í

2-3
Ročník 62
Praha
30. leden 2017

Předsednictvo VOS

Ve čtvrtek 26. ledna se konalo
16. zasedání předsednictva Výboru OSSOO. Předseda OSSOO
Bc. Pavel Bednář ve zprávě o činnosti od posledního zasedání
v prosinci 2016 připomněl předání petice příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů žádající lepší pracovní podmínky a
stabilní navyšování platů v dalších letech s 20 573 podpisy předsedovi vlády, setkání bankovní
rady České národní banky se zástupci ČMKOS, jednání vedení
našeho odborového svazu s ministrem životního prostředí
ohledně situace zaměstnanců
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka,
v.v.i., jednání rady vlády pro
veřejnou správu, jednání odborů
s představiteli vlády o snížení
počtu stupnic platových tarifů
nařízení vlády o odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze současných devíti na šest, a další jednání v závěru loňského roku. Jednání o novele nařízení vlády a termínu
účinnosti změn dále pokračují i
v tomto roce. Pokračuje také prosazování záměru zajistit minimální standardy zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance
územní samosprávy.
1. místopředseda OSSOO
JUDr. Rudolf Pospíšil informoval o změnách v registraci

odborových organizací ve veřejných rejstřících a stavu projednávání novel zákona o státní
službě a zákona o obecní policii.
2. místopředseda Ing. Břetislav
Dvořák informoval o posledním
jednání pracovního týmu RHSD
ČR pro veřejné služby a veřejnou
správu, které se týkalo obchodních společností vlastněných
samosprávou, odměňování zastupitelů a záměru vydávat elektronické občanské průkazy.
Diskuse jednání předsednictva
byla částečně věnována dopadu
elektronizace a digitalizace průmyslu a veřejné správy na pracovní podmínky zaměstnanců.
Členové předsednictva v rámci
prezentace Cheque Déjeuner
s.r.o. mezinárodní skupiny UP
Group diskutovali o možnostech
poskytování zaměstnaneckých
benefitů formou poukázek.
Následně se předsednictvo
seznámilo s činností týmu
Mobbing Free Institutu z.ú.
(http://mobbingfreeinstitut.cz/),
který pomáhá prevencí a osvětou
vytvářet zdravé pracovní prostředí i se zabývá řešením konkrétních narušených
pracovních
vztahů.
PVOS schválilo zařazení tří
nových základních organizací do
evidence OSSOO a přijetí jedné
individuální členky.
-dě-

Nová právnička
Odborového svazu státních orgánů a organizací, zařazení právní poradenství
Mgr. Šárka Homfray
adresa: Odborový svaz státních orgánů a
organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha
tel.: 224 142 256
mobilní telefon: 604 294 242
e-mail: homfray.sarka@cmkos.cz

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg
Případným autorům
příspěvků do našeho
časopisu sdělujeme, že
honorář za zveřejnění
může být vyplacen,
pouze pokud autor uvede
své rodné číslo.
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Kompletní nabídka svazové rodinné
na rok 2017 na stranách 6 až 15

Vážené odborářky, vážení odboráři,
celá řada z vás již netrpělivě očekává toto vydání čísla NOS,
které každoročně představuje členům Odborového svazu státních
orgánů a organizací nabídku svazové rodinné rekreace. V letošním
roce přicházíme s nabídkou, která však pro vás, členy OSSOO,
znamená určitou změnu. Ta změna se týká systému objednávání
jednotlivých rekreačních zařízení. Do loňského roku si každý
člen objednával rekreační zařízení nabízené v rámci svazové rodinné rekreace prostřednictvím OSSOO, konkrétně prostřednictvím pí
Řehořové. Výbor OS na svém prosincovém zasedání schválil usnesení, že spolupráce se stejnými středisky jako v roce 2016 bude
nově formou rámcových smluv a každý zájemce z řad členů
OSSOO si již sám individuálně zajistí pobyt přímo s vybraným
rekreačním zařízením, tedy poskytovatelem služeb dané
rekreace. Doposud odborový svaz vedle svazové rodinné rekreace
svým členům nabízel další rekreační zařízení za zvýhodněné ceny,
u kterých si pobyt zajišťovali členové samostatně s daným
střediskem. Od letošního roku jsou do svazové rodinné rekreace
zařazena všechna rekreační zařízení, se kterými OSSOO na
základě smlouvy pro své členy a jejich rodinné příslušníky dojednal zvýhodněné ceny pobytů. Vážené odborářky, vážení
odboráři, věříme, že citovaná změna nebude překážkou vašeho zájmu o pobyty v nabízených rekreačních zařízeních. Využijte zvýhodněných pobytů pro relaxaci vás a vašich rodinných příslušníků.
OSSOO jedná a dále bude jednat o možnosti rozšíření nabídky svazové rodinné rekreace ještě v průběhu letošního roku. Hezký pobyt,
přátelé!
Bc. Pavel Bednář, v. r. JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. Ing. Břetislav Dvořák, v. r.
předseda
1. místopředseda
2. místopředseda

Ze sekcí

Katastrální úřady

V Praze dne 13. prosince 2016
jednal výbor Sekce katastrálních
úřadů OSSOO. V rámci informace o činnosti OSSOO předseda
OS Bc. Pavel Bednář shrnul jednání s vládou o navýšení platů,
dále pak informoval o projednávané novele zákona o státní službě, která by v případě schválení
znamenala možnost doplnit si dodatečně úplné středoškolské
vzdělání, zrušení povinného 1.

platového stupně do složení úřednické zkoušky nových zaměstnanců a zjednodušení výběrových řízení. Odborové svazy
rozpočtové a příspěvkové sféry
jednají o zrušení prvních tří tabulek NV č. 564/2006 Sb, k čemuž by pravděpodobně mělo dojít od 1. 7. 2017, dále pak odbory
změnou § 13 vyhlášky o FKSP
Pokračování na straně 2

Nemyslíme jen sami na sebe,
aneb akce “Ježíškova vnoučata“

Odborová organizace při
OSSZ Kladno má v současné
době 70 členů. Mezi našimi členy jsou zaměstnanci nejen
z OSSZ Kladno, ale i z několika
okolních OSSZ. Snažíme se nemyslet jen sami na sebe, ale
v rámci svých možností
pomáhat těm, kteří to potřebují.
Každý měsíc přispíváme za
každého člena částkou 10 Kč na
Dobrého anděla. Dobrý anděl je
nadační fond přispívající rodinám s nemocnými dětmi v tíživé
finanční situaci. Všechny příspěvky, které dostanou, rozdělí
opravdu těm potřebným, a my se
můžeme každý měsíc na jejich
internetových stránkách podívat,
kdo peníze dostal.
Plastová víčka sbírají všichni
zaměstnanci OSSZ pro Občanské sdružení Korálek již dva
roky.
Na sklonku roku 2016 jsme se
rozhodli pomoci i jinak. Na stromu splněných přání na Kladně
jsme si utrhli dvě přáníčka dětí
z dětského domova. Ročnímu
chlapečkovi jsme koupili podle
přání svítícího medvídka a malou obrázkovou knížku, pro 1,5
roku starého chlapečka jsme
pořídili kopací a obrázkový míč.
Doufáme, že oběma dětem tyto
dárky udělaly pod stromečkem
radost.
To ale není všechno, co jsme
udělali. O tento nápad se s vámi
všemi chceme podělit i pro inspiraci ostatním odborovým organizacím, jak se dá také pomáhat. V televizi jsem viděla reportáž pod názvem „Ježíškova
vnoučata“, kdy lidé plní přání
osamělým seniorům, kteří nikoho nemají a jsou umístěni v domovech pro seniory. O této reportáži jsem se zmínila před kolegyněmi a rozhodly jsme se obdobnou akci uspořádat i u nás.
Musím pochválit všechny zaměstnance OSSZ Kladno, protože se do akce, kterou jsme také
pojmenovali „Ježíškova vnoučata“ zapojili téměř všichni, nejen členové odborů. Během
necelých tří týdnů, které zbývaly
do Vánoc, jsme stihli všechno
zařídit. Zkontaktovala jsem
Domov pro seniory v Kladně
Švermově, domluvila jsem se
s odpovědnou pracovnicí na
zjištění počtu seniorů a jejich
přáních. Mezitím jsme se na
OSSZ Kladno pustili do vy-
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bírání peněz. K našemu velkému
překvapení se vybralo celkem
7915 Kč. Pracovnice z domova
pro seniory nám mezitím poslala
seznam a počet dárků, a nás
čekal další úkol, sehnat dárky a
připravit je tak, aby se nikdo
z obdarovaných necítil ošizen.
Celkem jsme tedy připravili 31
dárků. Podle přání to byly většinou balíčky se sladkostmi, pánská kosmetika, křížovky, knížky,
ale jedno přání nás překvapilo –
byl to plyšák. A protože jsme
opravdu akční… podařilo se
nám plno věcí nakoupit v akcích
a tím jsme mohli koupit například více sladkostí. Pro každého
seniora jsme tedy připravili
balíček podle přání, ve kterém
ještě všichni měli svítící
stromeček, přáníčko, a třeba i
sladkost navíc. Neošidili jsme
ani ty, kteří si přáli cigarety,
protože jak jsme se později v domově přesvědčili, tak tam kouření na pokojích nezakazují.
Aby také obdarovaní věděli, od
koho dárky jsou, nechali jsme
v Základní škole Brandýsek
v rámci výtvarné výchovy
vytvořit přáníčka, která jsme
dali do balíčků. No, a protože,
jak již jsem jednou psala, jsme
velice akční, tak jsme ještě pro
každého ze seniorů připravili
balíček s vánočním cukrovím,
které jsme přinesli z domova.
Pro několik diabetiků jsme pak
cukroví koupili, aby nebyli
ošizeni. No a nastal další úkol,
dárky hezky zabalit a naložit do
auta a odvézt. To byl pomalu
nadlidský úkol, naložit do auta
62 balíčků, ale nakonec se
povedlo. Několik z nás pak jelo
dárky předat osobně do domova

ze základních organizací

pro seniory ve čtvrtek 22. 12.
Musím se přiznat, že akce byla
velice dojemná, ukáply slzičky
jak ze strany obdarovaných, tak i
my jsme občas zaslzeli. Byl to
moc hezký zážitek, a ten pocit
z toho, že uděláte těmto starým
lidem radost, se nedá popsat. Jak
jsme se pak shodli, tak ten dobrý
pocit v nás přetrvával po celé
Vánoce. Bohužel jsme ho nemohli přenést na všechny kolegy
a kolegyně, kteří se na akci
podíleli. Celou akci jsme si

nafotili a pak jsme se s nimi
podělili alespoň prostřednictvím
fotografií.
Tímto článkem bychom vás
všechny chtěli inspirovat k podobné akci. My už se těšíme, jak
ji v letošním roce zopakujeme,
a těší se i pracovníci domova
pro seniory.
Přeji vám všem vše nejlepší
do letošního roku a staňte se
„Ježíškovými vnoučaty“ v roce
2017 spolu s námi i vy ostatní.
Děkuji. Milada Kronenbergová

Ze sekcí

Katastrální úřady

Pokračování ze strany 1

požadují povinný příspěvek na
činnost odborů na pracovištích.
Zatím nejsou signály o zneužívání indispozičního volna ve
státních úřadech, vyskytují se
však někdy problémy s čerpáním
jednoho dne volna na zařizování
osobních záležitostí, které úřady
nedůvodně zamítají.
Host jednání výboru předseda
Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního Ing. Karel Večeře
informoval o situaci v rezortu,
když jsou úspěšně plněny věcné
úkoly. K personálním záležitostem uvedl, že jsou velké problémy s pojetím zákona o státní
službě ministerstvem vnitra a
sekcí pro státní službu. V Praze je
velký problém získat nové zaměstnance. KÚ Praha - město má
10 % systemizovaných míst
neobsazeno, původně k 1. 7.
2015 to bylo jen 3 %. ČÚZK má
zájem na zjednodušení výběrových řízení na neobsazená místa
v rámci úřadu, aby stávající zaměstnanec mohl na vyšší místo
postoupit bez výběrového řízení.
Dále by ČÚZK chtěl řešit drobné
změny systemizace bez nutnosti
schvalování vládou a zjednodušit
řízení ve věcech služby.
Cca 70 stávajích úředníků v re-

zortu nesplňuje požadavek na
vzdělání s maturitní zkouškou.
Většinou jsou v předdůchodovém
věku, a proto by prodloužené přechodné období jejich situaci
vyřešilo. Je velký problém se
získáním právníků a vysokoškolsky vzdělaných odborníků.
ČÚZK neuzavřel s T-mobile
(na rozdíl od Vodafone) smlouvu
o zaměstnaneckém programu,
protože operátor nabízel nevýhodné podmínky pro rodinné
příslušníky. Jednalo se zejména
o okamžitý převod na mnohem
dražší paušály při ukončení
smlouvy s ČÚZK, které nastane
již v průběhu roku 2017, protože
bude vyhlášeno nové výběrové
řízení na poskytování telefonních
služeb.
Řeší se počty systemizovaných
míst na SGI (soubor geodetických informací), je nutno počkat
na získání podložených informací o počtu revizí a spotřebách času na revize. V budoucnu bude
postupně nutno provést nějaké
změny po přechodových letech
2017 - 2018. Změny nebudou tak
velké a lze je rozložit v čase, zejména přirozenými odchody.
Výbor sekce KÚ schválil
rozpočet sekce na rok 2017. Příští
zasedání výboru sekce KÚ s bude
4. května.
-He-, dě-

Na shledanou na Smrku!

Nový rok teprve začíná a vy
už možná začínáte přemýšlet
o tom, kam vyrazíte na dovolenou. Já už mám vybráno. Jako
každý rok určitě několikrát
navštívím
naše
rekreační
středisko Smrk. Mám ráda pěší
turistiku a Jizerské hory nabízí
v každém ročním období spoustu zážitků. Lázně Libverda se
nachází v CHKO Jizerské hory a
jsou křižovatkou mnoha turistických tras. Řada okolních vrcholků se pyšní koncovými „feratovými“ výstupy na vyčnívající skály jako např. Ořešník,
Paličník nebo vyhlídky Frýdlantského cimbuří. Pokud jste sběrateli dobytí tisícovek, pak jistě
neodoláte jen sedm kilometrů
vzdálenému vrcholu nejvyšší
hory Jizerských hor Smrku. Na
jeho vrcholku se nachází nová
rozhledna i s útulnou, která
potěší ve vrtošivém horském
počasí. Pokud tam chcete potkat
o pár lidí navíc a stánky s občerstvením, vydejte se na jeho vrchol vždy první víkend v červnu, kdy Klub českých turistů
pořádá výstup na Smrk, letos už
43. ročník. A pokud máte rádi ticho, klid a hvízdání silného
větru mezi větvovím místních
smíšených lesů, můžete tam zavítat kdykoli jindy. Jizerské hory
jsou kouzelné tím, že pokud
chcete, nemusíte v nich potkat
živáčka, jenom spoustu lesních
ptáků, stádo srnek nebo jelenů.
Stádo jelenů s laněmi jsem
potkala při cestě z Hejnic do
Oldřichova na naučné stezce
Viničná cesta, která má šest zastávek s informačními panely
o zajímavých historických i
současných fenoménech Jizerských hor. Skoro jsem nedýchala, když se pár metrů ode mne
obrovští jeleni šplhali z údolí do
příkrého kopce.
Pokud máte raději kola než
pohorky, pak Smrk pro vás musí být výzva. Určitě už některý
z vašich známých navštívil zdejší singltrek. Lesní úbočí této majestátní hory jsou totiž protnuta
řadou tratí vhodných pro horská
kola, a aby to bylo bezpečné,
tratě jsou pouze jednosměrné.
Jejich obtížnost je barevně rozlišena a najdete tu trasy od nejlehčích, které zvládnou i děti, až
po těžké, připravené pro zdatné
divočáky. Pokud se chcete
přesvědčit, že nejbližší trasa je

3

NOS 2-3/2017

jen pár metrů od naší chaty,
podívejte se na:
http://www.singltrekpodsmrkem.cz
Jestliže dáte přednost trekovému nebo crosovému kolu, najde
se mnoho tras i pro vás, stačí jen
nahlédnout do mapy. Řada tu-

včetně sošky Panny Marie v pozlacené skříňce na hlavním oltáři, která pochází zhruba z osmdesátých let 14. století. O víkendech se v kostele konají koncerty a bohoslužby jsou přenášeny rozhlasem před kostel.

ristických tras vede souběžně se
značenou cyklotrasou včetně
výše zmíněné naučné stezky.
Netoužíte po bolavých nohách nebo si chcete jen na den
dva odpočinout? Pak věřte, že
rekreační středisko Smrk je jen
pět set metrů od kouzelného
lázeňského centra. Lázně nabízí všechny běžné procedury,
které si lze lehce zajistit. Určitě musíte ochutnat lázeňské
oplatky a hlavně léčivý pramen.
Když budete mít štěstí, stihnete
nějaký z místních trhů. Kousek
odsud se nachází Obří sud, častý
turistický cíl i s malinkou ZOO,
kterou děti jistě ocení. A možná
budete mít jako já štěstí a večer,
až se budete přes kolonádu
vracet na chatu, uslyšíte zvuky
klavíru, ke kterému usedne nějaká zdatná pianistka nebo pianista. Hudba se z rozsvícené
kolonády rozlije do neosvětlených postranních uliček a
vytvoří neopakovatelnou atmosféru. A určitě nesmíte minout
dva kilometry vzdálené centrum
Hejnic. V jeho centru se nachází
nádherný
barokní
kostel
Navštívení Panny Marie. Jeho
bohatý interiér stojí za vidění,

Přivábilo mne to o Bílé sobotě
v turistickém oblečení a s plným
batohem z druhého konce města.
A když už jste tady, nemůžete
si nechat ujít i hrad a zámek
Frýdlant viz https://www.zamekfrydlant.cz/cs. Nabízí pět prohlídkových okruhů a ten nejdelší má
90 minut. Během nich projdete
opravdu bohatou historií zdej-

šího místa. O malebnosti zdejších hradeb psát nemusím,
každý z nás je má v paměti z nějakých pohádek.
Dala jsem vám jen pár
důvodů, proč se vydat na chatu
Smrk, ale určitě najdete i řadu dalších. Může to být čistý
vzduch, klid, velká zahrada,

grilování, stolní tenis nebo pár
volných chvil s rodinou či
přáteli.
Na shledanou na Smrku!
Zdeňka Balcarová
Více informací o pobytu v rekreačním zařízení SMRK, o Lázních Libverda a přihláška
k pobytu na stranách 4 a 5

Aktuální nabídky

http://vyhody.odboryplus.cz/
Z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Stav projednávání novely zákona o státní službě: 2. čtení – návrh
prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi PS PČR, podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 798/8, můžete si
přečíst na:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=798&snzp=1
Stav projednávání novely zákona o obecní policii: 1. čtení
proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi PS PČR a návrh novely přikázán
k projednání ústavně právnímu výboru, garančnímu výboru pro
bezpečnost a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=681

Rekreační zařízení“SMRK”

v Lá zních Libverda

v roce 2017

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 využujte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 2-3/2017.
Provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR
“SMRK” vám nabízí příjemnou dovolenou příp. lázeňský pobyt v pěkném prostředí a dobrých klimatických podmínkách. Rekonstruované rekreační zařízení “SMRK” (vzdálené 500 m od lázeňského
centra) je umístěno v zahradě, pro děti hřiště s houpačkami, prolézačkou a pískovištěm, antukové
hřiště na tenis, odbíjenou, 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 (bez lázeňských služeb)
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba)
- rekreačnímu pobytu spojenému s krátkodobou léčebnou (rehabilitační) péčí.
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 a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

číslo

pokoj

Ceny platné od 1. 1. 2017

cena za pokoj/noc

velikost

1) sezóna

mimo sezónu

6

3+1

610, -

450, -

*10
pokoj ZO MF

1+1

200,-

3, 4, 5
12

2+1
4

490,-

720, -

370, 500, 200,-

1) sezóna od 3. 6. - 2. 9. 2017 a od 16. 12. 2017 - 1. 1. 2018
* možno objednat po domluvě s OS (pí. Řehořová)

20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poslytnuta objednateli, který je členem
OSSOO

DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Příspěvek OS na jízdné je součástí dotace zahrnuté v ceně
poukazu. 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.
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O LÁZEŇSKOU LÉČBU
Hlavními léčivými zdroji, které založily slávu lázní už v dávné minulosti jsou prameny minerálních vod,
které se již v 18. stol. řadily “po bok pramenů karlovarských a bílinských” s “blahodárnými účinky na
mozek a nervovou soustavu, na dodávku životního popudu, povzbuzení ducha, rozšíření příjemného tepla
v celém těle, urychlení oběhu krve, zrychlení tepu, oživení činnosti tělesných orgánů, zvýšení činnosti
nervů a odstranění nepořádku v nervovém systému”. Minerální prameny jsou hydrogenouhličitanohořečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Jsou hypotonické a studené. Průměrný obsah kysličníku uhličitého je 2400 mg/l. Prameny se využívají k přípravě léčivých koupelí i k pitným kúrám.
Indikace II., VI. , VII., IX. - srdeční a cévní choroby, nemoci pohybového ústrojí, duševní poruchy.
Léčebné procedury jsou poskytovány pouze v rozsahu chorob uvedených v indikačním seznamu. Léčebné procedury pro jiné typy se neposkytují.
Krátkodobé léčebné (rehabilitační) pobyty v Lázních Libverda
Léčebný program č. 1 „program senior“: procedury - uhličitá koupel, bylinná koupel, klasická masáž,
tepelný obklad - fango, olejová masáž, cvičení v bazénu, oxygenoterapie.
Léčebný program č. 2 „program fit“: procedury - bylinná koupel, střídavé nožní koupele, podvodní
masáž, tepelný obklad – fango, olejová masáž, klasická masáž, tenis/fitness*, oxygenoterapie.
Léčebný program č. 3 „kardioprogram“: procedury - uhličitá koupel, klasická masáž, střídavé nožní
koupele, inhalace, fitnesscentrum, olejová masáž.
Léčebný program č. 4 „sportovní program“procedury - peloidní obklad, olejová masáž, bylinná koupel,
bazén + sauna, rotoped, tenis/fitness*.
*v případě špatného počasí se využití tenisových kurtů nahrazuje využitím fitnesscentra
V souladu se sociálním programem OS byla uzavřena dohoda mezi a. s. Lázně Libverda a OS
o poskytování krátkodobých léčebných pobytů. V návaznosti na tuto dohodu je nezbytné, aby zájemci postupovali následovně:
* nejméně 35 dní před předpokládaným nástupem zašlou závaznou objednávku pí Řehořové (OS
Praha tel. 224 142 474), v níž uvedou délku pobytu a zda mají zájem o zajištění stravování přímo
v lázních (lze si objednat i jednotlivá jídla, např. jen obědy nebo večeře na určité dny),
* na léčebné úkony a příp. stravování obdrží účastník zvláštní poukaz,
* rehabilitační (rekondiční) pobyty začínají procedurami vždy v pondělí a jsou prováděny 6 dnů v týdnu, tj. i v sobotu. Lze si objednat i pobyty delší,
* rehabilitační pobyty se poskytují celoročně s výjimkou technické přestávky v lázních, která je
zpravidla od 15. 12. do 23. 1. následujícího roku.
Cena za 1 den rehabilitační péče (1-2 procedury podle výběru léčebného programu) činí 520, - Kč.
Příspěvková lázeňská péče
OS sděluje členům, jimž vznikl nárok na příspěvkovou lázeňskou péči a pokud indikace léčby
odpovídá indikačnímu seznamu Lázní Libverda, že mohou využít možností ubytování v rekreačním
středisku SMRK. OS dohodl s vedením Lázní Libverda, že zájemci, kteří nebudou požadovat ubytování v Lázních, ale v našem RS SMRK, sdělí toto svému lékaři, který jim vystavuje návrh na
lázeňskou péči.
Pro ubytování a stravování platí stejné zásady ohlášení zájmu jako u krátkodobých léčebných pobytů.

STRAVOVÁNÍ není v rekreačním zařízení zajištěno, k dispozici je moderně vybavená kuchyně (sporáky,
kuchyňské linky s nádobím - každá rodina svoji uzamykatelnou skříňku, mikrovlnka, varné konvice, ledničky). Ke stolování je určena jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost s televizorem.
Stravování lze zajistit v a. s. Lázně Libverda již při objednávce pobytu u OS (možno i jednotlivá jídla) nebo
osobně až při příjezdu na rekreaci v hotelu Nový dům.
Ceny stravování v a. s. Lázně Libverda pro rok 2017: Formy podávání stravy bufetová.
V případě, že si zájemce objedná služby stravování cena za jednu snídani činí 150,- Kč
cena za jeden oběd činí 160,- Kč
cena za jednu večeři činí 160,- Kč.
Jednotlivé ceny se mezi sebou sčítají dle požadavku odběratele.
Je možné se stravovat v restauraci Valdštejn v areálu lázní, obědy, večeře. Stravování v této restauraci
odborový svaz nezajišťuje, tzn. bez objednávky, platby účastníkem v hotovosti.

Veškeré informace o pobytu podává a objednávky přijímá:
pí Vladimíra Řehořová, tel. 224 142 474, fax 224 142 273, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz
OS státních orgánù a organizací, Senovážné nám 23, 110 00 Praha 1, http://statorg.cmkos.cz

Odborový svaz státních orgánů
organizací, Senovážné nám. 23,
110 00 Praha 1

Smrk, Lázně Libverda

VRAŤTE O B RATE M
OS stát. orgánů a organizací
pí Řehořová, tel. 224 142 474,
fax 224 142 273
Veškeré informace k pobytům, cenám za ubytování byly zveřejněny v NOS č. 2-3/2017 - web stránky OS “rekreace”
Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2017

Jméno a příjmení

nar.

Bydliště

PSČ

Zaměstnavatel
(pracoviště)

tel. číslo

e-mail

(u rehabilitační péče a stravování uveďte údaje všech osob)

Jméno a příjmení

Objednatel je členem ZO, MO

I.

REKREAČNÍ POBYT

OSSOO

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"

délka pobytu: v termínu od - do

počet účastníků:

nar.

tj. počet nocí

pokoj číslo:

II. PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
počet účastníků

od

do

, tj. týdnů

indikace č.

III. REHABILITAČNÍ (REKONDIČNÍ) PÉČE v Lázních Libverda, a.s., s ubytováním v RZ
Cena za 1 den rehabilitační (rekondiční) péče v roce 2017 činí: 520, - Kč

počet účastníků:

cena r. 2017
snídaně
oběd

večeře

celkem

470,-

počet dnů pro 1 účastníka:

indikace č.

léčebný program č.

STRAVOVÁNÍ v jídelně Lázní Libverda, a.s., při ubytování I., II., III.
odděl.

zakroužkujte

160,-

ANO - NE

150,-

160,-

ANO - NE

ANO - NE

ve dnech
od
do

tj.
dnů

počet
osob

NEVYPLŇUJTE
jídel
celk.
Kč

celkem

Způsob platby:
Žádám o vystavení faktury na zaměstnavatele: (uveďte název a adresu, vč. PSČ)
Žádám o zaslání složenky
Platbu provedu převodem ze svého účtu
podpis žadatele, datum

ANO - NE
ANO - NE

(zakroužkujte)
(zakroužkujte)

členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2017

Pro rok 2017 zajistil Odborový svaz státních orgánů a organizací formou rámcových smluv nabídku na zvýhodněné rekreační, wellnes a lázeňské pobyty
pro členy ZO OSSOO. Jedná se o známá střediska opakovaně využívaná členy OS již řadu let. Rekreační pobyty nabízí Hotel Engadin v Železné Rudě,
Penzion Hejtman v Chlumu u Třeboně, Hotel Bezděz Staré Splavy (Máchovo
jezero), Sporthotel Kácov – Kutná Hora, Horský hotel Skiland - Ostružná
(Jeseníky) a Pension Adršpach24 – Dolní Adršpach.
Lázeňské a wellnes pobyty nabízí hotel Adamantino – Luhačovice, dále
možno využít pobyty v lázeňských hotelech ve Františkových Lázních a
širokou nabídku lázeňských a wellnes pobytů nabízí i společnost SPA.cz.
Objednávky pobytů
V letošním roce 2017 probíhá nový systém objednávání rekreačních pobytů
svazové rodinné rekreace. Veškeré objednávky probíhají přímo mezi členem ZO
OSSOO a rekreačním střediskem, tzn., že členové ZO OSSOO si budou vybrané pobyty a služby objednávat individuálně, a to buď telefonicky, e-mailem
nebo písemně přímo s jednotlivým penzionem nebo hotelem. Pro uplatnění
zvýhodněných cen pro členy OS je nutné při rezervaci ubytování nahlásit
rekreačnímu středisku svou příslušnost k OSSOO. Zvýhodněné ceny pobytů pro
členy OSSOO platí také pro jejich rodinné příslušníky, kteří se pobytu zúčastní.
Doporučujeme
Jelikož některá střediska nabízejí rekreační pobyty jen určitou část roku
(květen – září) a disponují malým počet lůžek na turnus (např. penzion
Hejtman – Chlum u Třeboně, pension Adršpach 24 – Dolní Adršpach), doporučujeme si objednávky na letní prázdninové měsíce zajistit se středisky co
nejdříve, nejlépe do konce března 2017.
Důležité informace
Pro uplatnění zvýhodněné nabídky pobytu, bude člen OS při rezervaci
pobytů prokazovat příslušnost k OSSOO průkazem člena ZO nebo
potvrzení VZO, popř. potvrzením příslušného Informačního poradenského centra (u individuálních členů).
Cenovou nabídku jednotlivých středisek též najdete na stránkách OSSOO
(www.statorg.cmkos.cz).
Podrobnější informace o rekreačních střediscích a jejich storno podmínky
naleznete u některých středisek přímo v této nabídce nebo na stránkách

OSSOO (www.statorg.cmkos.cz) či na webových stránkách daného
rekreačního střediska.
Případné dotazy nebo informace k pobytům příjímá: pí. Řehořová
Vladimíra, tel: 224 142 474 nebo e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz
Informační poradenská centra odborového svazu
Praha + střední Čechy
mobil: 731 609 455
Mgr. Arnošt Odvalil
email: vovesova.eva@cmkos.cz
Senovážné náměstí 23
východní Čechy
110 00 PRAHA 1
Mgr. Věra Benešová
tel.: 224 142 275
Eliščino nábřeží 375
fax: 224 142 273
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
mobil: 739 534 662
tel.: 495 052 339
email: odvalil.arnost@cmkos.cz
mobil: 604 321 518
jižní Čechy
email: benesova.vera@cmkos.cz
Ivana Jochová
jižní Morava
Senovážné náměstí 2
Jaroslav Svoboda
371 23 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Malinovského náměstí 4
tel.: 386 359 264
660 87 BRNO
mobil: 724 594 591
tel.+fax: 542 213 188
email: jochova.ivana@cmkos.cz
mobil: 731 609 457
západní Čechy
email: svoboda.jaroslav@cmkos.cz
Daniela Bečvaříková
severní Morava a střední Morava
Pobřežní 8
Ing. Zdeněk Faic
301 11 PLZEŇ
U Tiskárny 1/558
tel.: 377 226 046
702 00 OSTRAVA - Přívoz
mobil: 731 609 454
tel.: 596 104 187
email: becvarikova.daniela@cmkos.cz
fax: 596 104 116
severní Čechy
mobil: 731 622 932
Eva Vovesová
email: faic.zdenek@cmkos.cz
Dvořákova ul. 2
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
(bývalé ředitelství UNION
banky vedle kult. domu)
tel.: 475 209 118

Penzion Adršpach 24 - Dolní Adršpach
www.adrspachpension.cz

Ubytování rekreantů bude zajištěno v penzionu Adršpach 24, 2patrová budova bez výtahu.
Standard pokoje: s vlastním sociálním zařízením (sprcha nebo vana,
WC), TV, SAT.
Apartmá: pokoje se dvěma ložnicemi nebo ložnice a obývací pokoj
o dvou místnostech, s vlastním sociálním zařízením (sprcha, nebo
vana, WC) TV, SAT, radiobudík.
Sezóna: jen týdenní pobyty od soboty do soboty (od 9. 7. - 26. 8.
2017) ceny – osoba/den
se snídaní
Pokoje STANDARD:
Dospělý
520,- Kč (původně 600,-Kč)
děti do 10 let
300,- Kč (původně 350,-Kč)
děti od 11 až 15 let 400,- Kč (původně 450,-Kč)
APARTMÁ
dospělý
570,- Kč (původně 650,-Kč)
děti do 10 let
350,- Kč (původně 400,-Kč)
děti od 11 až 15 let 450,- Kč (původně 500,-Kč

Při ubytování jedné osoby na pokoji bude účtován doplatek 400,Kč/den.
Mimosezóna: (od 8. 5. do 25. 5., od 4. 6. - 30. 6. 2017 a od 27. 8. 17. 9. 2017), ceny stejné s možností pobytů minimálně 4 noci
 WI-FI připojení k internetu v celé budově hotelu – zdarma.
 rekreační poplatek se hradí na místě
 zákaz pobytu s domácími zvířaty
 zákaz kouření v celé budově
 platba v hotovosti v pensionu
Pension se nachází na rozsáhlém travnatém pozemku v chráněné krajinné oblasti Broumovsko 200 m od vstupu do přírodní rezervace
Adršpašsko – teplických skal.
Nástup od 15.00 hodin, poslední den do 10.00 hodin uvolnit pokoj.
REZERVACE: info@adrspachpension.cz, +420 491 586 102, 604
279 980

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

Týdenní pobyty
Dospělý (8 dní/7 nocí)
Plná penze
4830 Kč/osoba
Polopenze
4200 Kč/osoba
 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
 7x plná penze/polopenze (snídaně formou bufetu, obědy, večeře
servírované)
 volný vstup do venkovního hotelového bazénu (mimo rezervované
akce), parkování a wifi zdarma
Dítě do 12 let (8 dní/7 nocí)
Plná penze
4340 Kč/osoba
Polopenze
3710 Kč/osoba
 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
 7x plná penze/polopenze (snídaně formou bufetu, obědy, večeře
servírované)
 volný vstup do venkovního hotelového bazénu (mimo rezervované
akce), parkování a wifi zdarma
Důležité informace:
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin
 možnost dokoupení plné penze - 190 Kč/dospělá osoba, 90 Kč dítě
do 12 let
 jednolůžkový pokoj za příplatek 150 Kč/osoba/noc
 pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 7. - 26. 8. 2017:
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 1. 7. - 8. 7.
2017 – 8 lůžek
1 x 1/4 lůžkový pokoj (2 pokoje se společným sociálním zařízením)
1. 7. – 8. 7. 2017 – 3 (až 4) lůžka
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 8.7. 15.7.2017 – 8 lůžek
1 x 1/4 lůžkový pokoj (2 pokoje se společným sociálním zařízením)
8.7. – 15.7.2017 – 3 (až 4) lůžka
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 12. 8. - 19.
8. 2017 – 8 lůžek
 v hotelu není možný pobyt s domácím zvířetem
 sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
***
Sportovní pobyt
(7 dní/6 nocí) 3980 Kč/osoba (původně 4930 Kč)
 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
 6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře servírované)
 Sportovní program - 2x bowling/1 dráha (60 min), 6x minigolf (60
min), 3x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min),
1x stolní tenis (60 min) a volný vstup do venkovního hotelového
bazénu (mimo rezervované akce)
Prodloužený víkend
(4 dny/3 noci) 2080 Kč/osoba (původně 2580 Kč)
 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
 3x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře servírované)
 Sportovní program - 1x bowling/1 dráha (60 min), 3x minigolf (60
min), 2x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min),
1x stolní tenis (60 min) a volný vstup do venkovního hotelového
bazénu (mimo rezervované akce)
Víkendový pobyt
(3 dny/2 noci 1380 Kč/osoba (původně 1750 Kč)
 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard s příslušenstvím
 2x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře servírované)
 Sportovní program - 1x bowling/1 dráha (60 min), 2x minigolf (60
min), 2x tenis nebo volejbal nebo nohejbal nebo badminton (60 min),
1x stolní tenis (60 min) a volný vstup do venkovního hotelového
bazénu (mimo rezervované akce)
Bonusy (platí pro všechny pobyty):
 parkování a wifi zdarma
 úschova kol zdarma
 petanque, šipky a kulečník a dvoukolový balancing smart scooter
zdarma
 sportovní akce pořádané hotelem zdarma (discgolf, fotbalgolf apod.)
Slevy (platí pro všechny druhy pobytů):
 20 % sleva na veškeré další sportovní aktivity
 sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu

 sleva 20 % pro děti 3 - 12 let
 dětská postýlka zdarma
Důležité informace:
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin
 možnost dokoupení plné penze - 190 Kč/dospělá osoba, 90 Kč dítě do
12 let
 jednolůžkový pokoj za příplatek 150 Kč/osoba/noc
 pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 5. - 31. 10. 2017, a to pouze
v případě neobsazených termínů hotelem (tj. na vyžádání)
 v hotelu není možný pobyt s domácím zvířetem
REZERVACE: rezervace@sport-hotel.cz, +420 774 851 488

Horský hotel Skiland *** superior

www.skiland.cz, REZERVACE: +420 777 254 542
sezóna od 1. 7. – 17. 9. 2017
mimosezóna od 1. 4. – 30. 6. 2017 nebo 18. 9. – 20. 12. 2017
Týdenní pobyt s polopenzí (8 dní/7 nocí)
sezóna/os/noc
mimosezóna/os/noc
dospělý
614,- Kč/původně 767,- Kč
542,- Kč/původně 677,- Kč
dítě
496,- Kč/původně 594,- Kč
415,- Kč/původně 519,- Kč
dítě na přistýlce
449,- Kč/původně 528,- Kč
379,- Kč/původně 474,- Kč
Prodloužený víkend s polopenzí (5 dní/4 noci)
dospělý
667,- Kč/původně 767,- Kč
589,- Kč/původně 677,- Kč
dítě
517,- Kč/původně 594,- Kč
452,- Kč/původně 519,- Kč
dítě na přistýlce
469,- Kč/původně 528,- Kč
412,- Kč/původně 474,- Kč
Víkend s polopenzí (3 dny/2 noci)
dospělý
729,- Kč/původně 767,- Kč
643,- Kč/původně 677,- Kč
dítě
564,- Kč/původně 594,- Kč
493,- Kč/původně 519,- Kč
dítě na přistýlce
512,- Kč/původně 528,- Kč
450,- Kč/původně 474,- Kč
Bonusy
 parkování a wifi zdarma
 úschovna kol, lyží zdarma
 ubytovací poplatky v ceně pobytu
 slevová karty RegionCard Jeseníky ke každému pobytu
Slevy
 sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
 30 % sleva na půjčovnu sportovního vybavení a bowling (10 - 16 hod)
Podmínky
 cena pro dítě platí do 12 let věku dítěte
 minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby, v případě obsazení pokoje pouze jednou osobou - příplatek 200,- Kč noc/os
Storno podmínky
 7 dní před pobytem - 50 % z celkové ceny pobytu
 2 dny před pobytem - 100 % z celkové ceny pobytu
 po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný pobyt (max.
3 měsíce od původního data nástupu)
Důležité informace
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10.00 hod
 domácí mazlíček za poplatek 130,- Kč/den

Rodinný penzion Skiland

www.skiland.cz REZERVACE: +420 777 254 542

sezóna od 1. 7. – 17. 9. 2017
mimosezóna od 1. 4. – 30. 6. 2017 nebo 18. 9. – 20. 12. 2017
Týdenní pobyt s polopenzí (8 dní/7 nocí)
sezóna/os/noc
mimosezóna/os/noc
dospělý
539,- Kč/původně 674,- Kč
479,- Kč/původně 599,- Kč
dítě
454,- Kč/původně 567,- Kč
397,- Kč/původně 496,- Kč
Prodloužený víkend s polopenzí (5 dní/4 noci)
dospělý
586,- Kč/původně 674,- Kč
521,- Kč/původně 599,- Kč
dítě
493,- Kč/původně 567,- Kč
432,- Kč/původně 496,- Kč
Víkend s polopenzí (3 dny/2 noci)
dospělý
640,- Kč/původně 674,- Kč
569,- Kč/původně 599,- Kč
dítě
539,- Kč/původně 567,- Kč
471,- Kč/původně 496,- Kč
Bonusy
 parkování a wifi zdarma
 úschovna kol, lyží zdarma
 ubytovací poplatky v ceně pobytu
 slevová karty RegionCard Jeseníky ke každému pobytu
Slevy
 sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
 30 % sleva na půjčovnu sportovního vybavení a bowling (10-16 hod)
Podmínky pobytu
 na pro dítě platí do 12 let věku dítěte
 minimální obsazenost pokoje jsou 4 osoby, v případě obsazení pokoje
menším počtem osob - příplatek 200,- Kč noc/os
Storno odmínky
 7 dní před pobytem - 50 % z celkové ceny pobytu
 2 dny před pobytem - 100 % z celkové ceny pobytu
 po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný pobyt (max.
3 měsíce od původního data nástupu)
Důležité informace
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin a v den odjezdu musí být vyklizeny do 10.00 hod
 domácí mazlíček za poplatek 100,- Kč/den

STARE SPLAVY- HOTEL BEZDEZ ***
www.hotelbezdez-machovojezero.cz

Letní pobyt (8 dní/7 nocí) 5390 Kč/osoba (původně 6930 Kč)
 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
 7x snídaně formou buffetu
 7x večeře výběr z 5 jídel
Prodloužený víkend (4 dny/3 noci) 2310 Kč/osoba (původně 3585 Kč)
 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
 3x snídaně formou buffetu
 3x večeře výběr z 5 jídel
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci) 1540 Kč/osoba (původně 2390 Kč)
 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
 2x snídaně formou buffetu
 2x večeře výběr z 5 jídel
Děti 3 - 12 let 490,- Kč/noc.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 300,- Kč/noc.
Bonusy: Wl-Fl zdarma, parkování zdarma, úschova kol zdarma, stolní tenis a bazén zdarma
REZERVACE: +420 602 650 649, info@hotelbezdez-machovojezero.cz
Důležité informace: pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin
pobyty jsou k dispozici v termínu od 1. 4. - 31. 10. 2017

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

Cenové podmínky pro letní sezónu 2017 od 1. 7. do 26. 8.
Pobyty v hlavní letní sezóně i mimosezóně nabízíme pouze týdenní,
v intervalech od soboty do soboty
3430,- Kč – dospělá os/týden s polopenzí
2380,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí
15,- Kč/dosp.os. od 18 do 70 let/den – rekreační poplatek obci
Děti od 0 do 3,99 let bez nároku na lůžko a stravu platí manipulační
poplatek 100,- Kč/den (pobyt na společném lůžku nebo dítě v postýlce) - v doprovodu 2 plně platících dospělých osob max. 2 děti.
Zapůjčení dětské postýlky je pro děti do 3,99 let zdarma (po předchozí domluvě).
Cenové podmínky v mimosezóně od 15. 4. do 10. 6., od 26. 8. – 30. 9.):
3150,- Kč – dospělá osoba/týden s polopenzí
2380,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí
15,- Kč/dosp.os. od 18 do 70 let/den – rekreační poplatek obci
Možnost dokoupení plné penze za 100,- Kč/osoba.
Rekreační týdenní pobyt v roce 2017 zahrnuje:
• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím
• 7x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře dvouchodová
servírovaná), – stravování začíná v sobotu večeří a končí v sobotu snídaní
• pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den
odjezdu do 9.00 hodin
Storno podmínky a pobyt se zvířaty:
• pobyt se zvířaty je z hygienických důvodů zakázán
• pokud host nezaplatí zálohu k požadovanému datu, pobyt bude bez
dalšího upozornění zrušen

• zruší-li účastník rezervaci v době delší než 20 dní před nástupem,
záloha mu bude vrácena v plné výši snížena pouze o poštovné.
Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 20 dní před nástupem
a delší než 10 dní před nástupem, záloha mu bude vrácena ve výši
50 %. Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 10 dní před nástupem, zálohu nevracíme.
• nevyužije-li účastník objednané služby v důsledku dřívějšího
ukončení pobytu z vážných důvodů, cena za nevyužité ubytování se
nevrací, cena za nevyužité stravování bude vrácena jen za stravu
druhý a další dny. První den je hrazen balíčkem jednodenní stravou.
Vybavení areálu penzionu – služby v ceně:
• dětský a internetový koutek, Wi-Fi a TV ve všech pokojích
• malé fitness centrum a stolní tenis
• dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm, klouzačkou, houpačkou
a domečkem
• otevřené ohniště
• parkoviště v areálu
• možnost úschovy vlastních jízdních kol v garáži penzionu
• možnost masáží
REZERVACE: pí. Keslová, tel. + 420 775 336 954
e-mail: penzion.hejtman@tiscali.cz

LUHAČOVICE - Hotel Adamantino***
http://www.adamantino.cz/

Wellness pobyt (7 dní/6 nocí) 4740 Kč/osoba (původně 5420 Kč)
• 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard
• 6x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře servírované)
• Procedury - 2x regenerační masáž (30 min), 1x reflexní masáž
plosky nohy (30 min) 1x parafín na ruce, 3x whirlpool (30 min), 2x
sauna (90 min) a volný vstup do hotelového bazénu (mimo rezervované akce)
Prodloužený víkend (4 dny/3 noci) 2370 Kč/osoba (původně 2810 Kč)
• 3x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard
• 3x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře servírované)
• Procedury - 1x regenerační masáž (30 min), 1x reflexní masáž
plosky nohy (30 min), 2x whirlpool (30 min), 1x sauna (90 min) a
volný vstup do hotelového bazénu (mimo rezervované akce)
Víkendový pobyt (3 dny/2 noci) 1590 Kč/osoba (původně 1910 Kč)
• 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji standard
• 2x polopenze (snídaně formou buffetu, večeře servírované)
• Procedury - 1x relaxační masáž (30 min), 2x whirlpool (30 min), 1x
sauna (90 min) a volný vstup do hotelového bazénu (mimo rezervované akce)

Bonusy (platí pro všechny druhy pobytů)
• parkování a wifi zdarma
• 10 % sleva na další masáže
• úschova kol zdarma
• tenis, stolní tenis a kulečník zdarma
• animační akce pořádané hotelem zdarma
Slevy (platí pro všechny druhy pobytů)
• sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
• sleva 50 % pro děti 3 - 12 let
• dětská postýlka zdarma
Důležité informace
• pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin
• pobyty jsou k dispozici v termínu od 2. 1. - 18. 12. 2017
• možnost dokoupení plné penze - 160 Kč/osoba, 110 Kč dítě do 12
let
• jednolůžkový pokoj za příplatek 150 Kč/osoba/noc
• v hotelu není možný pobyt s domácím zvířetem
REZERVACE: +420 575 570 880, recepce@adamantino.cz

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

Ubytování rekreantů bude zajištěno v Hotelu Engadin, s výtahem.
Standard pokoje: s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC).
Turistik pokoje: umyvadlo s teplou a studenou vodou, WC + sprcha
společné.
Apartmá pokoje: pokoj o dvou místnostech, TV, s 1x vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC).
Sezóna (1. 7. - 26. 8. 2017) ceny - osoba/den
Plná penze
Polopenze
Pokoje STANDARD:
dospělý
550,- Kč (původně 630,-Kč) 500,- Kč (původně 580,-Kč)
děti do 10 let
480,- Kč (původně 520,-Kč) 430,- Kč (původně 470,-Kč)
Pokoje TURISTIK:
dospělý
430,- Kč (původně 510,-Kč) 380,- Kč (původně 460,-Kč)
děti do l0 let
380,- Kč (původně 420,-Kč) 330,- Kč (původně 370,-Kč)
APARTMÁ
dospělý
600,- Kč (původně 680,-Kč) 550,- Kč (původně 630,-Kč)
děti do 10 let
530,- Kč (původně 550,-Kč) 480,- Kč (původně 500,- Kč)
Mimosezóna (od 27. 5 do 1. 7. a od 26. 8.- 30. 9. 2017)
- v mimosezóně jsou ceny nižší – dospělý/den o 40 Kč a dítě do 10
let/den o 20 Kč méně než v sezóně.

Při ubytování jedné osoby na pokoji bude účtován doplatek 50,Kč/den.
Dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu – v případě zájmu o stravu 100,- Kč/den (u dětí rozhoduje věk v den nástupu)
WI-FI připojení k internetu v celé budově hotelu – zdarma.
Za poplatek:
- 210,- Kč/týden televize na pokoji (standard)
- Wellnes - infrasauna, masáže
- 50,- Kč/den pobyt s domácím zvířetem (malá plemena)
- rekreační poplatek se hradí na místě
Forma úhrady pobytu - záloha + doplatek
Hotel pořádá každý týden jednodenní výlety po Šumavě, Bavorském
lese a také do Alp. Velmi atraktivní jsou např. zájezdy do
Berchtesgadenských Alp nebo Pasova.
Nástup od 15.00 hodin, poslední den do 10.00 hodin uvolnit pokoj.
Při rezervaci se prosím prokazujte průkazem člena, potvrzením ZO
nebo pracovníka příslušného Informačního poradenského centra.
REZERVACE: engadin@engadin.cz, +420 773 650 058

Ubytování pro členy odborových svazů v Praze v hotelu Olšanka

Hotel nabízí 610 lůžek v pestré pokojové skladbě, kterou tvoří jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj standard, Lux s terasou a výhledem na Prahu nebo pro náročné Art Deco pokoje Superior. Dále jsou hostům k dispozici pokoje pro 3 až 4 osoby.
Všechny pokoje jsou vybaveny příjemným nábytkem, LCD televizorem se satelitním příjmem, telefonem
s přímou volbou, trezorem, koupelnou se sprchovým koutem včetně ručníků a osušek, fénem, toaletou a připojením k internetu prostřednictvím vysokorychlostního signálu WiFi.
Pokoje jsou nekuřácké, ale s cílem vyjít vstříc potřebám našich kuřáckých hostů jsou vyčleněna dvě patra, 4. a 5., jako kuřácká.
 Strategická poloha v sousedství centra Prahy a hlavního nádráží
 Personál recepce k dispozici 24 hodin denně
 Moderní pokoj již za cenu od 750 Kč
 Servírované nápoje denně až do půlnoci
 Výběr až ze tří hotelových restaurací
 Variabilní nabídka 14 konferenčních sálů a salonků
 Bazén a jiná sportoviště k aktivnímu odpočinku
 Bezplatný vysokorychlostní signál WiFi
 Parkování v podzemních garážích hotelu
Pokoj

CENY UBYTOVÁNÍ

1lůžkový
2lůžkový
3lůžkový
4lůžkový rodinný
2lůžkový Lux s terasou
2lůžkový Art Deco Superior

1. 1. – 31. 3.
1. 4. – 31. 10.
1. 11. – 31. 12.
750 Kč
850 Kč
900 Kč
1200 Kč
1200 Kč
1400 Kč
1400 Kč
1600 Kč
1200 Kč
1400 Kč

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

Zuzana Angerová
telefon: +420 267 092 212,
e-mail: rezervace@hotelolsanka.cz
www.hotelolsanka.cz/hotel

Františkovy Lázně 2017

informace a REZERVACE - + 420 359 604 504 (denně 8:00 – 20:00) - info@frantiskovylazne.cz
Odborový svaz státních orgánů a organizací pokračuje ve spolupráci s Lázněmi Františkovy Lázně a.s.
(http://www.franzensbad.cz/cs/, . Na základě dohody poskytuje tato společnost zvýhodněné pobyty nejen pro členy OSSOO ale
také pro blízké osoby. Nárok na cenové zvýhodnění získáte vy či vaši blízcí po udání rezervačního kódu AMB 549. Vaši blízcí
mohou přijet nezávisle na vás. V případě, že byste pobyt chtěli darovat, bude vystaven a zaslán krásně zabalený dárkový poukaz
s infomateriály o Františkových Lázních a františkolázeňskými oplatkami.
KRÁTKODOBÝ POBYT VITAL – prodloužený víkend

• 3x ubytování s polopenzí, při pobytech začínajících v neděli 1 den
zdarma navíc, tzn. 4x ubytování s polopenzí za stejnou cenu
• 1x částečná aroma masáž
• 1x částečná klasická masáž
• 1x relaxační vířivá koupel s perličkou
• 1x parafínový zábal na ruce
• 2x 2 hodiny v Aquaforu – největším a nejkrásnějším akvaparku
českých lázní (hosté hotelu Pawlik a Imeprial mají navíc
neomezený vstup po celý týden, ostatní hosté mají neomezený
vstup od pondělí do pátku od 9 - 21 hod.; 2x 2hodinové vstupy lze
však využít i o víkendu)
• welcome drink
• volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných
lázeňských hotelů

LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX – týden pro váš odpočinek

• 7x ubytování s polopenzí (možnost přikoupení plné penze)
• lékařské vyšetření
• 10 léčebných procedur (kombinaci procedur určuje ošetřující lékař
při vstupní prohlídce, např.: slatinná koupel, klasická masáž, vířivá
koupel a jiné)
• v ceně pobytu neomezený vstup do Aquafora – největšího a nejkrásnějšího akvaparku českých lázní (hosté hotelu Pawlik a
Imperial mají neomezený vstup, ostatní hosté mají neomezený
vstup po. – pá. 9 - 21 hod.)
• volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných
lázeňských hotelů
Minimální délka pobytu 7 nocí, lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Možnosti kulturního vyžití

Pro naše hosty nabízíme bohatý kulturní program zdarma či za
zvýhodněné vstupné. Hosté mohou během pobytu navštívit koncerty,
výstavy, přednášky, kino, divadlo či taneční odpoledne a večery.
Ukázku kulturního a společen-ského vyžití naleznete pro každý měsíc
na http://www.frantiskovylazne.cz/cs/kulturni-prehled/

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

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

hotel Imperial

hotel Dr. Adler

Aquaforum u hotelu Pawlik
Při léčení jsou využity tyto léčebné procedury:
• klasické procedury s využitím františkolázeňských přírodních
léčivých zdrojů (přírodní sirnoželezitá slatina, minerální léčivá voda a zřídelní plyn) - slatinné koupele, slatinné zábaly, uhličité
koupele, inhalace, plynové injekce, inhalace, pitná kúra aj.
• fyzikální léčba – elektroterapie, magnetoterapie, ultrasonoterapie,
parafínové zábaly rukou, zad a kloubů aj.
• fyzioterapie – klasická či reflexní masáž, léčebný tělocvik v bazénu, plavání, individuální či skupinový léčebný tělocvik, mobilizace, měkké techniky, míčkování, SM systém, manuální léčba,
srdíčkové trasy aj.
• vodoléčba – podvodní masáž, perličková, přísadová a celotělová
vířivá koupel, vířivá koupel horních a dolních končetin, šlapací
bazénky aj.
• speciální léčebné procedury – oxygenoterapie, manuální či
přístrojová lymfodrenáž, obstřik kloubů aj.

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

Lázeňské hotely
Všechny hotely leží v lázeňském centru v těsné blízkosti parků.
IMPERIAL****SUPERIOR - http://www.franzensbad.cz/cs/hotelimperial-superior
PAWLIK**** - http://www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-pawlik/
SAVOY**** - http://www.franzensbad.cz/cs/hotel-savoy
DR. ADLER*** - http://www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-dr-adler/
METROPOL*** - http://www.frantiskovylazne.cz/cs/hotel-metropol/
Pobyt* lze hradit i poukázkami SODEXO – Pass - Relax, Flexi, Dárkový,
Fokus, přes Cafeterii moje Benefity, EDENRED – Ticket - Medica,
Compliments - dárkový, Holiday, Multi a Benefit card; Sport a kultura (pouze
v Aquaforu), CHEQUE DEJENEUR - Šek dovolená, Unišek+, Cadhoc dárkový šek.
* Neplatí pro LH Imperial****SUPERIOR

hotel Savoy

Zahraniční rekreace Chorvatsko

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu nabízí v roce 2016 rekreaci v Chorvatsku i pro členy
Odborového svazu státních orgánů a organizací

GRADAC - depandance „B“ Laguna
Cesta je organizována z Prahy (případně dle dohody z jiného místa v ČR) do
BAŠKO POLJE - depandance Alem
místa pobytu a zpět klimatizovanými autobusy.
(Pobyty v lokalitě Baško Polje jsou organizovány v omezeném počtu turnusů)
Maximální ceny za sezónní pobyt (10 plných dní) pro dospělou osobu
10denní pobyty (plus 2 dny cesta tam a zpět) s polopenzí ve formě švédských
(polopenze, pobytové taxy, přeprava autobusem) je:
stolů (nápoj k večeři není v ceně) a ubytováním ve 2 až 3lůžkových pokojích
Gradac - 12 860,- Kč,
v hotelových depandancích vzdálených pár desítek metrů od moře.
Baško Polje - (vč. nápoje) - 12 340,- Kč, což je výrazně méně, než v přeKlimatické subtropické podmínky střední Dalmácie zaručují vynikající počasí
počtu účtují za stejný pobyt některé renomované cestovní kanceláře.
vhodné pro koupání a opalování.
Lze uplatnit slevy pro děti i dospělé osoby.
GRADAC - depandance „B“ Laguna

Turnus
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
číslo z příslušného místa do místa pobytu z místa pobytu do příslušného
v České republice v Chorvatsku v Chorvatsku
místa
v ČR
I.
30.5.2017
31.5.2017
10.6.2017
11.6.2017
II.
9.6.2017
10.6.2017
20.6.2017
21.6.2017
III.
19.6.2017
20.6.2017
30.6.2017
1.7.2017
IV.
29.6.2017
30.6.2017
10.7.2017
11.7.2017
V.
9.7.2017
10.7.2017
20.7.2017
21.7.2017
VI.
19.7.2017
20.7.2017
30.7.2017
31.7.2017
VII.
29.7.2017
30.7.2017
9.8.2017
10.8.2017
VIII.
8.8.2017
9.8.2017
19.8.2017
20.8.2017
IX.
18.8.2017
19.8.2017
29.8.2017
30.8.2017
X.
28.8.2017
29.8.2017
8.9.2017
9.9.2017
XI.
7.9.2017
8.9.2017
18.9.2017
19.9.2017

Poznámky:
1. Pobyty jsou organizovány jako desetidenní, k tomu je třeba připočítat dva
dny na cestu tam a zpět
2. Začátek pobytu - večeře v den příjezdu do místa pobytu v Chorvatsku
Konec pobytu - snídaně v den odjezdu z místa pobytu v Chorvatsku
3. Pobyty v lokalitě Baško Polje jsou organizovány v turnusech I. až XI.,
pobyty v lokalitě Stari Grad pouze v turnusech I. až VIII.
BAŠKO POLJE - depandance Alem

P. č. Druh služby
(sleva, příplatek)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Služby jsou uvedeny v cenách
za osobu a den, přeprava
za cestu tam a zpět

Polopenze za osobu
na 2lůžkovém pokoji
Polopenze za třetí osobu
na 3lůžkovém pokoji 1/, 2/
Polopenze za dítě do 12 let
na 3lůžkovém pokoji (2+1) 2/
Polopenze za další dítě do 12 let
na 3lůžkovém pokoji (2+1+1)
(bez lůžka) 2/
Polopenze za dítě do 12 let
na 2lůžkovém pokoji (1+1) 2/

Cena za dítě do 3 let
na pokoji (bez lůžka a
bez stravy) 2/
7. Příplatek za samostatný pokoj
(jedna osoba na pokoji)
8. Příplatek za nápoj k večeři
9. Příplatek za registraci (hotel)
10. Příplatek za pobytovou taxu
za osobu starší 18 let (město) 2/
11. Příplatek za pobytovou taxu
za osobu 12-18 let (město) 2/
12. Přeprava autobusem za osobu

Cena služby (EUR)
Cena přepravy (CZK)

Gradac - Laguna Baško Polje - Alem

33,00

31,00

26,40

24,80

29,70

---

24,80

0,00

26,40

31,00

0,00

0,00

33,00
-----

31,00
1,00
0,35

0,50
3000,00

0,50
2.960,00

1,00

1,00

Legenda:
1/ Sleva za třetí osobu na 3lůžkovém pokoji se uplatní jen tehdy, jsou-li na
pokoji ubytovány tři osoby starší 12 let
2/ Pro uplatnění slev účastníků je rozhodující věk rekreanta v den zahájení
rekreačního pobytu (tj. v den příjezdu do místa pobytu)
Bližší informace na OSSKP Praha, tel. 222 711 123, 602 673 983
(Zdeněk Zmeškal)

Další informace jsou také na www.ossklo.cz

Objednávky budou vyřizovány podle data doručení na odborový svaz

NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS POBYTŮ pro členy ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

Portál Spa.cz od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k rezervaci prověřených
lázní a wellness hotelů v České republice a dalších pěti zemí střední Evropy. V nabídce samozřejmě
nechybí tradiční lázeňské pobyty, ale ani netradiční alternativní nebo gurmánské pobyty. Svým zaměřením na lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ pobytů - zaměstnanecké rekondiční pobyty. Ve spolupráci s předními českými lázněmi a wellness hotely přináší atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek,
tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin zaměstnanců. Speciálně sestavené rekondiční pobyty jsou
prioritně zaměřeny na kompenzaci negativních vlivů způsobených výkonem povolání, obnovu fyzické a duševní kondice i prevenci možných zdravotních rizik spojených s výkonem povolání.
ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY
ODBOROVÉHO SVAZU
 Letitá zkušenost a poradenství v oblasti wellness a lázeňství
 Nabídka zvýhodněných pobytů pro členy odborového svazu
 Sleva 5 % z celé katalogové nabídky Spa.cz
 Námi vyzkoušené a doporučované hotely
 Profesionální přístup s individuálním nastavením spolupráce
 Rychlá a pohodlná komunikace s lázněmi prostřednictvím call centra Spa.cz
 Garance ceny pobytů po celý rok bez ohledu na sezónu

Lázeňské pobyty 7 dní/6 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci, víkendové pobyty 3 dny/2 noci
LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU - Lázeňský dům Moravan***
LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA - Lázeňské domy Slezský dům,
Bezruč a Vila Vlasta
TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY - Lázeňský dům Eliška****
VELKÉ LOSINY - Wellness hotel Diana ***
JESENÍK - Villa Regenhart****
LÁZNĚ SLATINICE - Penzion Majorka
LUHAČOVICE - Hotel Vega***

NOVÉ HRADY - Wellness Hotel Rezidence****

LUHAČOVICE - Hotel Vila Antoaneta **** a Luxury Spa &
Wellness Vila Valaška ****
LUHAČOVICE - Wellness Hotel Pohoda****
LEDNICE NA MORAVĚ - Spa Resort Lednice****
PODĚBRADY - Spa Hotel Felicitas****
NOVÉ HRADY - Wellness Hotel Rezidence****
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - Lázeňský hotel Royal****
KARLOVY VARY - Resort Poppy***
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Spa Hotel Harvey****
JÁNSKÉ LÁZNĚ - Lázeňský hotel Terra***
LÁZNĚ JUPITER BECHYNĚ ***

LÁZNĚ SLATINICE - Penzion Majorka

VELKÉ LOSINY - Wellness hotel Diana ***

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

LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA Slezský dům

- REZERVACE na tel.: +420 222 535 555 nebo emailu: vip@spa.cz
- pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13. 00 hodin a v den
odjezdu do 10. 00 hodin
- možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém
pokoji
- všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na
webových stránkách www.spa.cz

NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS POBYTŮ pro členy ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

Portál Spa.cz od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k rezervaci prověřených
lázní a wellness hotelů v České republice a dalších pěti zemí střední Evropy. V nabídce samozřejmě
nechybí tradiční lázeňské pobyty, ale ani netradiční alternativní nebo gurmánské pobyty. Svým zaměřením na lázně a wellness doplňuje své portfolio o další typ pobytů - zaměstnanecké rekondiční pobyty. Ve spolupráci s předními českými lázněmi a wellness hotely přináší atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek,
tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin zaměstnanců. Speciálně sestavené rekondiční pobyty jsou
prioritně zaměřeny na kompenzaci negativních vlivů způsobených výkonem povolání, obnovu fyzické a duševní kondice i prevenci možných zdravotních rizik spojených s výkonem povolání.
ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY
ODBOROVÉHO SVAZU
 Letitá zkušenost a poradenství v oblasti wellness a lázeňství
 Nabídka zvýhodněných pobytů pro členy odborového svazu
 Sleva 5 % z celé katalogové nabídky Spa.cz
Vyzkoušené hotely
 Profesionální přístup s individuálním nastavením spolupráce
 Rychlá a pohodlná komunikace s lázněmi prostřednictvím call centra Spa.cz
 Garance ceny pobytů po celý rok bez ohledu na sezónu

Wellness pobyty 8 dní/7 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci, víkendové 3 dny/2 noci
TRENČIANSKE TEPLICE - Park hotel na Baračke****
TRENČIANSKE TEPLICE - Hotel Panoráma****
TRENČIANSKE TEPLICE - Hotel Flóra***
TURČIANSKE TEPLICE - Lázeňský hotel Veľká Fatra Superior ****
LÁZNĚ PIEŠŤANY - Spa Hotel Grand Splendid ***
LÁZNĚ PIEŠŤANY - Health Spa Resort Esplanade****
LÁZNĚ PIEŠŤANY - Hotel Magnólia ****
LÁZNĚ BRUSNO - Lázeňský dům Polana
LÁZNĚ SLIAČ - Lázeňský dům Palace***

LÁZNĚ SLIAČ - Lázeňský dům Palace***

LÁZNĚ PIEŠŤANY - Health Spa Resort Esplanade****

TRENČIANSKE TEPLICE - Park hotel na Baračke****

LÁZNĚ BRUSNO - Lázeňský dům Polana - osygenoterapia

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

TRENČIANSKE TEPLICE - Hotel Panoráma****

- REZERVACE na tel.: +420 222 535 555 nebo emailu: vip@spa.cz
- pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 13. 00 hodin a v den
odjezdu do 10. 00 hodin
- možnost dokoupení plné penze nebo ubytování v jednolůžkovém
pokoji
- všeobecné obchodní podmínky jsou v plném znění k dispozici na
webových stránkách www.spa.cz

Být vidět a starat se: Mladí hodnotí výsledky ankety

V listopadu minulého roku
jste do svých mailových schránek dostali trochu jiné psaní
„s modrým pruhem“ – anketu
mladých odborářů a odborářek
našeho svazu. Jejím prostřednictvím jsme chtěli zjistit, jak
naše kolegyně a kolegové vnímají vztah odborů k mladým, co
si v této souvislosti myslí, že by
mohlo prospět, a v čem se
naopak nedaří. Ptali jsme se
také, jak oni osobně vnímají
odbory na svém pracovišti, a
jaké další úkoly můžeme my,
mladí, z těchto zjištění vyvodit.
Všem těm z vás (a bylo vás přes
60), kteří jste nám odpověděli,
ještě jednou děkujeme za váš čas
a názory. V několika následujících číslech NOSu bychom rádi čtenářům a čtenářkám představili výsledky naší ankety.
V prvním článku se budeme
věnovat anketní otázce: Co si
myslíte, že by mohlo pozitivně
ovlivnit vstup mladých do
odborů.
Na výše položenou otázku
nám v zásadě dorazily dva typy
odpovědí:
1. Vstup mladých do odborů
by mohla pozitivně ovlivnit
větší informovanost
Dvě nejčastější odpovědi na
tuto otázku byly větší informovanost a lepší propagace
mezi mladými. Spolu s konkrétními návrhy na aktivity nebo
pořízení propagačních předmětů
tvořily tyto odpovědi nadpoloviční většinu. Objevily se
však i požadavky na pořádání
různých sportovních akcí, burza
knih, organizace zájezdů nebo
promítání filmů. Důraz byl
kladen také na internetovou
propagaci odborů. Kromě prezentace dobré práce si zhruba
třetina respondentů a respondentek myslí, že by prospělo více
zdůraznit, jaké výhody mají
členové a členky odborů oproti
ostatním zaměstnancům a zaměstnankyním.
2. Vstup mladých do odborů
by pozitivně mohla ovlivnit
větší angažovanost samotných
odborů ve vztahu k mladým
Kromě obecnějších odpovědí
volajících po lepší a intenzivnější propagací odborů se respondenti domnívají, že by
odbory pro přilákání mladých
členů mohly více klást důraz na
jejich zájmy a svou propagaci na
ně cílit. Podle respondentů a respondentek jsou mladí dnes spíše
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individualisté a je složitější nadchnout je pro ideu nějakého
společného projektu nebo
spolku, což se pochopitelně týká
i odborů. Prospěla by reflexe
proměňujícího se vztahu k práci
a změna vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
V této souvislosti se v odpovědích zejména objevily požadavky akcentující otázky slaďování profesního a rodinného
života, a dále vzdělávání a osobního rozvoje.
De responsionibus
Co jsme se například ještě
dočetli v odpovědích na tuto
otázku?
• běžná činnost odborů na pracovišti je brána jako samozřejmost;
• získání informací, zkušeností,
kontaktů, rozšířit si obzory;
• on-line poradna, klidně více
a jedna speciálně pro mladé;
• většina lidí si myslí, že z pozice obyčejného odboráře nemá
šanci něco změnit;
• mladá tvář v čele odborů,
např. mluvčí.
Doporučení
Zde si dovolujeme shrnout
tipy a nápady, které se v anketě
objevily, a navrhujeme i některé
vlastní:
• elektronická prezentace jako
základ, různé formy a kanály
(webové stránky, NOS,
Facebook, Twitter, příspěvky
na tematické weby, videa,
atd.);
• účinnější a častější šíření příkladů dobré praxe – tam, kde
se daří, by se odbory měly
umět pochlubit a pochválit –
inspirujme ostatní a pomozme
jim svou zkušeností;
• tematický zaměřené kampaně
- např. atraktivita zaměstnaní
ve veřejné a státní správě,
důstojnost úřednické profese;
• témata zajímavá pro začínající zaměstnance – se znalostí
potřeb zaměstnanců u konkrétního zaměstnavatele spolupracovat na výběru témat pro
vzdělávání a školení, analyzovat potřeby slaďování profesního a rodinného života a
v rámci kolektivního vyjednávání je více akcentovat,
v obou tématech hledat i
nové, neotřelé varianty, které
můžou doplnit tradiční témata
a obvyklá řešení;
• různé akce – řada základních
organizací už spoustu skvělých a zábavných aktivit pořádá, mohly by se více propagovat, případně umožnit účast
většího okruhu účastníků (ať

už v rámci regionu, sekce,
nebo i jiných okruhů), jiné ZO
by se mohly snáze inspirovat;
• propagační předměty, které
budou originální a zároveň
praktické;
• přehlednou a atraktivní formou shrnout informace o odborech a výhodách členství
v nich ve formě letáku,
zdůraznit, proč jsou pro odbory důležití členové, i když zastupují práva všech zaměstnanců;
• ucelenější vizuální styl OS využitelný od webových stránek,
NOSu, vizitek až po nástěnky
základních organizací.
Nemusíme pochopitelně všude znovu vynalézat kolo a objeovat Ameriku. U nás i v zahraničí se lze inspirovat např. v trendech on-line prezentace a komunikace. Řada dalších subjektů,
např. výzkumných institutů a
neziskových organizací, se zabývá otázkami souvisejícími s trhem práce, jeho potřebami a budoucností. Měli bychom s nimi
spolupracovat a využívat jejich
zjištění a výsledků. Nakolik je to
náročné v situaci, kdy jsme
všichni pracovně i jinak značně
zaneprázdněni, zejména ke svému vzdělávání a informovanosti

bychom měli
přistupovat
proaktivně a
hledat témata,
jejichž znalost by nám jako
odborářům prospěla. V jednotlivých výše načrtnutých
oblastech určitě Mladí odboráři
OSSOO připravují podrobnější
články, diskuze a materiály.
Velice oceníme další
vaši
zpětnou vazbu, nápady, dotazy
a připomínky na:
ossoo@mladiodborari.cz
Závěrem považuji za důležité
zde uvést, že ani práce v našem
sektoru, ani odborová angažovanost nemůže být postavena
tak, že budeme pouze lákat
mladé, ve všem jim „umetat cestičku“ a tlačit je dopředu.
Nicméně je potřeba vychovávat
další generace odborníků - úředníků i odborových funkcionářů.
V praxi existují často příkopy
vyhloubené mezi těmi mladými,
začínajícími, a mezi jejich staršími a zkušenějšími kolegy. K jejich prohlubování přispívat
nechci a myslím si, že by bylo
dobré zvažovat, zda a jak mohou
odbory na jednotlivých pracovištích právě k odstranění těchto
příkopů přispět.
Šárka Homfray

Dotaz: Je správní úřad (státní či samosprávného celku) oprávněn
na žádost občana zveřejnit údaje o odměňování konkrétních osob?
Odpověď: Tato otázka byla řešena
v řadě soudních jednání, při kterých se občané domáhali sdělení
výši platu, respektive odměn,
konkrétních úředníků, ať již státních nebo samosprávných celků a
to na základě zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Problémem v daném případě je,
kdy při rozhodování zda a případně
za jakých podmínek lze odmítnout
poskytnutí informace o výši platu
či odměn zaměstnanců výše uvedených orgánů. A to proto, že zde
dochází ke konfliktu dvou významných práv občana, jejichž principy
jsou chráněny jak ústavou ČR, tak
Listinou základních práv a svobod.
(dále Listiny). Tedy právo občana
na poskytnutí informace ve smyslu
čl. 17 Listiny a právo občana na
ochranu soukromí ve smyslu čl. 10
odst. 3 Listiny.
Sporné je, zda uvedenou informaci je povinný subjekt zavázán
poskytnout vždy, anebo zda v některých případech, a případně
v jakých, musí či může její poskytnutí odmítnout pro neproporcionalitu takového zásahu do soukromí zaměstnance.
Tyto složité spory pak skončily
až u Nejvyššího správního soudu,
který se v různých senátech problémem zabýval několikrát. Komplexně byl problém naposledy řešen
na této úrovni rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22.
října 2014, který rozhodoval v rozšířeném senátě pod předsedníctvím JUDr. Josefa Baxy pod čj.
8 As 55 / 2012.
Tento rozsudek se vyrovnával
jak s problémem sporu, kvůli kterému byla vedena kasační stížnost,
tak se opíral, respektive upřesňoval
stanoviska jiných senátů Nejvyššího správního soudu, které se
problémem dříve zabývaly před rozsudkem tohoto rozšířeného senátu.
Kvůli složitosti právní dedukce
vybírám z 35stránkového rozsudku
pouze nejpodstatnější výchozí stanoviska a argumenty.
Přitom bylo bráno v úvahu, že
právo na informace je v našem
právním systému zajištěno zákonem č.106/1999 Sb., v platném
znění. Ten stanoví:
„§ 8a
Informace týkající se osobnosti,
projevů osobní povahy, soukromí
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu
s právními předpisy, upravujícími
jejich ochranu.
§ 8b
Příjemci veřejných prostředků
(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které
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poskytl veřejné prostředky.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných
prostředků podle zákonů v oblasti
sociální, poskytování zdravotní
péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při
obnově území.
(3) Základní osobní údaje podle
odstavce 1 se poskytnou pouze
v tomto rozsahu: jméno, příjmení,
rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných
prostředků.“
Z výše uvedené dikce zákona
pátý senát Nejvyššího správního
soudu v rozsudku ze dne 27. 5.
2011 čj. 5 As 57/2010 -79 dovodil,
že zaměstnanec, jehož odměna se
vyplácí z veřejného rozpočtu, je
příjemcem veřejných prostředků
a výši jeho platu nebo odměny lze
zveřejnit. Základní osobní údaje
o osobě, které povinný subjekt
poskytl veřejné prostředky, se dle
pátého senátu Nejvyššího správního soudu poskytnou i přesto, že
jsou jinak chráněny předpisy o ochraně osobních údajů. K možnému
střetu práva na svobodný přístup
k informacím a práva na ochranu
osobních údajů senát konstatuje, že
právo na ochranu osobních údajů
není neomezené, neboť podle čl. 10
odst. 3 Listiny má každý právo na
ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním a jiným zneužíváním údajů o své osobě. Pátý senát v rozsudku uzavřel,
že není třeba posuzovat střet práva
na svobodný přístup k informacím
a práva na ochranu osobních údajů
v posuzované věci individuálně podle všech okolností případu.
Naopak osmý senát Nejvyššího
správního soudu se s uvedenými
závěry neztotožnil. Má naopak za
to, že i v případech, kdy je požadovanou informací údaj o výši
poskytnuté odměny či prostředků
z veřejného rozpočtu, je třeba přistoupit k testu proporcionality, a
posoudit tak, zda se poskytnutí
základních osobních údajů vymezených v § 8b odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím nedostane do kolize s právem na
ochranu osobních údajů dotčeného
subjektu. Požaduje-li žadatel informaci o výši poskytnuté odměny,
nežádá pouze informaci o částce
vydané povinným subjektem z veřejných prostředků, ale současně
žádá i další údaje soukromého
charakteru konkrétní osoby – příjemce takových prostředků. Povinný subjekt by proto měl být povinen poskytnout informaci o konkrétní výši vydaných veřejných
prostředků (platu, odměny) teprve
po posouzení střetu práva na informace a práva na ochranu osobních

§ ODPOVÍDÁME §

údajů. Přitom by měl zohlednit
konkrétní souvislost daného případu.
Odchýlit se od závěrů vyslovených v rozsudku pátého senátu
však za této situace může pouze
rozšířený senát, a proto mu osmý
senát věc postoupil k rozhodnutí.
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu hodnotil problém z hlediska ústavnosti a Eurokomformity.
Z hlediska ústavnosti rozšířený
senát konstatoval, že § 8b zákona
o svobodném přístupu k informacím, pokud bude v určitých výjimečných případech jeho uplatnění
korigováno za použití principu
proporcionality, není v rozporu
s ústavním pořádkem
Zdůraznil, že musí být vždy vykládáno v kontextu zásady, že informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků (a jakýchkoli jiných osob placených
za svoji činnost nejrůznější povahy
z veřejných prostředků) se zásadně
poskytují a jen výjimečně neposkytují. V pochybnostech je tedy
na místě přiklonit se k poskytnutí a
nikoli k neposkytnutí informací.
Znamená to tedy, že bez dalšího je
třeba poskytnout informace o platech zaměstnanců vykazujících,
některý z následujících rysů:
• zaměstnanců organizujících či
provádějících činnosti, jež jsou
úkolem povinného subjektu, ať již
jde o činnosti povahy vrchnostenské anebo jiné, anebo k takovýmto
činnostem poskytujících významné
podpůrné či doprovodné služby
(např. analýzy, plánování, informační servis, zajištění vhodného
technického a organizačního
zázemí, logistika, informační technologie, provoz budov a jiných zařízení povinného subjektu),
• zaměstnanců majících z jiných
než výše uvedených důvodů faktický vliv na činnost povinného
subjektu (např. poradci, osobní
asistenti osob v řídících nebo jiných
důležitých pozicích, osoby s nikoli
nevýznamným faktickým vlivem
na tok informací uvnitř povinného
subjektu či na jeho komunikaci
navenek),
• zaměstnanců, jejichž činnost má
nebo může mít ekonomické dopady
na veřejné rozpočty nebo na hospodaření povinného subjektu či jím
řízených, jeho dohledu podléhajících, jím spravovaných či jinak
ovlivňovaných osob.
Do skupiny osob, u nichž podle
konkrétních okolností může připadat v úvahu odepření poskytnutí informace o jejich platech, jsou-li
placeny z veřejných prostředků, tak
mohou patřit zásadně jen osoby
vykonávající u povinného subjektu
činnosti pomocné nebo servisní povahy (např. údržba, úklid, závodní

stravování), a to samozřejmě jen za
předpokladu, že nenaplňují některý
z výše naznačených rysů.
Rozšířený senát Nejvyššího
správního soudu dovozuje, že zveřejnění informace o výši platu totiž
za běžných okolností neznamená
pro toho, kdo je placen z veřejných
prostředků, žádnou podstatnou
újmu. Tato informace může získat
negativní konotaci zásadně jen za
situace, kdy je plat poskytován jinak než podle zákonných pravidel,
například neadekvátně vysoký,
neodpovídající skutečné povaze
vykonávané práce a zastírající
skutečný stav věcí.
Ten, kdo určuje výši platu poskytovaného z veřejných prostředků, je
povinen postupovat podle zákona,
na základě pravidel o určení stálých
a pohyblivých složek platu opřených o racionální zákonná kritéria
a musí být schopen v každém jednotlivém případě odůvodnit své
rozhodnutí a obhájit svoji autoritu,
z níž vychází jeho diskreční oprávnění. Podobně ani určování výše
mzdy nesmí být v případě, že je
placena z veřejných prostředků, založeno na iracionalitě a svévoli a
ten, kdo o výši mzdy rozhoduje,
musí být schopen se za své rozhodnutí postavit a obhájit je.
Pokud by se v jednotlivých případech ukázalo, že žádosti o informace o platech poskytovaných
z veřejných prostředků, jimž by jinak bylo důvodu vyhovět, mají za
cíl poškodit legitimní zájmy těch,
o jejichž platech má být informováno (např. je šikanovat, vydírat, vyprovokovat vůči nim nenávist apod.), lze právo na informace
za striktně vymezených podmínek
odepřít na základě principu zákazu
zneužití práva. Rozšířený senát zde
odkazuje na své usnesení ze dne 27.
5. 2010, čj. 1 As 70/2008-74, č.
2099/2010 Sb. NSS, v němž uvedl,
že zákaz zneužití práva je pravidlo
českého vnitrostátního práva.
Závěrem rozšířený senát Nejvyššího správního soudu shrnul tyto
obecné závěry:
• Informace o platech zaměstnanců
placených z veřejných prostředků
se podle § 8b zákona o svobodném
přístupu k informacím zásadně
poskytují.
• Povinný subjekt neposkytne informace o platu zaměstnance
poskytovaném z veřejných prostředků jen výjimečně, pokud se
tato osoba na podstatě vlastní činnosti povinného subjektu podílí jen
nepřímo a nevýznamným způsobem a zároveň nevyvstávají
konkrét pochybnosti o tom, zda
v souvislosti s odměňováním této
osoby jsou veřejné prostředky vynakládány hospodárně.
JUDr. Pavel Sirůček

Právní poradenství pro členy ČMKOS
Ze zásad pro činnost právního poradenství pro členy ČMKOS

Předmětem činnosti právního poradenství pro členy ČMKOS je
zprostředkování informací a poradenských služeb v oblasti pracovněprávních vztahů prostřednictvím právního poradenství ČMKOS.
Poskytování služeb PP ČMKOS je určeno členům ČMKOS a je
prováděno výhradně na základě vyplnění žádanky o poskytnutí služby PP ČMKOS. Formulář žádanky poskytnou zájemcům pracovnící Informačních a poradenských center našeho odborového svazu.
Služby PP ČMKOS jsou administrovány prostřednictvím OS.
Poradenství se týká:
- Pracovního práva, sociálního zabezpečení, důchodového a zdravotního pojištění;
- dodržování lidských a odborových práv;
- sociálního dialogu;
- motivace k dalšímu profesnímu a odborovému vzdělávání;
- kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni,
- zastupování členů ČMKOS před soudem.
Právní pomoc zastoupením před soudem
Právní pomoc zastoupením před soudem je poskytována na základě
zákona č. 99/1963 Sb. „občanského soudního řádu, § 26“ žadatelům,
kteří jsou členy odborových svazů sdružených v ČMKOS. Právní pomoc zastoupením před soudem je poskytována ve sporech týkajících
se pracovního poměru, dohod konaných mimo pracovní poměr a ve
sporech týkajících se sociálního zabezpečení a důchodového a sociál-

ního pojištění. Poskytnutí právního zastoupení před soudem podle
kapitoly III, článek 1 doporučuje písemně příslušný odborový svaz,
který k doporučení přiloží stručný popis případu. Právní pomoc zastoupením před soudem lze poskytnout pouze na základě udělení plné
moci člena odborového svazu a písemného sdělení odborového svazu. ČMKOS má právo odmítnout poskytnutí právní pomoci. Důvod
sdělí příslušnému odborovému svazu.
O odnětí udělené právní pomoci a pověření k zastoupení před soudem rozhoduje ČMKOS s příslušným odborovým svazem na žádost
a odůvodnění právníka PP ČMKOS nebo žadatele o poskytnutí právní
pomoci zastoupením před soudem.
Právník právního poradenství pro členy ČMKOS podá závěrečnou
zprávu o provedeném zastoupení na poradu vedení ČMKOS a odborovému svazu. Právní pomoc zastoupením před soudem se členům
odborových svazů poskytuje bezplatně. Soudní náklady hradí žadatel,
není-li v interních dokumentech odborového svazu stanoveno jinak.
V případě, že právní spor bude vyřešen ve prospěch žadatele, úhradu
vzniklých nákladů uplatní právník PP ČMKOS vůči protistraně.
V případě vzniku cestovních nákladů právníka PP ČMKOS za účelem
řešení soudního sporu při zastupování klienta (cesta k soudům všech
instancí, nahlížení do spisů apod.) tyto uhradí odborový svaz, který
k danému klientovi zaslal na ČMKOS sdělení k plné moci o právní
pomoc k zastoupení před soudy.

oblast Praha D6WĜHGQt ýechy
33ýMKOS Praha, 6WĜHGQt ýechy
Den

Hod.

Adresa
QiP W. Churchilla 2

3Uivntk
Mgr. 7RPiã Palla

Tel. spoj.
739 534 643

e-mail adresa
palla.tomas@cmkos.cz

130 00 Praha 3
kanceliĜ þ. 510, 5. patro
PondČOt
ÒWeUê
6WĜHda
ýWvrtek
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33ýMKOS ýeskp %XGČjovice
Den

Hod.

3Uivntk
Mgr. 7RPiã Palla

Tel. spoj.
739 534 643

e-mail adresa
palla.tomas@cmkos.cz

3Uivntk
Mgr. 7RPiã Palla

Tel. spoj.
739 534 643

e-mail adresa
palla.tomas@cmkos.cz

3Uivntk
Mgr. 7RPiã Palla

Tel. spoj.
739 534 643

e-mail adresa
palla.tomas@cmkos.cz

3Uivntk
Mgr. 7RPiã Palla

Tel. spoj.
739 534 643

e-mail adresa
palla.tomas@cmkos.cz

3Uivntk
Mgr. 7RPiã Palla

Tel. spoj.
739 534 643

e-mail adresa
palla.tomas@cmkos.cz

Adresa
3Uivntk
5HJLRQilQtkanceliĜ2IP v Liberci Mgr. 7RPiã Palla

Tel. spoj.
739 534 643

e-mail adresa
palla.tomas@cmkos.cz

Adresa
Oblastnt inspektorit priFe pro
Jihoþeskê kraj a VysRþLQXVodnt
21, 370 06 ý BXGČjovice ZasedDFt
mtstnost SĜtzemt

ÒWeUê

10.00 - 14.00

druhp ~teUê v PČstci

33ýMKOS PlzeĖ
Den

Hod.

Adresa
Oblastnt inspektorit priFe pro
PlzeĖskê kraj a Karlovarskê kraj
Schwarzova 27, 301 00 PlzeĖ
ZasedDFt mtstnost SĜtzemt, þ dv. 110

6WĜHda
10.00 - 14.00 prvnt stĜHda v mČstci
33ýMKOS Karlovy Vary
Den

Hod.

Adresa
5HJLRQilQtkanceliĜ OIP
Svahova 1170/24
360 01 Karlovy Vary
ZasedDFt mtstnost 2. patrRþGv. 314

6WĜHda

10.00 - 14.00

þWvrtou VWĜHdu v PČstci

33ýMKOS Hradec .Uilovp
Den

Hod.

Adresa
Oblastnt inspektorit priFe pro
.Uilovphradeckê a Pardubickê
kraj
ětþnt 1195, 501 01 Hradec .UiORvp
ZasedDFt mtstnost SĜtzemt

6WĜHda

10.00 - 14.00

WĜHWt stĜHda v mČstci

33ýMKOS ÒVWtnad Labem
Den

Hod.

Adresa
Oblastnt inspektorit priFe pro
ÒVWHckê kraj a Libereckê kraj
SNP 2720/21
400 11 ÒVWt nad Labem

ýWvrtek

10.00 - 14.00

pĜtzemt - kanceOiĜþ52
prvnt þtvrtek v mČstci

33ýMKOS Liberec
Den

Hod.

1im. dr. E. BeneãH 26
460 73 Liberec
pĜtzemt - kanceOiĜþ55
ýWvrtek
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druhê þtvrtek v mČstci
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oblast BRNO
33ýMKOS Brno
Den

Hod.

Adresa
MalinovVNpKRQim. 4

3Uivntk
JUDr. Heinzovi âirka

Tel. spoj.
724 347 198

e-mail adresa
rppbrno@cmkos.cz

Privntk
JUDr. Heinzovi âirka

Tel. spoj.
724 347 198

e-mail adresa
rppbrno@cmkos.cz

660 87 Brno
PondČOt
ÒWeUê
6WĜHda
ýWvrtek

10.00 - 14.00
10.00 - 16.00
13.00 - 17.00
10.00 - 14.00

kaådê lichê þtvrtek v mČstci

33ýMKOS Jihlava
Den

Hod.

Adresa
Oblastnt inspektorit priFe pro
Jihoþeskê kraj a VysRþLQX
RegioQiOQt kanceOiĜ-ihlava TĜ
LegioQiĜĤ 4181/17
586 01 Jihlava
ZasedDFt mtstnost - suterpQEudovy

ýWvrtek OLOMOUC
10.00 - 14.00
oblast

kaådê sudê þtvrtek v mČstci

oblast OLOMOUC

33ýMKOS Olomouc
33ýMKOS Olomouc
3805

Olomouc

Adresa
DOS, PalacNpho 21/75

Den

Hod.

772 00 Olomouc

PondČOt
ÒWeUê
6WĜHda
ýWvrtek

10.00 - 16.00
10.00 - 15.00 kaådp OLFKp ~teUê v mČstci
10.00 - 17.00
10.00 - 14.00

33ýMKOS Pardubice
33ýMKOS Pardubice
Den
Hod.

3Uivntk
JUDr. Melichar Josef

Adresa
6tGOR OROS Pardubice

Tel. spoj.
607 737 875

e-mail adresa
rppolomouc@cmkos.cz

3Uivntk
JUDr. Josef Melichar

Tel. spoj.
607 737 875

e-mail adresa
rppolomouc@cmkos.cz

3Uivntk
JUDr. Podhajski Jarmila

Tel. spoj.
724 346 853

e-mail adresa
rppostrava@cmkos.cz

3Uivntk
JUDr. Podhajski Jarmila

Tel. spoj.
724 346 853

e-mail adresa
rppostrava@cmkos.cz

Masarykovo QiP. 1484, Pardubice
5. patro, þ. 534

oblast
ÒWeUê OSTRAVA
10.00 - 14.00
oblast
OSTRAVA
33ýMKOS Ostrava

kaådp sudp ~teUê v mČstci

33ýMKOS Ostrava
Den

Hod.

PondČOt
09.00 - 14.00
PondČOt
12.00 - 16.00
ÒWeUê
09.00 - 15.00
6WĜHda
12.00 - 17.00
ýWvrtek
10.00 - 14.30
33ýMKOS =OtQ
33ýMKOS =OtQ
Den
Hod.

Adresa
U TiVNirny 1
702 00 Ostrava 2
prvnt a tĜHWt SRQGČOt
druhp a þtvUWppondČOt
prvnt, WĜHWt, SiWp ~teUê v mČstci

Adresa
DĤm kultury
Gahurova 5265
760 01 Zltn

20

ÒWeUê

1. patro, uþebna þ. 21
10.00 - 14.00

kaådp druhp a þtvUWp~teUêYPČstci

NOS 2-3/2017



Pokud nent v pozQiPce u dne ~ĜHdntch hodin uvedeno omezent, jedni se o dostupnost stĜediska v kaåGpm dni v têdnu



VPokud
pĜtpadČ
zileåitosti,
kteUinesnese
odkladu,
se objednat
i mimo
~ĜHdnt
nent
v pozQiPce
u dne ~ĜHdntch
hodinlze
uvedeno
omezent,
jedni
se ohodiny
dostupnost stĜediska v kaåGpm dni v têdnu



1ivãWČvntkĤm
stĜHdisek
33ýMKOS odkladu,
se dopoUXþuje
pĜedemi mimo
objednat.
V pĜtpadČ zileåitosti,
kteUinesnese
lze se se
objednat
~ĜHdnt hodiny



1ivãWČvntkĤm stĜHdisek 33ýMKOS se dopoUXþuje se pĜedem objednat.

Přihlaste se k ZP MV ČR

Přidejte se k největší
zaměstnanecké
zdravotní pojišťovně
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. ledna do 31. března, mezi našimi
spokojenými pojištěnci vás přivítáme
od 1. července stávajícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme
s více než 26 000 lékaři a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme
otevřeni pro všechny, kdo stojí zejména o kvalitní zdravotní pojištění.
Hradíme i tu nejmodernější a nejdražší zdravotní péči. Nabízíme spoustu
zajímavých a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.211.cz

www.zpmvcr.cz

