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Nabídka zbývajících volných poukazù zimní svazové rekreace 2006
(Stav k 26. lednu 2006)

Støedisko Termín kapacita pokojù Cena dosp.polopenze
Hojsova Strá� 11.2. - 25.2.2006 2-3-4-5lù�k. 2205,-
okr. Klatovy 4.3. - 11.3.2006 2-3-4-5lù�k.
Zadov, 25.2. - 18.3.2006 2-4lù�k. 4400,-
okr. Prachatice
Montér - Sepetná 25.2. - 18.3.2006 2-3-2+2pøistýlky 3080,-
Ostravice, okr. Frýdek-Místek 4.2. - 18.3.2006 2-3 lù�k. 2520,-
Ro�nov p.Radho�tìm
Chata Sluneèná, (zaøízení ÚV ÈR) 26.3. - 1.4.2006 3x2, 3x3, 1x4 1776,-
�pindlerùv Mlýn
Celková nabídka ZIMNÍ SVAZOVÉ REKREACE  2006 (popisy støedisek s foto, termíny, ceny, tiskopis objednávky)byla zveøejnìna v NOS è. 19 ze dne 4.11.2005.
Kontaktní osoba: Vìra Pechová, tel. 224 142 773, fax 224 142 470, e-mail Pechova.Vera@cmkos.cz

uDne 31. 1.
2006 se usku-
teèní v rámci
lednové schù-
ze PS PÈR
druhé ètení
návrhu nové-

ho zákoníku práce. Tøetí ètení
návrhu zákoníku práce
probìhne je�tì na této schùzi,
pravdìpodobnì ve druhém
únorovém týdnu. Informace o
prùbìhu projednávání návrhu
zákona zveøejníme v dal�ím
èísle NOS a na webové stránce
OS. OS �ádá funkcionáøe ZO,
aby vìnovali zvý�enou po-
zornost v�em informacím, které
OS bude zveøejòovat v souvis-
losti s projednáváním návrhu té-
to právní normy v PS PÈR. 
v.Upozoròujeme v�echny ZO
pùsobící ve Vìzeòské slu�bì ÈR
a v Probaèní a mediaèní slu�bì,
�e OS v tìchto dnech obdr�el k
pøipomínkám Zprávu o stavu
èeského vìzeòství (stav k 1. 1.
2006), jeho� pøílohou je
Koncepce rozvoje èeského
vìzeòství do roku 2015 a
Koncepce bezpeènosti VS ÈR
do roku 2015. Termín  zaslání
pøipomínek byl ministerstvem
spravedlnosti  stanoven do 12. 2.
2006.Materiál si lze vy�ádat na
adrese statorg@cmkos.cz.
wNa jiném místì NOS zveøejòu-
jeme opravený pøehled Regio-
nálního právního poradenství
ÈMKOS oblast Èeské Budì-
jovice. �ádáme v�echny ZO pù-
sobící v jihoèeském kraji, aby
pracovali s tímto pøehledem a
nikoliv s pøehledem zveøejnìným
v NOS è. 1.
xOS doporuèuje v�em ZO pù-
sobícím v úøadech územní

samosprávy, aby vìnovali po-
zornost nabídce vydavatelství
SONDY s. r. o. zveøejnìné na
jiném místì NOS. Nabídka vy-
davatelství se novì roz�íøila o
publikaci "Vzory správních
rozhodnutí podle zákona è.
500/2004 Sb, správní øád, ve
znìní pozdìj�ích pøedpisù  s ko-
mentáøem, díl 1., kterou pøipra-
vilo Ministerstvo zemìdìlství
ÈR. OS, v souvislosti s nabytím
úèinnosti zákona è. 500/2004
Sb., vydávání metodických
pomùcek tohoto typu ústøedními
správními orgány vítá a pod-
poruje.
y Upozoròujeme v�echny ZO
OS, �e poèínaje NOS è. 1/2006
je mo�né získat mimo ti�tìné
verze NOS také verzi elektron-
ickou. (Ukázka elektronické
verze NOS è. 1/2006 a NOS è.
2-3 je zveøejnìna na webové
stránce OS). Elektronická verze
je urèena zejména pro ty ZO OS,

které mají mo�nost tuto verzi
zpøístupnit èlenùm, pøípadnì i
ostatním zamìstnancùm,   pro-
støednictvím intranetu nebo  e-
mailem. Soubì�nì s elektronic-
kou verzí bude v�em ZO i
nadále rozesílána také ti�tìná
verze. OS �ádá ZO, které mají
zájem o zasílání elektronické
verze NOS, aby, pokud ji� tak
neuèinili, potvrdili sekretariá-
tu OS statorg@cmkos.cz svùj
zájem a sdìlili e-mail adresu,
na kterou má být výtisk za-
slán. (Ty ZO, které si vy�ádaly
zasílání elektronické verze
NOS, na základì nabídky OS,
byly zahrnuty do e-mail
adresáøe a obdr�í ji� automat-
icky elektronickou verzi NOS è.
2-3). Elektronická verze NOS
bude rozesílána centrálnì z
adresy statorg@cmkos.cz . 
V Praze dne 27. 1 .2006

Alena Vondrová 
pøedsedkynì OS  



NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2006

INFORMACE K CENÌ POUKAZU
Poukazy na svazovou rodinnou rekreaci jsou poskytovány zásadnì
èlenùm OS státních orgánù a organizací a jejich rodinným pøís-
lu�níkùm. Za rodinné pøíslu�níky jsou pova�ováni: man�el, man�elka,
dìti do skonèení povinné �kolní docházky a poté do dosa�ení vìku 26
let, pokud se soustavnì pøipravují na budoucí povolání studiem nebo
pøedepsaným výcvikem. Dále dìti, které se nemohou pøipravovat na
budoucí povolání nebo být zamìstnány pro nemoc a nebo jsou pro
tìlesné, smyslové nebo mentální posti�ení trvale neschopny práce. Za
rodinného pøíslu�níka se pova�uje i dítì osvojené, dítì, které bylo
èlenem OS nebo jeho rod. pøíslu�níkem pøevzato do péèe nahrazující
jeho rodièe, dítì man�ela (man�elky), druha (dru�ky), �ijící ve
spoleèné domácnosti, dítì na nìho� èlen OS nebo jeho rodinný
pøíslu�ník platí vý�ivné, pokud nepozbyl rodièovských práv. Za
druha (dru�ku) se pova�ují mu� a �ena, kteøí spolu �ijí ve
spoleèné domácnosti.
Zúèastní-li se spolu se èlenem na�eho OS svazové rekreace i neèlen
OS (napø. výdìleènì èinné dìti, vnuci, babièka apod.), je cena
poukazu vy��í ne� smluvní cena provozovatele dohodnutá s OS.
CENA POUKAZU je OS v�dy vypoètena pro konkrétního �a-
datele na základì údajù uvedených na "Závazné
objednávce"(dále uvedené).
Proto ve�keré zmìny (napø. pøidìlení poukazu jinému èlenovi
ZO) musí být s OS projednány a cena poukazu bude OS vypoète-
na podle nových skuteèností.
Závodní výbor mù�e na pøidìlený poukaz pøispívat dle svých fi-
nanèních mo�ností.
Za pøidìlování poukazù na svazovou rodinnou rekreaci, jejich
vèasné zaplacení, vèetnì pøíp. doplatku za neèleny OS, øádné vy-
plnìní v�ech údajù poukazu a jeho potvrzení zodpovídá výbor
odborové organizace.
Závady zji�tìné na poukazech (napø. nesprávné nebo neúplné ú-
daje) budou øe�eny a pøíp. finanèní èástky vymáhány na ZV ZO.
OBJEDNÁVÁNÍ POUKAZÙ
NA SVAZOVOU RODINNOU REKREACI
V zájmu jednotného obsahu údajù na "Závazné objednávce" a
jejich zpracování v rámci IPC a OS (pro výpoèet ceny poukazu)
vyu�ijte - okopírujte - tiskopis "Závazná objednávka".
Èlenové ZO OS
l pøedají vyplnìnou "Závaznou objednávku" na svazovou rekreaci
svému závodnímu výboru (doporuèujeme uvést i náhradní termín,
popø. náhradní støedisko). Po�adované údaje, týkající se neèlenù OS a
dìtí do 10 let (pøíp. 12 let), jsou závazným podkladem pro výpoèet
celkové ceny poukazu.
Závodní výbor odborové organizace
l potvrdí razítkem a podpisem ZV ZO èlenství v ZO a údaje uvedené
èlenem ZO na "Závazné objednávce", pøíp. na konkrétní objednávce
vyznaèí upøednostnìní vyøízení po�adavku u rodin, které dosud na s-
vazové rekreaci nebyly.
l do 3. dubna 2006 za�le v�echny "Závazné objednávky" jed-
notlivých èlenù ZO pøíslu�nému informaènímu a poradenskému cen-
tru (IPC) v kraji. 

INFORMAÈNÍ A PORADENSKÁ CENTRA
ODBOROVÉHO SVAZU

Praha
Vìra Pechová, Senová�né nám. 23, 110 00 Praha 1, 
tel. 224 142 773
støední Èechy
Eva Sauková, Senová�né nám. 23, 110 00 Praha 1, 
tel. 224 142 749, mobil 732 811 583 
ji�ní Èechy
Pavel Mörtl, Senová�né nám. 2, 371 23 Èeské Budìjovice, 
tel. 386 359 264, mobil 731 609 453
západní Èechy
Daniela Beèvaøíková, Pobøe�ní 8, 301 11 Plzeò, 
tel. 377 226 046, mobil 731 609 454
severní Èechy
Eva Vovesová, Dvoøákova ul. 2, 400 01 Ústí nad Labem, 
tel. 475 209 118, mobil 731 609 455
východní Èechy
Mgr. Vìra Bene�ová, Goèárova 1620, 501 01 Hradec Králové, 
tel. 495 523 267, mobil 604 321 518
ji�ní Morava
Jaroslav Svoboda, Malinovského nám. 4, 660 87 Brno, 
tel. 542 213 188, mobil 731 609 457
severní Morava
Ludvík Chovanec, Èeskobratrská 18, 729 10 Ostrava, 
tel. 596 110 616, mobil 731 609 458
støední Morava
Jarmila Kuncová, Palackého 21, 772 00 Olomouc, 
tel. 585 751 946, mobil 604 516 377

UPOZORNÌNÍ:
Objednávky i pøedávání poukazù je vyøizováno prostøednictvím

ZV odborové organizace.
Pro v�echna rekreaèní støediska mimo SLUNEÈNÉ a PRACOVA

platí, �e
* poukazy jsou týdenní a nástup na rekreaci je v�dy v sobotu v

odpoledních hodinách;
* cena poukazu pro ZO je za týdenní pobyt jedné osoby (èlena OS

a jeho rod. pøíslu�níka) a zahrnuje náklady na ubytování a s-
travování;

* stravování je zaji�tìno jako plná penze = PP, polopenze = P, se
snídaní = S (Zadov, Kurzovní)
pouze v Luhaèovicích lze objednat:

polopenze = P,         beze stravy = BS,
se snídaní = S,        s veèeøí = V

po�adavek èlena OS na zpùsob stravování je závazný;
* program rekreace je individuální;
* u rekreaèních objektù je k dispozici nehlídané parkování, (u

SLUNEÈNÉ parkování pouze ve mìstì �pindlerùv Mlýn) 
* pøíp. poplatky za rekreaèní pobyty (obci, mìstu) hradí rekreanti

z vlastních prostøedkù;
* rekreanti nejsou ze strany organizátora poji�tìni.

Pro rok 2006 zabezpeèil Odborový svaz ve 14 rekreaèních støediscích 98 týdenních turnusù s 1600 lù�ky.Nabídka svazové rekreace obsahuje: popisy støedisek, termíny pobytù s cenami pro ZO, tiskopisZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA. Podmínky pøidìlování poukazù a pøíspìvku na svazovou rekreaci jsou obsa�eny ve Statutu podpùrného asociálního fondu OS (èl.III/D viz DOKUMENTY OS).



Svazová rodinná rekreace 2006
Hotel NA STRÁ�I Hojsova Strá� Hotel ZADOV Zadov - Stachyokres Prachatice
Hojsova Strá� se nachází 10 km od
nejvìt�ího a nejznámìj�ího
rekreaèního støediska v západní èásti
�umavy - �elezné Rudy, kde je i
hranièní pøechod do Nìmecka.
Mo�nosti turistiky - Pancíø, �pièák,
Èerné a Èertovo jezero a dal�í.
Autobusové spojení - pøímé Praha-
Plzeò-Klatovy-Nýrsko-�elezná Ruda, Hojsova Strá�. Od zastávky BUS
cca 150 m. Od stanice ÈD Hamry-Hojsova Strá� cca 2,5 km pì�ky se
stoupáním.
Ubytování - ve 2-3-4-5lù�k. pokojích s teplou a studenou vodou. Sprchy
a WC jsou spoleèné pro ka�dé patro. Spoleèenská místnost s TV, mo�nost
zapùjèení TV na pokoj za poplatek 30,- Kè/den.
Stravování - plná penze nebo polopenze - výbìr ji� pøi objednávce
poukazu. Mo�nost obèerstvení v hotelové restauraci s celodenním
provozem.
Ostatní - volejbalové høi�tì, pùjèování sportovních potøeb. Mo�nost
koupání je ve mìstì Nýrsku, vzdáleném 10 km.
Pobyt s malým domácím zvíøetem je mo�ný za poplatek 30,- Kè/den.

Hotel se nachází na pokraji
Národního parku v nadmoøské vý�ce
1050 m n.m. na svahu hory
Churáòov, s krásným výhledem na
oblast centrální �umavy (u pokojù
s vyhlídkou za pøíplatek 50,- Kè
pokoj/den). Okolí je vhodné k turis-
tice (znaèené turistické trasy), cykloturistice a autovýletùm, mo�nost
výletu ekobusem do Národního parku �umava.
Autobusové spojení - pøímá linka Praha - Zadov (od BUS zastávky cca
100 m k hotelu). Parkovi�tì aut (nehlídané) u hotelu - zdarma.
Ubytování - ve 2 a 4lù�k. pokojích (u 2lù�k. s mo�ností pøistýlky), TV,
kompletní sociální zaøízení. Dìti do 3 let bez nároku na lù�ko a stravu
zdarma.
Stravování - polopenze nebo pouze snídanì - výbìr ji� pøi objednávce
poukazu. Snídanì - �védské stoly; veèeøe s obsluhou - formou objednávek
ze tøí druhù menu. Obìdy lze objednat den pøedem, s platbou rekreantem
v hotovosti. Mo�nost obèerstvení v hotelové restauraci s celodenním
provozem, denní bar.
Ostatní - v hotelu je k dispozici billiard, stolní tenis, sauna s mo�ností
masá�í, fitnes, tìlocvièna (pùjèování sportovních potøeb), volejbalové
høi�tì, dìtské høi�tì s houpaèkami, pískovi�tìm a skluzavkou. V blízkosti
hotelu je pùjèovna jízdních kol. Zájemci o koupání mohou vyu�ít koupa-
li�� ve vzdálenosti 8 - 15 km od hotelu. Krytý bazén je v hotelu Srní 15
km od Zadova. Pobyt s domácím zvíøetem je mo�ný za poplatek 70,-
Kè/den.

Horský hotel + chatky MONTÉR - SEPETNÁ, Ostravice, okres Frýdek-Místek
Horský hotel Montér se nachází na
západním svahu Lysé hory (1324
m), pod vrcholem zvaným Ostrá a
patøí mezi nejnav�tìvovanìj�í mís-
ta Moravskoslezských Beskyd.
Okolí Lysé hory je jedním z ne-
jkrásnìj�ích koutù Beskyd,
neporu�ená pøíroda, èisté lesy a
stránì jsou odpoèinkem pro v�echny rekreanty. Celou oblast pokrývá
hustá sí� znaèených turistických cest.
Od stanice ÈD Ostravice 2 km pì�ky se stoupáním (po silnici).
Odvoz zavazadel od vlaku si mù�e rekreant dohodnout pøedem s re-
cepcí hotelu.
Ubytování - v prvních tøech podla�ích hotelu, ve 2-3lù�k. pokojích,
pro 4èlennou rodinu 2lù�k.+ 2 pøistýlky - rozkl. gauè, kompletnì po
rekonstrukci, vybaveny novým stylovým nábytkem, kompletní sociál-
ní zaøízení, TV s pøipojením na internet. 
Stravování - plná penze nebo polopenze - výbìr ji� pøi objednávce
poukazu. Snídanì - �védský stùl, obìd - jednotný, veèeøe výbìrem ze
dvou menu. Mo�nost obèerstvení v hotelové restauraci Vala�ská
Koliba s celodenním provozem, 2 spoleèenské veèery. 
Ostatní - souèástí hotelu je i krytý plavecký bazén vèetnì whirlpoolu
a parní kabiny, do kterého mají hosté vstup volný (provozní hodiny).
K dispozici je kuleèník, stolní tenis, Relaxcentrum - bowling, sauna,
biosolarium, fit-centrum, pùjèovna horských kol (za poplatek),
sportovní høi�tì. 
Pobyt se psem mo�ný pouze po domluvì s recepcí hotelu za poplatek
60,- Kè/den, platba na místì.
CHATKY (turistický typ) se nacházejí cca 80 m nad hotelem a jsou
jeho souèástí. V pøízemí mají vlastní sociální zaøízení (sprchovací
kout, WC), balkon, denní místnost se dvìma lù�ky. V podkroví dvì
malé lo�nice, v ka�dé z nich jsou 2 lù�ka, tj. celková kapacita 6 lù�ek.
Stravování v hotelu MONTÉR - plná penze nebo polopenze - výbìr
ji� pøi objednávce poukazu. Rekreanti mohou vyu�ít v�ech slu�eb
hotelu.

Sporthotel KURZOVNÍ pod Pradìdem,Karlova Studánka, okr. Bruntál
Hotel je nejvý�e polo�eným
horským hotelem v ÈR (1335
m.n.m.) situovaným v srdci
CHKO Jeseníky, na ji�ním úboèí
nejvy��í hory Moravy - Pradìdu
(1491 m.n.m.). Náv�tìvníkùm je
snadno dostupný blízký Pradìd (2
km od hotelu) se 162 m vysokou
vysílací vì�í s pøístupnou rozhled-
nou (výtah), povìstmi opøedené Petrovy kameny a vodopády Bílé Opavy.
Je mo�né vydat se túrou na Èervenohorské sedlo, pøeèerpávací vodní
elektrárnu Dlouhé Stránì, Mraveneèník, Ovèárnu, Hvìzdu atd. Jen 6 km
od hotelu jsou klimatické láznì Karlova Studánka s nejèist�ím vzduchem
ve støední Evropì. Cílem výletu mohou být Velké Losiny se zámkem,
muzeem výroby ruèního papíru a láznìmi s termálním koupali�tìm.
Pøíjezd vlak i BUS - st. Bruntál, dále BUS do st. Karlova Studánka -
Hvìzda (nonstop hlídané parkovi�tì za poplatek), odtud kyvadlovou do-
pravou na Ovèárnu cca 6 km a dále asi 600 m pì�ky k hotelu. S recepcí
hotelu lze pøedem sjednat z Ovèárny odvoz zavazadel. 
Pøi dopravì vlastním osobním autem - v letním období lze parkovat pøí-
mo u hotelu - parkovné + povolenka 100,- Kè/den.
Stravování - polopenze nebo pouze snídanì - výbìr ji� pøi objednávce
poukazu. S objednávkou pouze "snídanì" - výbìrem ze snídaòového
lístku. Veèeøe - výbìrem ze 3 menu, + pøedkrm, polévka, ovoce-dezert.
Mo�nost obèerstvení v hotelové restauraci s celodenním provozem,
vinárna.
Ubytování - pokoje s vyhlídkou do údolí - 2lù�kové, s mo�ností pøistýlky,
(ve tøech turnusech 1/4lù�k.), TV, kompletní sociální zaøízení. Dìti do 4
let bez nároku na lù�ko a stravu zdarma.
Ostatní - tìlocvièna se stolním tenisem, klubovna s TV, fitnesscentrum.
Za poplatek: herna s kuleèníkem, billiardem a �ipkami, sauna a whirpool.
Pùjèovna a úschovna kol, malé høi�tì pro nohejbal, volejbal a ku�elky.
Pobyt s malým domácím zvíøetem  je mo�ný za poplatek 100,- Kè/den.



Penzion HEJTMAN Chlum u Tøebonìokres Jindøichùv Hradec
Chlum u Tøebonì se nachází v
chránìné krajinné oblasti
Tøeboòska, v ekologickém prostøedí, 
2 km od hranièního pøechodu do
Rakouska.
Penzion Hejtman je na bøehu rybní-
ka Hejtman (80 ha) v uzavøeném
areálu uprostøed Chlumu u Tøebonì.
Výlety do Tøebonì, Jindøichova
Hradce, Gmündu - vhodné i pro cykloturistiku.
Vhodnìj�í pro rekreanty s vlastní dopravou.
Autobusové spojení zru�eno, od �eleznièní zastávky Chlum u Tøebonì 5
km. Odvoz lze dohodnout s vedoucím penzionu.
Ubytování - ve 2, 3 a 4lù�kových pokojích s vlastním sociálním za-
øízením.
Stravování - pouze polopenze - (jednotná) s obsluhou v jídelnì penzionu.
Obìdy je mo�né zakoupit s platbou v hotovosti.
Ostatní - k dispozici spoleèenská místnost s TV. Sportovní høi�tì, stolní
tenis, pùjèování sportovních potøeb, lodí, �lapadel, jízdních kol v blízkém
kempu. Koupání - 50 m píseèná plá� (vstup na plá� za poplatek). Mo�nost
rybolovu, prodejna rybáøských povolenek na rybník Hejtman a
Staòkovský.

Penzion NA VÝSLUNÍRo�nov pod Radho�tìmokres Vsetín
Mìsto Ro�nov pod
Radho�tìm se rozk-
ládá v srdci
Moravskoslezských
Beskyd a Vsetín-
ských vrchù v nad-
moøské vý�ce 428 m
n. m., na úpatí hory
Radho��. V Ro�novì
je historický skanzen
Døevìné mìsteèko, v
okolí Mlýnská dolina, Vala�ská dìdina, �tramberk (jeskynì �ipka),
zøícenina hradu Hukvaldy s pøírodním divadlem, Pustevny (hora Radho��
se sochou Radegasta), Teplice nad Beèvou (termální láznì a prameny),
Kopøivnice (technické muzeum).
Penzion je umístìn v lesoparku nad mìstem, 25 minut chùze od centra.
Autobusové i vlakové spojení - od BUS i ÈD nádra�í k penzionu cca 2
km, lze vyu�ít MHD nebo taxi.
Ubytování - ve 2-3lù�kových pokojích (bez mo�nosti pøistýlek) s vlast-
ním sociálním zaøízením, hotelové vybavení.
Stravování - pouze polopenze, snídanì i veèeøe výbìrem ze dvou jídel.
Obìdy lze zakoupit pøi nástupu rekreace s platbou rekreantem v hotovosti.
Ostatní - úèastníkùm rekreace bude k dispozici: restaurace s denním
provozem, denní bar s kavárnou, TV místnost (mo�nost zapùjèení TV za
poplatek), dìtská místnost, volejbalové høi�tì, ruské ku�elky, stolní tenis
- vnitøní i venkovní, pùjèování sportovních potøeb, mo�nost úschovy
vlastních jízdních kol, ohni�tì s posezením.
V hotelu RELAX (3 min. chùze) - za poplatek: venkovní bazén s vyhøí-
vanou vodou, vnitøní bazén, fitnes, sauna, rehabilitace, tenisové høi�tì,
minigolf. Ve mìstì je krytý i venkovní bazén, tenisová hala. Dal�í
mo�nosti koupání v areálu kempu (cca 10 min. pì�ky).
Pobyt s malým domácím zvíøetem je mo�ný za poplatek 50,- Kè/den.

chaty ZVÙLE -  Kun�akokres Jindøichùv Hradec
Rekreaèní støedisko Autokemp
Zvùle se nachází v nadmoøské
vý�ce 650 m v podhùøí Èesko-
moravské vrchoviny, v pøekrás-
né lesnaté krajinì, na pomezí
ji�ních Èech a ji�ní Moravy, na
bøehu 10 ha rybníku Zvùle.
Nedaleko jsou zámky Jindøichùv Hradec, Telè, Daèice, Slavonice,
zøíceniny hradu Land�tejn. 15 km od kempu jsou hranièní pøechody
Slavonice a Nová Bystøice.
Kempová forma rekreace - pro milovníky pøírody, koupání, turistiky a
posezení u táborového ohnì. 
Od BUS zastávky obce Mosty je do rekreaèního støediska cca 2,5 km
pì�ky (v dobì zveøejnìní nabídky nebylo autobusové spojení potvrzeno).
Mo�nost odvozu rekreantù i zavazadel z BUS zastávky obce Kun�ak - za
poplatek (Kun�ak - Zvùle 6 km). Proto vhodnìj�í pro rekreanty s vlastním
vozidlem. 
Ubytování - objekt byl døíve vyu�íván jako pionýrský tábor, a proto vy-
bavení 2 - 5 lù�kových chatek s palandami je velice skromné. V chatkách
je zavedeno svìtlo, elektrické zásuvky ve velkých i malých chatách. K
chatkám patøí spoleèné prostory - jídelna, místnost s TV, umývárny,
sprchy, WC.
Stravování - pouze polopenze. K vaøení kávy apod. jsou k dispozici dvì
kuchyòky (s el.zásuvkami), vybavené vaøièi.
Ostatní - sportovní høi�tì, za poplatek - pùjèování lodí, jízdních kol,
sportovního náèiní, stolní tenis. V pramenitém rybníku v bezprostøední
blízkosti chatek je ideální koupání pro dospìlé i dìti, mo�nost vodních
sportù. Pobyt se psem mo�ný za poplatek. Zákaz rybolovu.

Zotavovna VS ÈR PRACOVRadimovice u �elèeokres Tábor
Zotavovna s celoroèním
provozem se nachází v ji-
hoèeském kraji nedaleko mìsta
Tábora u Sezimova Ústí nad
øekou Lu�nicí. Oblast Táborska
nabízí celou øadu mo�ností au-
tovýletù, cyklo i pì�í turistiky.
Autobusové i vlakové spojení
do Tábora, dále MHD do Sezimova Ústí, odtud je zotavovna vzdálena cca
900 m. 
V uzavøeném areálu RZ je nehlídané parkovi�tì aut.
Ubytování na úrovni ***hotelu, s vlastním sociálním zaøízením, TV, ra-
diopøijímaèem. K dispozici jsou v ka�dém turnusu 2x2lù�k., 2x4lù�k. s
mo�ností 1 pøistýlky.
Stravování - plná penze nebo polopenze - výbìr ji� pøi objednávce
poukazu. Stravování v jídelnì zotavovny, s obsluhou, formou objednávek
ze tøí druhù menu. V zaøízení je restaurace, denní bar.
Ostatní - úèastníkùm rekreace bude k dispozici - zdarma, zahrnuto v cenì
poukazu: krytý bazén se solárním ohøevem vody, volejbalové a fotbalové
høi�tì, tenisové kurty, venkovní stùl na stolní tenis, fitcentrum a tìlocviè-
na, ku�elna, kuleèník, úschovna jízdních kol, mo�nost vyu�ití psince k
pobytu se psem. Za poplatek - vìci pøenosné, tj. sítì, míèe, rakety, lodièky
aj. a dále rehabilitaèní procedury a masá�e. 

Svazová rodinná rekreace 2006



Hotel PAVLA - VYSOÈINAVlachovice Sykovecokres �ïár nad Sázavou

Hotel ALICE Karlovy Vary - Bøezová
Zrekonstruovaný ***hotel s celoroèním
provozem se nachází v krásném, klidném
a pøitom atraktivním prostøedí zeleného
pásu Karlových Varù. Do centra mìsta
necelé 4 km - autobusové spojení. Je
vhodný pro rekreaci rodin s dìtmi i pro
pobyt hostù, kteøí chtìjí vyu�ívat lázeò-
skou péèi.
Autobusové i vlakové spojení. Od zastávky MHD do hotelu cca 200 m. Hotel
má vlastní parkovi�tì.
Ubytování - dvoulù�kové pokoje s mo�ností pøistýlky (se slevou) a s komplet-
ním sociálním zaøízením, telefonem, televizí a rádiem.
Stravování - plná penze nebo polopenze - výbìr ji� pøi objednávce poukazu.
Ostatní - k pøíjemnému posezení lze vyu�ít letní terasu, kavárnu, vinárnu, restau-
raci. Mo�nost pùjèování horských kol, kuleèník. V blízkosti hotelu (5 minut
pì�ky) jsou tenisové kurty (i krytá hala) a koupali�tì.

Moderní hotel le�í ve støedu
Èeskomoravské vysoèiny (760 m
n.m.), na bøehu rybníka Sykovec.
Tato oblast nabízí øadu mo�ností -
pì�í turistika, cykloturistika a v
nejbli��ím okolí náv�tìvu zámku
�ïáru n.Sázavou se Santiniho
"Zelenou horou", hrad Pern�tejn a
dal�í. Z turistických zajímavostí -
nejvy��í hora Èeskomoravské
vysoèiny Devìt skal a pramen øeky Svratky v chránìné krajinné oblasti se za-
chovalým pralesem.
Autobusové i vlakové spojení pouze do Nového Mìsta na Moravì, odvoz do
hotelu lze dohodnout s recepcí hotelu (zdarma), ze �ïáru nad Sázavou za
poplatek. Vhodnìj�í pro rekreanty s vlastní dopravou. 
Ubytování - ve 2, 3, 4, 5lù�kových pokojích s vlastním sociálním zaøízením,
radiopøijímaèem a balkonem. Dìti do 3 let bez nároku na lù�ko a stravu zdar-
ma.
Stravování - plná penze nebo polopenze - výbìr ji� pøi objednávce poukazu.
Snídanì - formou studeného stolu + teplá nabídka, obìdy - výbìr ze tøí druhù
hlavních jídel, veèeøe - pøedkrm, desert, hlavní jídlo výbìr ze sedmi druhù. V
hotelu je denní restaurace, bar, vinárna.
Ostatní - u hotelu venkovní bazén (9x12 m), pro dìti brouzdali�tì se skluza-
vkou, k dispozici sportovní høi�tì pro míèové hry, stolní tenis, dìtské høi�tì,
pískovi�tì, houpaèky. Za poplatek - sauna, barevný televizor, horské kolo,
kuleèník. Koupání v rybníku Sykovec ve vzdálenosti cca 150 m, vhodné i pro
dìti - pozvolný vstup, písèité dno.
Pobyt se psem mo�ný za poplatek.

Penzion GOLF Luhaèoviceokres Zlín
Penzion GOLF je pomìrnì nový,
dobøe vybavený v centru Luhaèovic,
blízko v�em léèebným lázeòským
støediskùm a modernímu sportovnímu
areálu s tenisovými kurty, minigolfem
a halou se dvìma ku�elkovými draha-
mi.
Autobusové i vlakové spojení - k
penzionu cca 1,5 km, lze vyu�ít MHD smìr Pozlovice.
Ubytování - ve 2lù�k. pokojích s mo�ností 1 pøistýlky (k dispozici 6 pokojù),
v�echny pokoje jsou s balkonem, s vlastním sociálním zaøízením, lednicí a TV.
Dále  ve dvou apartmánech se 4 a� 6 lù�ky (3x dvoulù�kové pokoje s vlastním
vchodem), 1 x soc.zaøízení, kuchyòka (el. sporák, lednice, kuchyò. linka, zá-
kladní nádobí) a TV. K posezení venku slou�í velká terasa v pøedzahrádce.
Stravování dle výbìru pøi objednávce poukazu:

a) P = polopenze - snídanì v jídelnì penzionu GOLF,
- veèeøe v restauraci ve sportovním areálu

(cca 5 minut od ubytovacího zaøízení).
b) S =   se snídaní
c) V =   s veèeøí
d) BS = bez stravování

Ceny za stravování:
snídanì 50,- Kè/dospìlý     40,- Kè/dítì do 10 let
veèeøe (výbìr ze 2 menu s obsluhou) 100,- Kè/dospìlý   85,- Kè/dítì do 10 let
Je i mo�nost zakoupení obìdù/veèeøí na místì za hotové.

Hotel BEZDÌZ Staré Splavyokres Èeská Lípa
Hotel Bezdìz se nachází na bøehu
Máchova jezera, obklopen pøekrás-
nou pøírodou Èeského Ráje.
Doprava vlakem i autobusem do
Starých Splavù, odtud cca 1 km
pì�ky. U objektu je parkovi�tì (za
poplatek mo�nost hlídaného).
Ubytování ve 2,3,4lù�kových
pokojích (4lù�k. pokoje v pøilehlé depandanci) s kompletním sociálním
zaøízením a satelitní televizí. U ka�dého pokoje je balkon. Dìti do 3 let
bez nároku na lù�ko a stravu zdarma.
Stravování - polopenze, obìdy lze zakoupit v hotelové restauraci.
Snídanì - �védský stùl, veèeøe - výbìr z 5 druhù hlavních jídel. Denní
restaurace na terase, obèerstvení.
Ostatní - v hotelu je k dispozici za poplatek: krytý vyhøívaný bazén,
sauna, stolní tenis, kuleèník, mo�nost úschovy vlastních jízdních kol. V
obci (5 min.) - fitnes centrum, tenisový kurt, mo�nost pùjèování jízd. kol.
Turistické cíle: Máchovo jezero (rozloha 350 ha) s upravenými píseèný-
mi plá�emi pro koupání a vodní sporty. Bezdìz - zøícenina ranì gotického
hradu, zámek Zákupy, zámek Lemberk, Jestøebí.
Pobyt s domácím zvíøetem zcela výjimeènì po pøedchozí domluvì s re-
cepcí 100,- Kè/den.

Hotel JASMÍN Praha 9 - Vysoèany
Rekreace v Praze je urèena zájemcùm o náv�tìvu hlavního mìsta s
mo�ností prohlídky historických a kulturních památek Prahy a okolí.
Ubytování je v rekonstruovaném hotelu v klidném prostøedí, ve
dvoulù�kových pokojích s mo�ností pøistýlky (se slevou), kompletním so-
ciálním zaøízením, TV, radiopøijímaèem a telefonem.
Stravování - polopenze - v restauraci s celodenním provozem, cca 50 m
od ubytování. Hotel je vzdálen 10 minut jízdy autem od centra Prahy,
MHD (s pøestupem) cca 30 minut. Mo�nost parkování pøed hotelem,
k dispozici i hlídané parkovi�tì (za poplatek).

�kolící zaøízení Úøadu vlády ÈR - horská chataSLUNEÈNÁ, �pindlerùv Mlýn
�kolící zaøízení Sluneèná se nachází 6
km nad �pindlerovým Mlýnem, v ro-
mantické èásti Krkono�, v lokalitì
Davidovy Boudy, cca 1000 m n.m.
Letní rekreaci lze vyu�ít k turistickým
vycházkám na Medvìdí Boudy,
Labskou, Plánì, Medvìdín, Kozí
Høbety, Snì�ku. V provozu jsou i lanové dráhy. 
Autobusové spojení - pøímé, Praha - �pindlerùv Mlýn. Dále vyu�ít MHD ve
�pindlerovì Mlýnì - spojení smìr �pindlerovka - výstup na zastávce Davidovy
boudy, odtud pì�ky k chatì cca 1 km mírné stoupání. Odvoz zavazadel lze pøe-
dem dohodnout s vedoucím RZ.
Pøi dopravì vlastním osobním autem - parkování pouze ve �pindlerovì
Mlýnì. Lze v�ak autem dojet k chatì k vylo�ení zavazadel a vrátit se zpìt na
parkovi�tì do mìsta. Bli��í údaje s konkrétním doporuèením parkovi�tì budou
upøesnìny v pokynech k nástupu, které budou pøílohou poukazu.
Ubytování - v ka�dém turnusu jsou dle smlouvy k  dispozici pouze 3x2lù�k.,
3x3lù�k., 1x4lù�k. pokoj, bez mo�nosti pøistýlky. Na pokojích umyvadla s
teplou a studenou vodou, pouze 4lù�k. pokoj má sprchový kout a cena za tento
pokoj je vy��í o 40,- Kè/lù�ko/den oproti uvedeným cenám. Sprchy a WC jsou
spoleèné na patøe. K dispozici je jídelna klubovna s TV, bar, kuleèník.
Stravování - plná penze nebo polopenze, výbìr pøi objednávce poukazu, obìdy
lze zakoupit s platbou v hotovosti. Mo�nost obèerstvení v baru �kolícího za-
øízení, v�dy v uvedených hodinách.
Rekreace se mohou zúèastnit dìti od tøí let vìku. Zákaz pobytu s domácím
zvíøetem.



Zájemce o svazovou rekreaci ZV ZO za�le Závazné objednávky
vyplní a pøedá ZV odb.org. èlenù ZO pøísl. IPC nejpozdìji

do 3. dubna 2006
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

na letní svazovou rekreaci v roce 2006
do rekreaèního støediska ___________________________________________

Náhradní termín     _____________________
Objednávám termín: ___________________ Náhradní støedisko _____________________

2 - 3 - 4 - 5lù�kový pokoj/chatu u ZADOVA pokoj s vyhlídkou (+350,- Kè/pokoj) ANO     NE
+ 1 (+2)      pøistýlky (pouze podle uveøejnìné nabídky)

(zakrou�kujte)
Stravování: a) s plnou penzí b) s polopenzí u Luhaèovic = P (polopenze)

c) se snídaní (Zadov, Kurzovní pod Prad.)  S (pouze snídanì)
(zakrou�kujte) V (pouze veèeøe)

BS (beze stravy)
Poèet úèastníkù celkem: dospìlých     _______ z toho neèlenù OS _______

dìtí do 10 let _______ z toho neèlenù OS _______
dìtí do 12 let _______ z toho neèlenù OS _______      (viz informace)

Pøíjmení a jméno            Datum          Bydli�tì,vè. PSÈ            Zamìstnavatel          ZO odb.org. OS,
nar.                                                   �kola, studující          u èlena OS

�adatel, èlen OS
1
rod. pøíslu�níci                   Datum +) vztah
(ostatní)                             nar.                                                                                    k �adateli
2
3
4
5

+) vztah k �adateli, napø. man�el-ka, syn, dcera, druh-�ka, vnuk, apod.
Zpùsob platby: (zakrou�kujte)
1 - �ádám o vystavení faktury na - zamìstnavatele - zákl. odb. org. (uveïte název a adresu, vè. PSÈ):
_________________________________________________________________________________________
2 - Platbu provedu pøevodem ze svého úètu            ANO NE     (zakrou�kujte)
3 - �ádám o zaslání slo�enky                                 ANO NE     (zakrou�kujte)

Datum a podpis �adatele: ______________________
Telefon - zamìstnání: _________________________

èlenství v ZO a správnost údajù potvrzuje
datum, telefon, razítko a podpis ZV



Nabídka zahranièní rekreace - CHORVATSKO 2006

Cena pobytu vychází z cenových podmínek v EURO podle smlouvy uzavøené
s chorvatskou stranou. Pøi pøepoètu cen 30,- Kè/EURO jsme pøihlédli ke
kolísavému kurzu Kè a zku�enostem z minulých let. Po ukonèení sezóny vrací
odborový svaz v�em úèastníkùm finanèní rozdíl, který pøíp. vznikne mezi
skuteènými náklady a platbami úèastníkù.
Základní cena 10denního pobytu + cesta tam i zpìt pro 1 úèastníka  =
polopenze  +  ubytování, pobytová taxa, doprava autobusem (dospìlí i dìti).
Sleva
- pro tøetí osobu na pokoji je uplatnìna pouze v pøípadì, �e jsou na pokoji
ubytovány 3 osoby star�í 12 let,
- pro dìti je v rozdílné vý�i. Pro její poskytnutí je rozhodující vìk dítìte v den
zahájení   rekreace, tj. v den pøíjezdu do hotelu.
Doprava rekreantù bude zaji��ována zájezdovými plnì klimatizovanými au-
tobusy zn. Karosa, vybavenými videem, lednicí a kávovarem,
- odjezdy z Prahy jsou plánovány okolo 14.00 hod. po trase Brno (s mo�ností
pøistoupení), hranièní pøechod Mikulov,
- jízdní øády autobusù zpracuje OS s dostateèným èasovým pøedstihem a za�le
je vèas spolu s dal�ími informacemi pøihlá�eným úèastníkùm.
Poji�tìní. Poji�tìní úèastníkù rekreace není centrálnì zaji�tìno. Vy�adujeme
proto, aby se ka�dý pøipojistil individuálnì, alespoò co se týèe léèebných
výloh. Toto poji�tìní pova�ujeme za nezbytné.
Èesky mluvící delegát, zástupce chorvatské spoleènosti IBCI, je pøítomen po
celou dobu pobytu. To umo�òuje øe�it pøímo na místì pøípadné problémy a
po�adavky.
Stornovací podmínky. V souladu s uzavøenou smlouvou mù�e OS úètovat za
zru�ení závazné objednávky storno poplatek a� do vý�e 90% celkové ceny
pobytu (nebude-li zaji�tìn náhradník rekreace), kterou by jinak musel OS
zaplatit smluvním partnerùm. 
V pøípadì
- onemocnìní/úraz, které má za následek pracovní neschopnost,
- úmrtí v rodinì (pøímého rod. pøíslu�níka),
- �ivelní pohromy nebo jiné pøírodní katastrofy pøímo se týkající úèastníka
nebo jeho pøímého rod. pøíslu�níka     
bude storno poplatek uplatnìn pouze ve vý�i ceny dopravy. V�echny tyto
události, které mají za následek zru�ení pobytu, musí být dolo�eny
lékaøským, pøíp. úøedním, potvrzením.

Postup pøi objednávání, vyøizování a platbì pobytu 
ZÁJEMCE - èlen OS - závodní výbor ZO
za�le vyplnìnou ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU-Y (okopíruje tiskopis této ob-
jednávky), potvrzenou ZV odborové organizace, na OS státních orgánù a or-
ganizací, Senová�né nám. 23, 110 00 Praha 1, pí Pechová

IHNED, nejpozdìji do 20. února 2006.
Tento termín je závazný, nebo� OS musí uhradit chorvatské stranì 1. zálohu
do 28.2.2006.
Do�lé objednávky budou vyøizovány prùbì�nì s pøihlédnutím k mo�nostem
lù�kové kapacity.
ODBOROVÝ SVAZ
zpracuje na základì závazné objednávky fakturu, kterou do 5-ti dnù (po ob-
dr�ení závazné objednávky) za�le zájemci o rekreaci. Tím potvrdí vyøízení
po�adavku.
PLÁTCE - èlen OS - závodní výbor ZO
1) nejpozdìji do 28. února 2006 

- uhradí 1. zálohu ve vý�i  6000,- Kè/úèastník 
(podle mo�nosti lze zaplatit fakturu celou),
2) nejpozdìji do 20. kvìtna 2006 

- uhradí 2. zálohu ve vý�i doplatku do celkové ceny faktury.
Termíny jsou stanoveny s ohledem na platby záloh OS chorvatské stranì.
Vyúètování skuteèných nákladù bude provedeno po ukonèení rekreace a
závìreèném vyúètování s chorvatskou stranou (10 - 11/2006).

Na základì výsledku �etøení pøedbì�ného zájmu o rekreaèní pobyty v Chorvatsku v roce 2006 prostøednictvím svazového èa-
sopisu NOS, a v té souvislosti ji� nahlá�ených objednávek, rozhodlo pøedsednictvo VOS zabezpeèit pro leto�ní rok pobyty 190
úèastníkùm.
Po vzájemné dohodì s ostatními odborovými svazy, se kterými spoleènì uzavíráme smlouvu s chorvatskou spoleèností IBCI
Split, byly z nabídky vybrány 2 lokality:

Vodice, �ibenická riviera, hotelový komplex Imperial, dependance Flora a Madera
Ba�ka Voda, Makarská riviera, hotelový komplex Urania, bungalovy

Informace k pobytu v Chorvatsku

Èasový rozvrh turnusùPobyty jsou organizovány jako 10denní  +  2 dny na cestu
TAM ZPÌTÈÍSLO poèet odjezd pøíjezd odjezd pøíjezdturnusu míst z ÈR do hotelu z hotelu do ÈR

III.     VODICE               M 20 21.6. 22.6. 2.7. 3.7.
III.    VODICE                 S 40 1.7. 2.7. 12.7. 13.7.
III.    BA�KA VODA S 20 1.7. 2.7. 11.7. 13.7.
VI.    BA�KA VODA S 40 31.7. 1.8. 11.8. 12.8.
VII.  VODICE                  S 10 10.8. 11.8. 21.8. 22.8.
VIII. VODICE                  S 20 20.8. 21.8. 31.8. 1.9.
VIII. BA�KA VODA S 20 20.8. 21.8. 31.8. 1.9.
IX.    BA�KA VODA M 20 30.8. 31.8. 10.9. 11.9.

M =  mimosezónaS =  sezóna



Hotel*** a dependance Flora i Madera vysoké kvality v atraktivním turistickém místì, v borovicovém háji, cca 500 m od centra mìsta. Doprava z ÈR autobusem a� k hotelu Imperial.Poloha: dependance v blízkosti hotelu, pavilónového typu, umístìny v borovicovém háji, na ménì ru�ném okraji mìsteèka Vodice, v  blízkostimoøe.Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace, taverna, TV místnost, smìnárna, bar, kavárna. Ubytování: dependance v areálu hotelu Imperial, 2 lù�kové pokoje s mo�ností pøistýlky - lù�ko, s vlastním pøíslu�enstvím (sprcha a WC), lednièkou,balkonem, telefonem, TV.Stravování: v centrální restauraci hotelu, snídanì i veèeøe - �védský stùl, vèetnì salátového baru.Plá�: dlouhá oblázková a betonová, cca 100 m od dependancí, vhodné pro dìti i neplavce. Plá� je lemována borovicovým hájem, s mo�nostíúkrytu pøed sluncemSport: tenis, minigolf, stolní tenis, fitnes, tobogan, vodní sporty, ko�íková, plá�ový volejbal, venkovní bazén.Výlety: Split, Zadar, �ibenik, národní parky Plitvice, Krka, Kornati. Konkrétní nabídka a platba na místì. 

VODICE, �ibenická riviéra, hotelový komplex Imperial, dependance Flora a Madera

Cenové podmínky 12denních pobytù VODICE, hotelový komplex IMPERIAL
sezóna  mimosezónaTurnusy                                                                                                   III.       1. 7. - 13. 7. II.     21. 6. - 3. 7.VII.      10. 8. - 22 .8VIII.     20. 8. - 1. 9.

Poskytnuté slu�by/osoba /10 dnù EURO  x  30,-Kè/EU EURO  x  30,-Kè/EU
polopenze ve 2lù�k. pokoji
osoba nad 12 let 270 8.100,- 250 7.500,-
dítì do 12 let ve 3lù�k.pokoji (sleva 50 %) 135 4.050,- 125 3.750,-
dítì do 12 let ve 2lù�k.pokoji (sleva 20 %) 216 6.480,- 200 6.000,-
3.osoba nad 12 let ve3lù�k.pokoji (sleva 20 %) 216 6.480,- 200 6.000,-
pobyt. taxa - dospìlý nad 18 let 11 330,- 8 240,-

- dítì 12 - 18 let 5,5 165,- 4 120,-
doprava - autobus tam + zpìt - 1.800,- - 1.800,- 
za pøíplatek -   obìd 70 2.100,- 70 2.100,-

jednolù�kový pokoj (sleva 30 %) 81 2.430,- 75 2.250,-
Pøíklad: Základní cena 12denního pobytu vèetnì dopravy v kurzu 30,- Kè/EU je pro dospìlého úèastníka v sezónì  10.230,- Kè a v mimosezónì  9.540,- Kè.

Ba�ka Voda - je známé rekreaèní místo, vzdálené cca 50 km od Splitu, na zaèátku Makarské riviéry. Jedná se o klasickou mìstskou hotelovou lokalitu.Pobyt je vhodný pro sportovnì zalo�enou klientelu i rodinnou dovolenou s dìtmi, v pøírodním areálu na ménì ru�ném okraji støediska, vpomìrnì pìknì vybavených bungalovech, zasazených do pøímoøské zahrady.Doprava: z ÈR autobusem a� k bungalovùm hotelu Urania.Poloha: v borovicovém háji, cca 200 m ji�nì od centra Ba�ky Vody obchody, kavárny, cukrárny, smìnárny).Vybavení: centrální recepce a restaurace, aperitivbar, snackbar, TV místnost, terasa.Ubytování - bungalovy (chaty): pøízemí = 2 pokoje, 1.patro = 2 pokoje - samostatné vchody (viz foto). V jedné èásti areálu jsou 2lù�kové pokoje (bezmo�nosti pøistýlky), ve vzdálenosti cca 50 m jsou 3lù�kové. Napø. 5èlenná rodina musí poèítat s tím, �e bude ubytována oddìlenì, niko-liv v jednom bungalovu. V�echny pokoje jsou s vlastním pøíslu�enstvím (sprcha a WC)a balkonem.Stravování: v centrální restauraci hotelu, snídanì a veèeøe formou bohatého �védského stolu, vèetnì salátového baru.Plá�: 2,5 km dlouhá, oblázková i písèitá, cca 50 - 200 m od bungalovù, pøístup k plá�i z promenády po schodech. Plá� pøed hotelem je pomìrnìmálo stínìna stromy, pøíp. sluneèník vzít s sebou.Sport: v komplexu: tenis, stolní tenis, vodní sporty. Výlety: nabídka a platba na místì (Dubrovník, Krka, Hvar apod.)

BA�KA VODA, MAKARSKÁ RIVIÉRA, hotelový komplex URANIA, bungalovy

Cenové podmínky 12denních pobytù BA�KA VODA, hotelový komplex URANIA, bungalovy
sezóna  mimosezónaTurnusy                                                                                                          III.       1. 7. - 13.7. IX.     30. 8. - 11. 9.VI .      31. 7. - 12. 8.VIII.     20. 8. - 1. 9.

Poskytnuté slu�by/osoba /10 dnù EURO  x  30,-Kè/EU EURO  x  30,-Kè/EU
polopenze ve 2lù�k. pokojiosoba nad 12 let 270 8.100,- 250 7.500,-dítì do 7 let ve 3lù�k.pokoji (sleva 55%) 121,5 3.645,- 112,5 3.375,-dítì 7-12 let ve 3lù�k.pokoji (sleva 35%) 175,5 5.265,- 162,5 4.875,-dítì do 7 let ve 2lù�k. pokoji (sleva 50%) 135 4.050,- 125 3.750,-dítì 7-12 let ve 2lù�k.pokoji (sleva 30%) 189 5.670,- 175 5.250,-dìti do 2 let zdarma3.osoba nad 12 let ve3lù�k.pokoji (sleva 10%) 243 7.290,- 225 6.750,-
pobyt. taxa - dospìlý nad 18 let 11 330,- 8 240,-- dítì 12 - 18 let 5,5 165,- 4 120,-
doprava - autobus tam + zpìt - 2.000,- - 2.000,- 
za pøíplatek - jednolù�kový pokoj (50 %) 135 4050,- 125 3.750,-

Pøíklad: Základní cena 12denního pobytu vèetnì dopravy v kurzu 30,- Kè/EU je pro dospìlého úèastníka v sezónì  10.430,- Kè a v mimosezónì  9.740,- Kè.



OS státních orgánù a organizací zaslat OS 
Senová�né nám. 23, 110 00 Praha 1 do 20. února 2006
pí Vìra Pechová, tel. 224 142 773, objednávky budou vyøizovány

fax 224 142 470 dle do�lého poøadí
e-mail:pechova.vera@cmkos.cz Závazná objednávka

letní rekreace v Chorvatsku v r. 2006
Objednávám   VODICE

komplex Imperial termín                                    náhr. termín _________________
Úèastníci:

Jméno, pøíjmení                      Datum                Bydli�tì, vè. PSÈ                                Èíslo pasunarození (pøíp. sdìlím pozdìji)

Zamìstnavatel �adatele: ______________________________________________________________
vyplòuje �ADATEL celkem úèastníkù:     _______

skladba úèastníkù (podklad pro fakturaci) poèet
osoba nad 12 let _______
3. osoba nad 12 let  ve 3lù�k. pokoji (sleva 20 %) _______
dítì do 12 let ve 3lù�k. pokoji (sleva 50 %) _______
dítì do 12 let ve 2lù�k. pokoji (sleva 20 %) _______
pobytová taxa - dítì  12 - 18 let _______

-  dospìlý nad 18 let _______
U dìtí rozhoduje vìk v den pøíjezdu do hotelu.. Dìti do 2 let zdarma
Kromì slu�eb, které tvoøí zákl. cenu pobytu, tj. polopenze a ubytování,  pøiobjednávám za pøíplatek:

obìd ANO NE pro ________ osob          (zakrou�kujte)
Do autobusu nastoupím (zakrou�kujte) Dal�í sdìlení pro OS:

PRAHA BRNO MIKULOV
�ádám o vystavení faktury na - zamìstnavatele - zákl. odborovou organizaci (uveïte název a adresu, vè. PSÈ):

__________________________________________________________________________________________
Platbu provedu pøevodem ze svého úètu ANO NE   (zakrou�kujte)
�ádám o zaslání slo�enky ANO NE
Platbu provedu v hotovosti (pokladna OS) ANO NE

Datum a podpis �adatele _______________________
Telefon - zamìstnání      _______________________          èlenství v ZO OS a správnost údajù potvrzuje
Telefon - byt                  _______________________                        razítko ZV ZO, podpis



OS státních orgánù a organizací zaslat OS
Senová�né nám. 23, 110 00 Praha 1 do 20. února 2006
pí Vìra Pechová, tel. 224 142 773, objednávky budou vyøizovány

fax 224 142 470 dle do�lého poøadí
e-mail:pechova.vera@cmkos.cz Závazná objednávka

letní rekreace v Chorvatsku v r. 2006
Objednávám   BA�KA VODA

bungalovy Urania termín                                    náhr. termín _________________
Úèastníci:

Jméno, pøíjmení                      Datum                Bydli�tì, vè. PSÈ                                Èíslo pasunarození (pøíp. sdìlím pozdìji)

Zamìstnavatel �adatele: ______________________________________________________________
vyplòuje �ADATEL celkem úèastníkù:     _______

skladba úèastníkù (podklad pro fakturaci) poèet
osoba nad 12 let _______

3.osoba nad 12 let ve 3lù�k. (sleva 10%) _______
dítì do 7 let ve 3lù�k. pokoji (sleva 55%) _______
dítì 7 - 12 let ve 3lù�k.pokoji (sleva 35%) _______
dítì do 7 let ve 2lù�k.pokoji (sleva 50%) _______
dítì 7 - 12 let ve 2lù�k. pokoji (sleva 30%) _______
pobytová taxa - dítì  12 - 18 let _______

-  dospìlý nad 18 let _______
U dìtí rozhoduje vìk v den pøíjezdu do hotelu.. Dìti do 3 let zdarma

Do autobusu nastoupím (zakrou�kujte) Dal�í sdìlení pro OS:
PRAHA BRNO MIKULOV

�ádám o vystavení faktury na - zamìstnavatele - zákl. odborovou organizaci (uveïte název a adresu, vè. PSÈ):
__________________________________________________________________________________________

Platbu provedu pøevodem ze svého úètu ANO NE   (zakrou�kujte)
�ádám o zaslání slo�enky ANO NE
Platbu provedu v hotovosti (pokladna OS) ANO NE

Datum a podpis �adatele _______________________
Telefon - zamìstnání      _______________________          èlenství v ZO OS a správnost údajù potvrzuje
Telefon - byt                  _______________________                        razítko ZV ZO, podpis



Dnem 1. ledna 2004 nabyl úèinnosti zákon è. 438/2003 Sb., kterým se mìní
zákon è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, a nìk-
teré dal�í zákony (dále jen "zákon o daních z pøíjmù).
Touto novelou se doplòuje:
1. ustanovení § 15 o odstavec 7, který zní:
"Od základu danì  lze odeèíst zaplacené èlenské pøíspìvky èlena  odborové or-
ganizace  této organizaci  podle jejích  stanov, která  uskuteèòuje èinnosti
spoèívající v  obhajobì hospodáøských a sociálních  zájmù  zamìstnancù  v
rozsahu  vymezeném  zvlá�tním právním  pøedpisem 82).  Takto  lze  odeèíst
èástku  do vý�e 1,5 % zdanitelných  pøíjmù, s  výjimkou pøíjmù  zdanìných
srá�kou  podle zvlá�tní sazby danì, maximálnì v�ak do  vý�e 3000 Kè za z-
daòovací období". (Odkaz 82)  je na § 18 a násl. zákoníku práce).
2. ustanovení  § 38l odst. 1 o nové písm. k), které stanoví zpùsob prokazování
nezdanitelných èástek ze základu danì z pøíjmù fyzických osob ze závislé èin-
nosti a z funkèních po�itkù a toto ustanovení zní: 
"j) potvrzením  odborové organizace  o vý�i  zaplaceného èlenského
pøíspìvku podle § 15 odst. 7".

Na základì vý�e citovaného ustanovení si mù�e poplatník - èlen odborové or-
ganizace  poprvé po skonèení roku 2004 uplatnit jako odeèitatelnou polo�ku od
základu danì z pøíjmu fyzických osob rovnì� finanèní èástku pøedstavující
hodnotu zaplacených èlenských pøíspìvkù odborové organizaci, a to do vý�e s-
tanovených roèních limitù. První limit je stanoven do vý�e 1,5 % zdanitelných
pøíjmù poplatníka, druhým limitem je maximální èástka 3000 Kè za zdaòovací
období (§ 15 odst. 14 zákona o daních z pøíjmù).  Tyto limity jsou roèní a v
pøípadì èlenství v odborové organizaci jen po èást roku se nekrátí.
Nárok na uznání odpoètu proká�e poplatník - èlen odborové organizace v
zákonné lhùtì ve svém daòovém pøiznaní nebo v rámci roèního zúètování
daòových záloh svému zamìstnavateli pøedlo�ením potvrzení od odborové or-
ganizace o vý�i zaplacených èlenských pøíspìvkù (§ 38l odst. 1 písm. k)
zákona o daních z pøíjmù). 
To znamená, �e zákon o daních z pøíjmù dává poplatníkovi, který je èlenem
odborové organizace mo�nost sní�it si svùj základ danì a tím i svou daòovou
povinnost. Základním pøedpokladem v�ak je, aby odborová organizace vydala
svému èlenovi, pokud o to po�ádá, potvrzení o vý�i zaplacených èlenských
pøíspìvkù. (Potvrzení je nutné pøedlo�it do 15. února následujícího roku - §
38ch odst. 3).  
Tento po�adavek urèitì nebude èinit �ádné obtí�e odborovým organizacím,
které samy od svých èlenù èlenské pøíspìvky vybírají. 
Po�adavek prokázání nároku na uznání nezdanitelné èástky ze základu danì je
splnìn i v pøípadì, �e odborová organizace vystaví zamìstnavateli vý�e
zmínìné potvrzení pro v�echny zamìstnance na jednom dokladu,  obsahující
jmenný seznam èlenù (zamìstnancù) a vý�í jimi zaplacených èlenských
pøíspìvkù. 
Celková hodnota pøíspìvku se vypoète jako suma zaplacených èlenských
pøíspìvkù èlenem (zamìstnancem) v  pøíslu�ném  kalendáøním roce (leden a�
prosinec). Pozn.: Za r. 2005 jde o pøíspìvky zaplacené za prosinec 2004 a�
listopad 2005. Seznam musí být opatøen razítkem a podpisem odpovìdného
èlena závodního výboru. Takto lze postupovat u v�ech zamìstnancù - èlenù
odborù, kteøí písemnì po�ádali zamìstnavatele o provedení roèního zúètování
záloh na daò podle ustanovení § 38ch zákona o daních pøíjmù. Ostatním
èlenùm na jejich �ádost vydá závodní výbor samostatné potvrzení o vý�i èlen-
ských pøíspìvkù zaplacených v pøíslu�ném kalendáøním roce. 
Existuje v�ak nemalý poèet odborových organizací, které èlenské pøíspìvky
svých èlenù nechávají srá�et ze mzdy na základì dohody o srá�kách ze mzdy
zamìstnavatelem, který je poukazuje na úèet odborové organizace. Aby ani u
tohoto zpùsobu výbìru èlenských pøíspìvkù nedocházelo v praxi k �ádným
problémùm (zejména ke kolizi se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osob-
ních údajù), ÈMKOS ve spolupráci s Úøadem na ochranu osobních údajù a
Ministerstvem financi ÈR zpracovala tento metodický pokyn. 

Poznámka: Pokud jde o samotný problém srá�ení èlenských pøíspìvkù, byla
tato problematika ve spolupráci s Úøadem na ochranu osobních údajù vyøe�e-
na ji� v roce 2001a zapracována do stanoviska Úøadu è. 2/2001 "Zpracování
citlivého osobního údaje èlenství v odborových organizacích v souvislosti s
odvádìním èlenských pøíspìvkù èlenù odborových organizací", které bylo u-
veøejnìno ve Vìstníku Úøadu pro ochranu osobních údajù, èástka 12 z 23. øíj-
na 2001. 
Postup pøi vydávání potvrzení:
Zamìstnavatel srá�í èlenské pøíspìvky na základì dohody o srá�kách ze mzdy
uzavøené mezi zamìstnancem a odborovou organizací, která mu byla pøed-
lo�ena, a poukazuje tyto pøíspìvky na úèet odborové organizace. Na základì
poznatkù, které vyplynuly z praxe existuji dva mo�né postupy zamìstnavatele:
1. Zamìstnavatel pøedává ka�dý mìsíc odborové organizaci formou písemného
seznamu informaci o vý�í srá�ek provedených jednotlivým zamìstnancùm. Na
základì tohoto seznamu má odborová organizace mo�nost vypoèítat celkovou
roèní vý�i zaplacených odborových pøíspìvkù a vydá o tom svému èlenovi
potvrzení. 
2. Zamìstnavatel pøevádí na úèet odborové organizace pouze celkovou èástku
sra�ených odborových pøíspìvkù, bez uvedení konkrétních jmen jednotlivých
èlenù. V tomto pøípadì musí odborová organizace zjistit, kolik ka�dý její èlen
zaplatil. K tomuto úèelu uvádí tento pokyn tøi mo�né varianty postupu.
Varianta I. -  Je-li vý�e èlenského pøíspìvku pevná, tj., �e není vázána na vý�i
mzdy (platu), mù�e zamìstnavatel bez pochyby vyhovìt �ádosti odborové or-
ganizace, která v tomto vztahu vystupuje jako vìøitel a sdìlit jí na spoleèném
seznamu, kolik který "dlu�ník" na její pohledávku zaplatil (pohledávkou se
rozumí nárok odborové organizace na placení èlenských pøíspìvkù). Stejný
princip se uplatní i tehdy, je-li èlenský pøíspìvek stanoven procentem z pøíjmu
zamìstnance, který je èlenem odborové organizace. V tomto pøípadì mù�e
vzniknout námitka, �e zamìstnavatel tak poskytuje, i kdy� jen zprostøedko-
vanì, jinému subjektu osobní údaj zamìstnance - vý�i jeho mzdy (platu).
Budeme-li se striktnì dr�et zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù,
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, potøeboval by zamìstnavatel ke sdìlení takového
údaje souhlas zamìstnance. Jeliko� v�ak nejde o údaj z kategorie citlivých ú-
dajù, není zapotøebí výslovný souhlas a prostý souhlas je tøeba dovodit z jed-
nání zamìstnance, který uzavøel dohodu o srá�kách ze své mzdy s tím, �e si je
vìdom skuteènosti, �e odborová organizace dostane informaci o vý�i jeho
èistého pøíjmu, je-li pøíspìvek dohodnut procentem z této mzdy. 
Varianta II. - Tato varianta je jednodu��í a  rovnì� vyhovuje po�adavkùm
zákona è. 101/2001 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìj�ích pøed-
pisù. V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) citovaného zákona mù�e
správce zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajù, jestli�e
provádí zpracování stanovené zvlá�tním zákonem nebo nutné pro plnìní
povinností stanovených zvlá�tním zákonem. Je pøitom pouze povinen podle §
5 odst. 3 dbát práva na ochranu soukromého a osobního �ivota subjektu údajù.
Tímto zvlá�tním zákonem je právì zákon è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù,
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, který umo�òuje odeèíst zaplacené èlenské
pøíspìvky od základu danì a zároveò ukládá poplatníkovi (zamìstnanci) povin-
nost pøedlo�it o tom potvrzení odborové organizace. Jestli�e srá�ky provádí za-
mìstnavatel a zji�tìní jejich vý�e, pokud jde o pøíspìvky èlenù odborù, je nut-
né pro plnìní povinnosti odborové organizace vydat o jejich vý�i daòovému
poplatníkovi potvrzení, pak je v souladu se zákonem è. 101/2001 Sb., o
ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, kdy� zamìstnavatel
odborové organizaci poskytne roèní pøehled o zaplacených pøíspìvcích od jed-
notlivých daòových poplatníkù (lze tak uèinit i na spoleèném seznamu). 
Z povinnosti prokazování vý�e pøíspìvkù podle zákona o daních z pøíjmù lze
opøít na základì § 18 písm. b) zákona o ochranì osobních údajù i skuteènost,
�e zamìstnavatel nemusí v souvislosti s tímto sdìlením oznamovat Úøadu pro
ochranu osobních údajù, �e hodlá zpracovávat citlivý osobní údaj.
U obou vý�e uvedených variant platí, �e odborová organizace na po�ádáni èle-
na vydává samostatné potvrzení o vý�i èlenských pøíspìvkù uhrazených v
pøíslu�ném kalendáøním roce, a to pro èleny, kteøí si sami podávají daòové

Metodický pokynpro uplatnìní èástky zaplacených odborových pøíspìvkù jako odeèitatelné polo�ky od základu danì z pøíjmu
(Metodický pokyn je k dispozici na webových stránkách cmkos.cz a statorg.cmkos.cz)



pøiznání a pro ty èleny, kteøí v prùbìhu roku zmìní zamìstnavatele a roèní zúè-
tování budou uplatòovat u jiného zamìstnavatele. 
Pro zbytek èlenù je po�adavek prokázání nároku na uznání odeèitatelné èástky
od základu danì v rámci roèního zúètování daòových záloh splnìn i v pøípadì,
pokud odborová organizace vystaví zamìstnavateli potvrzení pro v�echny za-
mìstnance  na jednom dokladu,  obsahující jmenný seznam èlenù (zamìst-
nancù) a celkovou vý�í jimi zaplacených èlenských pøíspìvkù v pøíslu�ném
kalendáøním roce. Seznam musí být opatøen razítkem a podpisem odpovìd-
ného èlena závodního výboru. Takto lze postupovat u v�ech zamìstnancù,
èlenù odborù, kteøí písemnì po�ádali zamìstnavatele o provedení roèního zúè-
tování záloh na daò (§ 38ch zákona). 
Odborová organizace potvrdí ka�dému èlenovi na základì evidenèního listu
èlena, èi jiným zpùsobem vedené evidence (individuálnì nebo na spoleèném
seznamu) pouze takovou vý�í zaplacených èlenských pøíspìvkù, které ji byly
v daném kalendáøním roce pøipsány na úèet.
Varianta III. - zamìstnanec - èlen odborové organizace - daòový poplatník
po�ádá zamìstnavatele o vydání potvrzení týkající se vý�e èástek, které mu
byly ze mzdy sra�eny na pøíspìvcích odborové organizaci v prùbìhu roku
(tj. v lednu a� v prosinci, ne za leden a� prosinec) poukázány na bankovní
úèet odborové organizace. Úèel tìchto srá�ek není tøeba specifikovat, v tom-
to pøípadì staèí èíslo bankovního úètu. Toto potvrzení pøedá zamìstnanec
odborové organizaci a ta mu vydá po kontrole svého bankovního úètu prak-
ticky toto�né potvrzení ve smyslu § 38l odst. 1 písm. j) zákona è. 586/1992 Sb.,
o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Postup je nepochybnì by-
rokratický, ale vyhovuje po�adavkùm zákona è. 101/2001 Sb., o ochranì os-
obních údajù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù i ji� zmínìnému stanovisku è.
2/2001 Úøadu pro ochranu osobních údajù. Vzhledem k tomu, �e lze pøedpok-
ládat zájem zamìstnancù o sní�ení daòového základu, nemìl by být problém je
pøesvìdèit, aby takto postupovali.
Uplatnìní odpoètu:
Opìt jsou mo�né dva pøípady:

1) Zamìstnanec podává daòové pøiznání sám:  
Ve svém daòovém pøiznání si zamìstnanec odeète od daòového základu
èástku, která je uvedena na potvrzení odborové organizace, s tím, �e pokud tato
èástka pøekraèuje limity uvedené v zákonì o daních z pøíjmù, tedy èiní víc ne�
1,5 % jeho zdanitelných pøíjmù (nesní�ených o  výdaje, u zamìstnance tzv.
hrubá mzda) nebo více ne� 3000 Kè, odeète jen maximálnì èástku do vý�e uve-
dených limitù. Potvrzení odborové organizace pøilo�í k daòovému pøiznání.
Termín pro podání daòového pøiznání pro fyzické osoby bez daòového porad-
ce je 31. bøezen následujícího kalendáøního roku.
2) Roèní zúètování záloh  na daò z pøíjmù provádí jeho zamìstnavatel: 
V tomto pøípadì, pøedlo�í zamìstnanec potvrzení o vý�i èlenských pøíspìvkù,
které ve zdaòovací období zaplatil a zamìstnavatel to pak zohlední pøi roèním
zúètování  záloh  na daò  (stejnì jako napø. pøi zúètování èástek zaplacených
zamìstnancem na penzijní pøipoji�tìní nebo �ivotní poji�tìní).
V praxi mu�e nastat také situace, �e zamìstnanec - èlen odborové organizace
ukonèil èlenství v odborové organizaci v prùbìhu zdaòovacího období, nebo v
prùbìhu zdaòovacího období pøejde z jedné odborové organizace do jiné. 
V tìchto pøípadech je pak postup obdobný
l Pøi skonèení èlenství v odborové organizaci v prùbìhu roku si  její èlen
vy�ádá potvrzení o zaplacené èástce na èlenské pøíspìvky. Tato  èástka se pak
zohlední pøi roèním zúètování záloh na daò nebo v daòovém pøiznání (tj.
odpoèet se nekrátí z titulu vzniku nebo ukonèení èlenství v odborové organi-
zaci v prùbìhu roku).
l V pøípadì, �e èlen odborové organizace v prùbìhu roku  pøejde z jedné
odborové organizace do jiné (u stejného zamìstnavatele nebo i u jiného), je
postup analogický jako ve vý�e uvedeném odstavci. Èlen po�ádá o potvrzení o
zaplacené vý�i èlenských pøíspìvkù (zmìnil-li zamìstnavatele, u obou
odborových organizací). Úhrn tìchto èástek mu pak zamìstnavatel v souladu s
platným zákonem o daních z pøíjmù zohlední pøi roèním zúètování záloh na
daò nebo si odpoèet této nezdanitelné èástky základu danì poplatník uplatní
sám v pøiznání k dani. 

* * *

Potvrzení odborové organizace
o vý�i zaplaceného èlenského pøíspìvku pro úèely sní�ení základu danì z pøíjmù fyzických osob

Základní (místní) odborová organizace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

se sídlem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
potvrzuje ve smyslu ustanovení § 15 odst. 7 zákona è. 586/1992, o daních z pøíjmù, v platném znìní, �e její èlen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(jméno a pøíjmení, rodné èíslo nebo datum narození)
zaplatil  v roce  . . . . . . . . . . . . 
èástku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slovy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jako èlenský pøíspìvek této organizaci. 
Potvrzení se vydává podle § 38l odst.1 písm. k) tého� zákona.

Datum, podpis a razítko odborové organizace



Hromadné potvrzení
odborové organizace o vý�i zaplacených èlenských pøíspìvkù

pro úèely sní�ení základu danì z pøíjmù fyzických osob
Základní odborová organizace.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

se sídlem:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
potvrzuje ve smyslu ustanovení § 15 odst. 7 zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmu v platném
znìní, �e její èlenové zaplatili v roce:  . . . . . . . . . . . . ní�e uvedené èástky jako èlenské pøíspìvky
této organizaci:
poø.        titul           Jméno Pøíjmení rodné èíslo              Zaplacený
èíslo nebo                 èlenský pøíspìvek

datum narození v Kè celkem 

Toto potvrzení se vydává podle § 38l odst. 1, písm. k) vý�e uvedeného zákona na �ádost tìchto èlenù,
jako doklad pro roèní vyúètování záloh na daò z pøíjmù fyzických osob ze závislé èinnosti a z funkèních
po�itkù.

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   dne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis a razítko 
oborové organizace
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NOVINKA
Vzory správních rozhodnutí 

podle zákona è. 500/2004 Sb. s komentáøem I. díl
Zákon è. 500/2004 Sb., správní øád, novì zavádí pøibli�nì 100 ty-
pových rozhodnutí a usnesení. Vybrané "Vzory" jsou primárnì kon-
cipovány pro potøeby vodoprávních úøadù s tím, �e ostatní správní
orgány si mohou jejich podobu pøizpùsobit pomocí navazujících
komentáøù nebo podle obecnì formulovaných nále�itostí mode-
lového správního rozhodnutí v knize vypracovaného. Publikaci
zpracovali odborníci z Ministerstva zemìdìlství ÈR.   
Bro�., formát A5, 212 stran, cena 278 Kè
Objednávky zasílejte na adresu: Nakladatelství SONDY, 
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, 
tel.: 234 462 328, fax: 234 462 313, e-mail: sondy@cmkos.cz

Aktuální Regionální právní poradenství ÈMKOS OBLAST 0040 ÈESKÉ BUDÌJOVICE
Èíslo RPP RPP ÈMKOS Adresa Právník Tel.spoj. e - mail adresa
3301 È. Budìjovice �i�kova 12, 370 22 È.Budìjovice JUDr. Ivana Záli�ová 386 359 703 rppcbud@cmkos.cz
3305 Písek Nádra�ní 2234, 397 01 Písek JUDr. Ivana Záli�ová 382 214 907 rppcbud@cmkos.cz
3308 Tábor DOS,nám. F. Køí�ka 2840, Tábor JUDr. Ivana Záli�ová 381 259 785 rppcbud@cmkos.cz
3303 J. Hradec DOS Pravdova 1112/II, 377 01 J. Hradec JUDr. Ivana Záli�ová 384 363 175 rppcbud@cmkos.cz
3103 Praha DOS nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 JUDr. Ivana Záli�ová 234 463 306 rppcbud@cmkos.cz

Z rozhovoru èasopisu FOCUS s Linn Hemmingsenovou, øeditelkou PSI CONNECT(Evropská mláde�nická sí� PSI):F: Mladí odboráøi (popravdì v�ichni odboráøi) se potøebují sbli�ovat. Jaká je va�e zku�enost s ko-operací mezi mladými lidmi v rámci celé Evropy?L.H.: Moje zku�enost mi øíká, �e v�ichni se máme jeden od druhého co nauèit. Mladí lidé rádispolupracují nadnárodnì a poøádají rùzné semináøe a kurzy v rùzných zemích. Diskutují o tom, jakfunguje  spoleènost a  odbory. Jedním z nejdùle�itìj�ích témat je �koda na "státì blahobytu", kekteré do�lo díky privatizaci a liberalizaci.F: V�eobecnì platí, �e mladí lidé se nechtìjí sdru�ovat v odborech. Proè tomu tak je?L.H.: Kdysi bývalo odborové hnutí v Evropì velmi silné. Ale pravicové strany uspìly pøizmen�ování síly a vlivu odborù. Dal�ím dùvodem je povyk kolem toho být moderní a nový zpù-sob my�lení. Mladí lidé si myslí, �e sdru�ování není efektivní a je mnohem lep�í být samostatnýa sobìstaèný. Mnoho odborù se nyní skládá pøevá�nì ze starých ale i staromódních èlenù, kteøínechtìjí, aby mladí lidé dìlali nìjaké rozhodnutí a nechtìjí se dívat na vìci z nové perspektivy.Pokud je toto jeden z problémù, proè mladí nevstupují do odborù, tak by se s tím opravdu mìlonìco udìlat. Evropské mláde�nické fórum se napøíklad sna�í pøimìt odbory, aby mìly vícemladých zástupcù ve svých výborech.F: Mohou se podle vás odborové svazy veøejného sektoru stát pro mladé lidi atraktivní?L.H.: Mù�e se tak stát, pokud bude umo�nìno mladým lidem úèastnit se rozhodovacích procesù.Mohou být organizovány kurzy a aktivity zamìøené na mladé lidi. Mohou stavìt mláde�nickéstruktury, ve kterých mohou mladí lidé rozhodovat a plánovat akce, které jsou pro nì dùle�ité.Myslím, �e tohle je absolutnì mo�né. Mùj vlastní odborový svaz je dobrým pøíkladem.SOLIDARITA PØINÁ�Í ZLEP�ENÍPSI provozuje 15 let projekty na rozvoj odborù ve Východní Africe. Poslední projekt byl spu�tìnv roce 2003 s cílem bojovat s dopady globalizace, privatizace a reformy veøejného sektoru na 13odborových svazù v Keni, Tanzanii a Ugandì. Mezinárodní solidarita pøiná�í v tomto regionusolidní výsledky. Vìt�ina zemí ve východoafrickém regionu se pou�tí do reformních procesùpøedev�ím díky iniciativì Nového partnerství pro africký rozvoj (NEPAD) �íøeného státy Al�ír-ska, Egypta, Nigérie, Senegalu a Jihoafrické republiky. Vlády jsou rovnì� nucené akceptovat re-formy skrz "programy strukturálních úprav" - sada liberálních reforem odstraòujících pøeká�kyvolného obchodu - institucemi jako jsou Svìtová Banka nebo MMF, které jim to ukládají jakopodmínku k obdr�ení pùjèek. Výsledkem je to, �e místní odbory, obzvlá�tì ty v sektoru slu�eb,pro�ly velmi nároèným období. Nezávislá studie ukazuje, �e poèet odborových èlenù pracujícíchve veøejném sektoru se sní�il o 30 % a naznaèuje, �e více ne� 60 % èlenù v sektoru slu�eb ztrati-lo svou práci kvùli privatizaci slu�eb. V té dobì byla vìt�ina odborù tak oslabena, �e její èlenovénebyly schopni se konstruktivnì zapojovat do vyjednávání s vládou o roli veøejného sektoru.Tomi Amiti, generální tajemník elektrárenských odborù v Ugandì, øíká, �e poèet odboráøù s více ne�ètyøletým èlenstvím klesl z 8000 na 1400 a o dal�ích 280 se sní�í tento rok. Ztráta tìchto zku�enýchèlenù v resortu znamenala ztrátu zku�eného odborového vedení. Dal�ím negativním dopadem ztrátyèlenù byla i ztráta èlenských pøíspìvkù, která se dále podepsala na vyjednávací síle odborù. 

Za tìchto podmínek byl klíèovým bodem pomoci PSI nábor nových èlenù. �kolení zamìstnancùse vyplatilo - v regionu do�lo k 15% nárùstu èlenù u poboèek PSI. Odborový svaz v Keni (UKCS)ztratil v roce 2001 27.500 èlenù a byl zapojen do dlouhotrvajícího stávky, která byla vyhlá�enavládou za ilegální. Vyjednávání PSI vedlo k nárùstu mezd o 14 % - 148 %. Ukradené èlensképøíspìvky vláda vrátila zpìt odboráøùm a odpadlí èlenové byli znovu pøijati. Podle generálníhotajemníka UKCS se tak stalo kvùli tomu, �e si vláda uvìdomila, �e odbory v tom nejsou sami, a�e mají za sebou mezinárodní podporu. Av�ak projekty PSI nemají pouze defenzivní charakter pøiboji s propou�tìním a klesající èlenskou základnou v regionu. Semináøe se také zamìøují na mz-dovou rovnost, ochrana mateøství a odbory jsou v èele v boji s virem HIV. Dlouhý boj nakonecvedl k pøijetí zákonù o minimální mzdì a nového zákona o bezpeènosti a zdraví v práci. Tanzanskápoboèka úspì�nì vyjednala prodlou�ení mateøské dovolené. Vìt�ina poboèek PSI pøijala novépostupy v boji proti AIDS. V boji o rovnost pohlaví do�lo k pokroku a v rámci na�ich poboèekmnoho �en získalo volební posty na regionální úrovni. V regionu jsou dnes tøi generální tajemnicea jedna zástupkynì generálního tajemníka. PSI projekt napomohl budování kapacit odborovýchsvazù díky �kolení efektivních finanèních, øídících a organizaèních dovedností. Irský odborovýsvaz veøejného sektoru velkým dílem pomohl zabezpeèením poèítaèù, softwaru a �kolení pøinapomáhání odborùm pøi zakládání èlenských systémù a úèetních procedur. To pomohlo usmìrnitvýbìr odborových pøíspìvkù a vedlo to k rozumnìj�ím finanèním operacím. Asi nejdùle�itìj�ímprvkem bylo to, �e mezinárodní solidarita vedla ke zvý�ení solidarity i v rámci regionu. Èím dálvíce tyto tøi východoafrické zemì v tomto regionu jednají spoleènì ohlednì veøejných slu�eb.
www.world-psi.org,-pm-

Úøední hodiny
Den 1. týden v mìsíci 2. týden v mìsíci 3. týden v mìsíci 4. týden v mìsíci

5. týden v mìsíci
RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod. RPP ÈMKOS Úø. hod.

Po: È. Budìjovice 13,00-16,00 È. Budìjovice 13,00-16,00 È. Budìjovice 13,00-16,00 È. Budìjovice 13,00-16,00
Út: È. Budìjovice 13,00-16,00 Tábor 11,00-16,00 J. Hradec 10,00-14,30 Praha 11,15-15,00
St: È. Budìjovice 13,00-18,00 È. Budìjovice 13,00-18,00 È. Budìjovice 13,00-18,00 È. Budìjovice 13,00-18,00
Èt: È. Budìjovice 09,00-11,00 Praha 11,15-15,00 Písek 11,00-16,00

13,00-16,00

DIVADLA A MUZIKÁLY
nabídka vstupenek

Pra�ská herecká spoleènost
Bene�ovská 32, 101 00 Praha 10

e-mail: kriz.phs@seznam.cz,
tel.: 271 732 341, fax: 272 730 323

MUZIKÁLY:
Ginger a Fred, Exkalibur, Elixír �ivota,
Láska je láska, Bídníci, Tajemství.
DIVADLA: 
Divadlo R. Brzobohatého,  Divadlo Metro,
Divadlo U Hasièù, Divadlo Na Jezerce,
Divadlo Bez zábradlí, Fidlovaèka, Divadlo
Karlín, Národní a Stavovské divadlo.

* * **Minimální objednávka 10 vstupenek*
*Zájemcùm po�leme bli��í informace*


