, člena 
AKC ČR , držitele zlaté medaile z Culinary-Challenge-2018 Singapur. 
Parkhotel je ideálním místem pro pořádání firemních školení, 
teambuildingů, svateb, individuální rekreaci a výchozím bodem pro 
návštěvu UNESCO lokalit a atraktivit Jižních Čech.

LH Hotel Dvořák **** je situován v areálu hradu Kotnov  
v historickém centru města Tábor. Hotel byl vybudován přestavbou 
bývalého pivovaru, díky čemuž v rámci hotelu můžete spatřit 
některé původní prvky budovy v řadě atypicky řešených pokojích, 
v dobových pivních lázních nebo restauraci La Cave, která sloužila 
k uchovávání sudů s pivem a nyní si v ní můžete dopřát vynikající 
jihočeské a sezónní speciality od šéfkuchaře Martina Pudila, člena 
AKC ČR, držitele zlaté medaile z Culinary-Challenge-2018 Singapur. 
Letní terasa s výhledem na věže města dodá vašemu pobytu pocit 
jedinečnosti.

Ubytování
•	 72 pokojů, možnost 149 lůžek
•	 1 mezonetové apartmá
•	 LCD TV, minibar, WIFI, telefon, trezor, kávovar na pokojích

Congress & Events
•	 Multifunkční sál pro 600 osob / dělitelný do 3 sekcí
•	 Klimatizace, možnost vjezdu automobilu, taneční parket, WIFI
•	 4 sály s kapacitou 200 osob
•	 Sál na hradě Kotnov v areálu hotelu pro 600 osob

Restaurace & Catering
•	 Restaurace La Cave v dobových pivních sklepích pro 170 osob, 

jihočeské speciality od šéfkuchaře Martina Pudila, člena AKC ČR
•	 Lobby bar pro 20 osob, Letní terasa pro 40 osob
•	 Catering mimo hotel, bankety, svatby, soukromé akce

Wellness & Volný čas
•	 Dobové pivní lázně, privátní whirlpool
•	 Bazén, finská sauna, relaxační místnost
•	 Masáže, kosmetické služby, Barber shop

www.lhdvoraktabor.cz , email: sales@lhhotels.cz

Ubytování
•	 62 pokojů, možnost 150 lůžek
•	 2 apartmá vč. kuchyňského koutu
•	 LCD TV, minibar, trezor, WIFI, telefon, kávovar na pokojích

Congress & Events
•	 Multifunkční sál pro 400 osob / dělitelný do 3 sekcí
•	 1 salonek pro 40 osob
•	 Klimatizace, vestavěné plátno, mobilní podium, ozvučení

Restaurace & Catering
•	 Restaurace Lovecká chata pro 105 osob, letní terasa
•	 Hotelová restaurace pro 115 osob, Lobby bar pro 30 osob
•	 Svatby, bankety, plesy, soukromé akce, catering mimo hotel

Wellness & Volný čas
•	 2x sauna, privátní whirlpool, fitness centrum
•	 Půjčovna kol, dětské hřiště, pétanque hřiště
•	 V rámci Hluboké možnost: softball & baseball, golf, aquapark, 

tenis, vodní sporty, přístaviště, minigolf, cyklistická & in-line 
stezka, motokáry, výlety parníkem, adrenalin park, koně atd.

Ubytování
•	 93 pokojů, možnost 202 lůžek
•	 13 apartmá / Junior Suite
•	 LCD SAT TV, minibar, WIFI, trezor, kávovar na pokojích Lux a Suite

Congress & Events
•	 Multifunkční kongresový sál pro 600 osob, možnost vjezdu 

automobilu
•	 Klimatizace, vestavěné plátno, výsuvný taneční parket, pódium
•	 11 sálů s celkovou kapacitou až 620 osob

Restaurace & Catering
•	 Restaurace Fontána pro 90 osob, Zimní zahrada pro 90 osob
•	 Restaurace Haná pro 70 osob, vinotéka, Letní terasa pro 100 osob
•	 Svatby, bankety, plesy, catering mimo hotel, soukromé akce

Wellness & Volný čas
•	 5x sauna, whirlpool, Kneippův chodník, ledová studna,  

zábavné sprchy
•	 Masáže, šipky, bowling 2 dráhy, billiard, ping pong
•	 Lezecká stěna, tenis, multifunkční hřiště, cyklistika

www.hotel-jana.cz, email: sales@lhhotels.czwww.parkhotel-hluboka.cz, email: sales@lhhotels.cz
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OSN si došlápla na ukrajinskou vládu za její regresivní návrhy
pracovního zákona
24. únor 2020

Ukrajinská vláda musela čelit ostré kritice Výboru OSN pro hos-
podářská, sociální a kulturní práva (CESCR) za její návrhy nových

zákonů, které by významně
podkopaly fundamentální pra-
covní práva, a které jsou v pří-
mém rozporu se standardy ILO.
Navržené legislativní změny
byly vytvořeny za zavřenými
dveřmi bez smysluplných kon-

zultací se zástupci odborů. Výbor CESCR, který se skládá z 18
nezávislých expertů, kteří monitorují implementaci mezinárodní do-
hody o ekonomických, sociálních a kulturních právech, v současnos-
ti pořádá své 67. zasedání v Ženevě. Na tomto mítinku vystoupili
i zástupci PSI, kteří zvýraznili následující chystané změny na
Ukrajině:
- Jednostranné ukončení zaměstnaneckých kontraktů bez nároku na

odstupné.
- Zvýšení počtu krátkodobých kontraktů.
- Představení kontraktů bez předem domluveného počtu hodin.
- Drastické snížení odměn za přesčasy.
- Zrušení mnoha sociálních jistot.
- Snížení ochrany pro matky s malými dětmi.

Na kritiku reaguje vláda slovy, že věci už nejsou, co bývaly, a že
pracovníci si užívají až příliš mnoha výhod. Generální tajemnice PSI
Rosa Pavanelliová k tomu řekla: „PSI a její členové po celém světě
budou podporovat ukrajinské odborové hnutí, aby odvrátilo tyto ot-
řesné nové návrhy, které by poslaly pracovní práva zpět do temných
časů.“ Pan Chen, místopředseda CESCR, vznesl na ukrajinskou vlá-
du požadavek, aby dodala vysvětlení těchto změn, které představu-
jí kompletní přeměnu pracovních vztahů v zemi, a které by měly
obrovský negativní dopad na pracovníky.
Pouhých 20 % nabízených míst v Bruselu je mzdově transparent-
ních
24. únor 2020

Pouze jedna dvacetina pracovních míst, která se nachází na nej-
větším bruselském webovém portálu nabízejícím práci, je transpa-
rentní ohledně mezd. To je trend, který přispívá celoevropskému
trendu, kde mzdová mezera mezi muži a ženami činí 16 %. Zástup-

ci Evropské odborové konfederace
(ETUC) zanalyzovali 100 pracovních
nabídek na bruselském pracovním
portálu Eurobrussels a Euroactiv bě-
hem první poloviny února a zjistili, že
pouhých 19 nabídek nabízí i detaily
ohledně mzdové třídy nebo mzdového
rozmezí. Většina z nabídek vůbec
nedávala detaily ohledně odměňování,

které by kandidáti mohli očekávat, zatímco některé další uváděly
obecné formulace, jako je nabídka konkurenceschopného balíčku na
základě zkušeností kandidáta. Tyto praktiky otevírají dveře diskrimi-
naci mezi pohlavími, a ačkoliv jsou to někdy nevědomé faktory, při-
spívají k mzdové nerovnosti od 28 % v Estonsku po 8% rozdíl v Ru-
munsku. Požadavek, aby zaměstnavatelé byli transparentní ohledně
mzdového rozmezí ve svých inzerátech je mezi opatřeními, u kterých
ETUC požaduje po Evropské komisi, aby byla zavedena do směrnice
o mzdové transparentnosti. Další opatření jsou následující:
- Zákaz klauzulí o utajení výše mzdy.

- Povinné roční mzdové audity podpořené systémem pokut v případě
nedodržování pravidel.

- Právo pracovníků vyžádat si mzdová data o svých kolezích.
- Podpora kolektivního vyjednávání, jakožto nejlepšího nástroje na

boj se mzdovými nerovnostmi.
Zástupkyně generálního tajemníka ETUC Esther Lynchová k tomu

řekla: „Princip stejné mzdy za stejnou práci byl od roku 1957 neustále
podceňován, takže je největší čas ho převést do reality. Náš výzkum
opět dokazuje, že dobrovolná opatření na řešení skandálně vysokých
mzdových rozdílů mezi pohlavími zcela selhala. Proto potřebujeme
učinit mzdovou transparentnost povinnou v soukromém i veřejném
sektoru. To by mělo odhalit podhodnocenost ženské práce, která leží
za touto dlouhodobou nerovností.“
Výbor pro sociální dialog místních a regionálních samospráv při-
jal stanovisko ohledně minimální mzdy
25. únor 2020

Na svém prvním zasedání přijal Výbor pro sociální dialog EPSU
společnou reakci na diskuzi o férových minimálních mzdách. V tom-
to stanovisku vyjadřuje výbor svou podporu postupné konvergenci
mezd a sdílené hospodářské prosperitě napříč EU, mzdové rovnosti

mezi pohlavími a udržitelnému
financování systému sociální
ochrany. Výbor dále zdůraznil své
principy, které považuje za klí-
čové pro další budoucnost této ini-
ciativy, když za zásadní považuje
kolektivní vyjednávání a absenci

diskriminace mezi veřejnými, soukromými a neziskovými sektory.
Výbor dále trvá na důležitosti konzultací se sociálními partnery
a potvrzuje svůj zájem být plně zahrnut do dalších fází vyjednávání
o férové minimální mzdě.
Reakce ETUC na zimní balíček Evropského semestru
26. únor 2020

Generální tajemník ETUC Luca Visentini komentoval zimní
balíček Evropského semestru od Evropské komise. L. Visentini k to-
mu řekl: „Komise přiznává, že mzdová nerovnost narůstá a život je
čím dál těžší pro nízko placené pracovníky, což jen potvrzuje urgent-
ní potřebu vyšší minimální mzdy a opatření, která podporují kolek-
tivní vyjednávání v každém členském státě. Vítáme závazek přijmout
flexibilní přístup k fiskálním cílům s ohledem na rostoucí hrozbu ko-
ronaviru. Potřebujeme, aby členské státy a EU podnikly taková eko-
nomická opatření, která zamezí, aby se veřejná zdravotní hrozba
přeměnila na ekonomickou recesi.“ Konfederační tajemnice ETUC

Liina Carrová k tomu dodala:
„Pokračující důraz Komise na
škrty za účelem snížení veřej-
ného dluhu je chybný, obzvláš-
tě při zprávách o tom, že veřej-
né investice zůstávají nadále
pod před krizovou úrovní.

Všechny členské státy potřebují vyšší úroveň veřejných investic k na-
startování ekonomického růstu, který je nezbytný pro snížení dluhu,
a také pro vytváření nových pracovních míst a zvyšování životní
úrovně.“ ETUC je připravený spolupracovat s Komisí pro zajištění
rozvojového modelu, který je založený na důstojnosti práce, a který
zajistí růst kompatibilní s životním prostředím s respektem vůči
omezeným přírodním zdrojům naší planety.

Pavol Mokoš




