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Další
"politický handl"
týkající se zákona
o státní službě!

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve středu 23. 1. 2019
přehlasovala Senát a schválila
novelu zákona o státní službě.
Politika opět zvítězila nad zdravým rozumem.
Předseda Odborového svazu
státních orgánů a organizací Pavel Bednář ke schválení kontroverzní novely: "Na nedostatky
problematické novely zákona
o státní službě jsme upozorňovali během celého jejího projednávání. Poslanecká sněmovna ji
dnes bohužel schválila v nejhorší možné variantě. Ve státní
službě se otevře výrazný prostor
pro politické vlivy a rychlou
výměnu nepohodlných představených. Všem státním zaměstnancům pak nový zákon může
přinést další komplikace v jejich
už tak složitém služebním působení."

http://statorg.cmkos.cz

https://www.facebook.com/osstatorg
Na straně 8-15 najdete
nabídky na rekreace
v roce 2019

Novela zákona o státní službě je plná nedostatků, i nadále ji odmítáme
Odborový svaz státních orgánů a organizací - tisková zpráva 21. 1. 2019

Odborový svaz státních orgánů a organizací i nadále odmítá návrh novely zákona o státní službě
v projednávané podobě. V té hrozí destabilizací
a posílením politického vlivu na státní správu.
Poslanecká sněmovna se bude znovu zabývat
návrhem novely zákona o státní službě, který kritizujeme již od začátku jeho projednávání. Ačkoli
Senát doporučil v novele odstranit kontroverzní
návrh na změnu způsobu odvolávání státních
tajemníků, nezajistí to odstranění nedostatků, které
novela má. Jedná se zejména o netransparentní
a rizikové zásahy do jednotlivých kol výběrových
řízení na některé představené, o jejich snazší
odvolávání, nebo o koncepční změny v provádění
služebního hodnocení.
Druhým zásadním nedostatkem novely je, že
pokud už se snaží řešit nedostatky zákona, jak se
projevily v jeho praktické aplikaci, činí tak kusým
způsobem. Lze pochybovat, že návrhy v praxi
povedou k výraznějšímu zlepšení těchto nedostatků. Jedná se zejména o dílčí výjimky pro obsazování služebních míst státními zaměstnanci,
kteří nesplňují podmínku formálního vzdělání, případně pro obsazování služebních míst osobami
v pracovním poměru. Tyto výjimky jsou kusé, podmíněné velkým množstvím různých faktorů, a lze

pochybovat, že v praxi bude možné je splnit tak
často, aby to řešilo problémy s malou prostupností
v rámci státní služby.
Z našeho pohledu tak novela nepřináší systémové řešení problému, se kterými se ve státní službě potýkáme, jako je její zaměstnavatelská nekonkurenceschopnost a malá vnitřní i vnější prostupnost. Novela dále zesložiťuje řadu už tak administrativně i procesně náročných postupů, jako jsou
výběrová řízení, změny služebního zařazení nebo
služební hodnocení. Tyto změny přinesou komplikace jak služebním úřadům, resp. jejich personálním útvarům, tak jednotlivým státním zaměstnancům.
Zároveň je nezbytné zdůraznit, že největším
problémem novely zůstává i nadále to, že soubor
navrhovaných změn v odvolávání a jmenování
představených rozhodně nepřispěje k jednomu z cílů zákona, tedy profesionalizaci a depolitizaci státní služby, ale naopak. S ohledem na tuto skutečnost
i výše uvedené výhrady nezbývá než konstatovat,
že novela i nadále představuje uspěchaný a nekoncepční materiál, jak na to náš svaz upozorňuje již
od počátku jejího projednávání.
Pavel Bednář, předseda
Odborového svazu státních orgánů a organizací

Předsednictvo VOS
Třicáté třetí zasedání
předsednictva
Výboru OSSOO se konalo
ve čtvrtek 24. ledna v Praze

Jednání členů orgánů odborových organizací sdružených v Sekci veřejné
správy OSSOO se konalo v Praze ve čtvrtek 17. ledna v sále Přítomnost Domu
odborových svazů. Byli zvoleni delegáti na VIII. sjezd odborového svazu,
následné první zasedání výboru sekce zvolilo nové vedení sekce.
Více na stranách 3 a 4.

Předseda OSSOO Bc. Pavel
Bednář v informaci o činnosti
OS od minulého zasedání
předsednictva shrnul konání
předsjezdových
konferencí
sekcí katastrálních úřadů, statistiky, finanční správy a veřejné
správy. Konference volili delegáty VIII. sjezdu odborového
svazu a zástupce do orgánů
Pokračování na straně 2

předsednictvo33

Předsednictvo VOS

Třicáté třetí zasedání předsednictva
Výboru OSSOO se konalo ve čtvrtek 24. ledna v Praze

Pokračování ze strany 1

odborového svazu. V sídle vlády
ČR byla 12. prosince podepsána
Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance.
Během období se konala dvě
zasedání rady ČMKOS, která
mj. jednala o porušování zaměstnaneckých a odborových
práv v roce 2018 a o evropských a mezinárodních otázkách,
a rozhodla konat v tomto roce
opět manifestační mítink Konec
levné práce. Zástupci ČMKOS
včetně předsedy OSSOO se sešli
s bankovní radou ČNB k tématu
ekonomický výhled a měnová
politika. Předseda P. Bednář a mí-

stopředseda R. Pospíšil jednali
s ministryní financí o odměňování, rušení neobsazených míst,
a shodli se, že vyjednávání o platech ve veřejném sektoru na rok
2020 by měla začít v průběhu
března. S konečnou platností je
rozhodnuto o zrušení karenční
doby v nemoci od 1. 7. 2019,
když Poslanecká sněmovna 22.
ledna po odmítnutí Senátem hlasováním setrvala na původním
návrhu zákona novelizujícím zákoník práce. Stejně tak Poslanecká sněmovna setrvala na
svém postoji k novele zákona
o státní službě, proti které pro
popření depolitizace státní služby dlouhodobě vystupují odbo-

Karenční doba už nebude ničit zdraví zaměstnanců
Konečně zvítězil
zdravý rozum!

Nechápu poslance a senátory,
kteří tvrdošíjně bojovali za zachování karenční doby. To jsou
zisky zaměstnavatelů upřednostňovány před zdravím zaměstnanců? Žijeme vůbec v 21. století!"
Pavel Bednář,
předseda Odborového svazu
státních orgánů a organizací

Josef Středula: Karenční doba
už nebude ničit zdraví zaměstnanců
Českomoravská konfederace
odborových svazů oceňuje přístup poslanců, kteří dnes zvedli
ruku pro to, aby zaměstnanci už
od prvního dne nemoci mohli
znovu dostávat nemocenskou.
Napravili tak asociální rozhodnutí senátorů a dlouholetou nespravedlnost. „V Poslanecké
sněmovně zvítězil zdravý rozum
a zaměstnanec, který se chce
léčit, se už nemusí bát. Od roku
2008, kdy byla karenční doba
zavedena, upozorňujeme na její
velmi negativní zdravotní a sociální dopady. Byl to velmi citelný zásah do rozpočtu zaměstnanců v době nemoci. Názor, že
karenční doba byla dobrým
opatřením proti zneužívání ne-

2

NOS 2-3/2019

mocenské, byl ten nejhloupější
argument, uvedl Josef Středula,
předseda ČMKOS.
V Praze dne 22. 1. 2019

***
Sněmovna 22. ledna setrvala
na původním návrhu zákona,
kterým se mění zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Sněmovní
tisk najdete na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt
.sqw?o=8&ct=109&ct1=7

ry. V roce 2019 opět proběhne
Odborová akademie ČMKOS.
R. Pospíšil upozornil, že v souvislosti s meziresortním připomínkovém řízení další, větší
novely zákoníku práce, se objevují snahy okleštit zaměstnanecká a odborová práva a prosadit například výpověď bez udání
důvodu, zrušit povinnost projednávat výpovědi s odborovou organizací, zrušit podmínku souhlasu odborové organizace k výpovědi odborového funkcionáře
či změnit spolurozhodování na
pouhé projednání či informování.
O ukončení kolektivního vyjednávání ve Finanční správě
konečným podpisem dokumentu
informoval Ing. Vojtěch Rosenberger, o uzavření dodatku pak
Mgr. Miroslava Brchaňová z Českého statistického úřadu. Ing.
Kateřina Kubátová hovořila o nezájmu uzavřít kolektivní dohodu
v rámci celého Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního,
takže zaměstnanci spadající do
působnosti jednotlivých katastrálních úřadů v krajích mají
odlišné některé pracovní podmínky i benefity.
Další část jednání předsednictva patřila přípravě VIII. řádného sjezdu. Jeho jednodenní
konání 8. března je zajištěno v hotelu Olšanka v Praze. P. Bednář
informoval o nominacích na vedení odborového svazu z konferencí sekcí. Na předsedu je navrhován pouze P. Bednář, na mí-

stopředsedy pak R. Pospíšil, Ing.
Alena Gaňová, kterou navrhla
většina regionálních konferencí
Sekce veřejné správy OSSOO,
a Ing. Břetislav Dvořák, kterého
navrhla konference veřejné
správy v Hradeckém kraji.
Nominace na vedoucí funkcionáře bude uzavřena během sjezdu. Delegáti se mohou v předvečer sjezdu účastnit diskusního
večera pořádaného mladými odboráři svazu. Dopolední slavnostní část sjezdu s vystoupeními hostů bude možné sledovat
on line na facebooku odborového svazu. PVOS vzalo na vědomí také průběžnou informaci
o účasti pozvaných hostů sjezdu.
R. Pospíšil informoval o přípravě novelizace svazových dokumentů s tím, že v souladu se
stanovami OSSOO sjezd bude
projednávat a schvalovat stanovy a program činnosti, ostatní
dokumenty pak projedná první
zasedání Výboru OSSOO po
konání sjezdu. Mezi navrženými
změnami stanov je zřízení mediační komise určené k řešení sporů např. mezi vícero odborovými
organizacemi při jednom pracovišti či při odmítnutí členství
zájemci. Sekce veřejné správy
pak navrhuje nový klíč k určení
počtu členů Výboru OSSOO,
a to jeden člen za sekci na
každých započatých 575 členů.
K schválení posledního návrhu
stanov a programu činnosti se
sejde Výbor OSSOO 14. února.
-dě-

Stupeň ekonomické sladěnosti ČR (MF ČR prosinec 2018)

verejna

Jednání členů orgánů odborových organizací sdružených
v Sekci veřejné správy OSSOO se konalo v Praze ve čtvrtek
17. ledna v sále Přítomnost Domu odborových svazů

Po zahájení konference stávající předsedkyní Ing. Alenou
Gaňovou a seznámení se s textem jednacího a volebního řádu
a jeho schválení proběhla volba
pracovního předsednictva, pracovních komisí a schválení programu jednání.
Host konference předseda
OS Bc. Pavel Bednář ve svém
vystoupení zdůraznil postavení
odborového svazu v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů, když svaz je čtvrtým největším svazem, a také
skutečnost, že svaz zastupuje
zájmy zaměstnanců ze širokého
spektra veřejné správy a služeb.
Postavení odborového svazu vyjadřuje také to, že předseda OS
je mluvčím odborových svazů
z rozpočtové a příspěvkové
oblasti, které společně vedou
např. každoroční jednání o platech. Předseda OS je členem
Rady vlády pro veřejnou správu,
místopředseda pak členem tripartitního týmu pro veřejnou
správu, OS má zastoupení v pracovní komisi MPSV pro změny
v katalogu správních činností
a komisi pro změnu odměňování
státních zaměstnanců.
P. Bednář připomněl loňská
jednání o platech, která skončila
31. srpna pro státní a veřejnou
správu dohodou o 5% navýšení
tarifních platů. V následujícím
období lze očekávat tlak na
vyšší efektivitu státní správy
a snižování počtu státních úředníků, což může mít dopady i do
oblasti územní samosprávy, a na
nezájem zvyšovat platy. Odborové svazy ROPO chtějí zahájit
jednání o platech na rok 2020
brzy na jaře.
V uplynulém období se kromě
navyšování platů podařilo odborům ovlivnit novelu zákona
o obecní polici ve smyslu
omezení počtu přezkušování
odborné způsobilosti strážníků
a dosáhnout změn v katalogu
činností ve prospěch strážníků
a navýšení horní hranice zvláštního příplatku. Bohužel se zatím
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nepodařilo prosadit zvláštní příplatky pro pracovníky přestupkové agendy, ale OS bude nadále usilovat o změnu, a to i pro
zkušební komisaře řidičského
oprávnění. Ve fázi diskuse je téma výsluhy pro obecní strážníky
či jejich dřívější odchod do důchodu.
Kolektivní vyjednávání pro
státní úředníky bylo završeno
podepsáním již druhé kolektivní
dohody vyššího stupně s dvěma
prodlouženími. Není důvod, aby
stejné benefity jako mají státní
zaměstnanci, neměli i zaměstnanci územních samosprávných
celků, když vykonávají velmi
podobnou činnosti. Přesto se
Svaz měst a obcí zásadně brání
uznat to, že je zaměstnavatelským svazem, jak již určilo
Ministerstvo práce a sociálních
věcí, a odmítá kolektivně vyjednávat. Kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance je inspirací pro kolektivní
vyjednávání na úrovni základních odborových organizací.
Početní stav členské základny
odborového svazu přestal klesat,
došlo k mírnému nárůstu. Za

poslední volební období se obměnila čtvrtina členů. Vstupovali většinou zaměstnanci starší
40 let. Vedení odborového svazu
má zájem na bližší spolupráci se
slovenským partnerským odborovým svazem SLOVES, který
řeší podobné problémy.
P. Bednář informoval o přípravě konání VIII. sjezdu odborového svazu a o tom, že část sjezdu, ve které vystoupí hosté, bude
možné živě sledovat na facebooku OS.
1. místopředseda OS JUDr.
Rudolf Pospíšil hovořil o 3,5
roku trvajícím úsilí o kolektivní
vyjednávání se Svazem měst

a obcí, který se zcela negativně
staví k uznání svého postavení
jako zaměstnavatelského svazu.
Odborový svaz postupuje podle
zákona, zažádal o zprostředkovatele, ten byl Ministerstvem
práce a sociálních věcí určen,
ale jednání nepokračuje, SMO
podal správní žalobu proti
rozhodnutí MPSV.
V diskusi zazněl námět omezit počet přezkušování zkušebních komisařů řidičských oprávnění podobně, jako se tomu stalo u obecní policie, a bylo připomenuto, že zaměstnanci podle
tarifních stupňů po 32 letech
práce již nemají nárok na platový postup. Zazněl požadavek
na rizikový příplatek pro veřejné
opatrovníky a připomenutí, že
vyšší platy mají příznivý vliv na
ekonomiku zvýšením spotřeby
na rozdíl od vyvádění zisků do
zahraničí. Kolektivní dohoda
vyššího stupně pro státní zaměstnance je cennou inspirací,
podporou pro kolektivní vyjednávání v samosprávě.
Delegáti konference obdrželi
písemnou zprávu o činnosti,
kterou doplnila vystoupením
předsedkyně sekce A. Gaňová.
Pokračování na straně 4

pokrč

Jednání členů orgánů odborových organizací sdružených
v Sekci veřejné správy OSSOO se konalo v Praze ve čtvrtek
17. ledna v sále Přítomnost Domu odborových svazů

Pokračování ze strany 3

Ocenila spolupráci s vedením
odborového svazu ohledně
vyššího kolektivního vyjednávání, i když zatím díky odmítavému postoji Svazu měst
a obcí nezavršeného uzavřením
vyšší kolektivní smlouvy. Výslovně poděkovala stávajícímu
místopředsedovi sekce PhDr.,
Mgr. Karlu Machovi, MSc.,
MBA za jeho zásadní podíl na
změně zákona o obecní policii
ohledně omezení počtu přezkušování strážníků. V posledních letech se podařilo vyjednat
navýšováníí tarifních platů.
Došlo k mírnému nárůstu počtu
členů v rámci sekce.
K dotazu na názor fungování
smíšeného modelu veřejné správy odpověděla A. Gaňová i P.
Bednář, že se dnes ví, že zavedení smíšeného modelu a zrušení okresních úřadů byla chyba.
Místopředseda sekce Ing.
Břetislav Dvořák uvedl, že snaha přiblížit se občanům s výkonem státní správy nevyšla, naopak jsou nárazově snahy přesunout výkon některých agend
na krajské úřady a hovořil o záměrech na širší digitalizaci veřejné správy a o požadavcích na
snižování počtu úředníků.
Písemná zpráva o činnosti obsahovala mj. shrnutí porad se
základními organizacemi v rámci sekce a činnost sekce v jednotlivých regionech, informace
o vývoji členské základny sekce
za období 2014 – 2018, informace o vývoji platů, informace o kolektivním vyjednávání
a o připomínkování návrhů zákonů, které se bezprostředně
dotýkají zaměstnanců územních
samosprávných celků, a o právní
pomoci odborářům, která je
podstatným benefitem odborového členství.
Ve volební části konference
bylo projednáno složení 37členného Výboru sekce veřejné
správy OSSOO, zvoleno 84
delegátů a 41 náhradníků na
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VIII. sjezd OSSOO, 14 členů
Výboru OSSOO, navrženi 3
kandidáti do Revizní komise
OSSOO a navrženi zástupci do
pracovních komisí VIII. sjezdu
OS.
A. Gaňová seznámila konferenci s návrhy regionálních konferencí sekce na předsedu a místopředsedy OS, a to na předsedu P. Bednáře, na místopředsedy
R. Pospíšila, A. Gaňovou a B.
Dvořáka. P. Bednář reagoval na
tuto informací poděkováním za
nominaci.
Projednání návrhů novel

svazových dokumentů vedl B.
Dvořák. Konference se shodla
na návrhu, aby byly změněny
stanovy ohledně složení Výboru
OSSOO, a to tak, aby z jednotlivých sekcí byl volen člen
výboru vždy za každých započatých 575 členů, tedy vždy
nejméně jeden člen za každou
sekci. Ve finančním řádu navrhuje konference zařadit náhrady a odměny i pro členy rozpočtové komise a redakční rady.
Ohledně programu odborového
svazu pak konference schválila
záměr pokračovat v jednání se

SMO s cílem uzavřít KSVS,
zahájit jednání s Asociací krajů s cílem uzavřít KSVS pro
zaměstnance krajských zřízení, jednat o výsluhách pro
obecní strážníky a jejich dřívějším odchodu do důchodu,
prosazovat zkracování pracovní doby obecně a speciálně
pak v období letního horka,
v případě reorganizací veřejné
a státní správy podporovat
stabilitu úřednických pracovních míst v území.
Z pozvaných 125 delegátů
zvolených na regionálních konferencích se konference zúčastnilo 123.
***
Po konání konference Sekce
veřejné správy OSSOO se konala první schůze jejího nového
výboru. Po seznámení se s několika novými členy výboru
proběhly volby, které byly jediným programem jednání.
Předsedkyní se v tajné volbě stala opět Ing. A. Gaňová, novými
místopředsedy pak Ing. David
Krmášek a Bc. Dana Laštovičková. Vedení sekce bude
tvořit 14 členů, kteří byli nominováni v regionech.
-dě-

Společné vyjednávání
členů Koordinačního výboru Policie ČR při OSSOO

Koordinační výbor odborových organizací Policie ČR při
OSSOO vyjednával v roce 2018
s vedením Policejního prezídia
o změnu v ZP Policejního prezidenta – o zvláštních příplatcích.
Jednalo se konkrétně posunutí
výše zvláštního příplatku u policistů a občanských zaměstnanců, a to se nám koncem roku
podařilo. Také se nám podařilo
alokovat mzdové prostředky
na zvláštní příplatky pro občanské zaměstnance. V polovině
měsíce listopadu 2018, se
změnilo nařízení vlády v oblasti
odměňování zaměstnanců ve
veřejných službách a správě č
341/2017 Sb., a to s platností od
1. ledna 2019.
Koncem roku nás oslovili jednotliví zaměstnavatelé a předložili k projednání rozpočty
čerpání z fondu kulturních a so-

ciálních potřeb na rok 2019,
a s některými zaměstnavateli
jsme dojednali změnu zásad
FKSP ve prospěch zaměstnanců.
Základní odborové organizace,
které jsou v působnosti největší
odborové centrály v České re-

Poslanci rozhodnou o dalším
osudu státní správy. Budou hlasovat o kontroverzním vládním
návrhu služebního zákona, který
podle expertů i zástupců Evropské komise otvírá cestu k širší
politizaci exekutivy. Novelu vrátil Sněmovně Senát spolu s návrhy, jak napravit největší problémy zákona. Mezi ně patří změny
ve služebním hodnocení a zejména možnost, aby ministři mohli
přímo odvolávat státní tajemníky.
. . . „Rekonstrukce státu jako
protikorupční platforma může doporučit pouze schválení senátní
verze zákona. Vládní verze totiž
nabízí takový prostor pro ministry,
že by mohli prakticky během půl
roku vyměnit všechny nežádoucí
úředníky a dosadit své lidi. To je
velké pokušení pro každou vládu
a tím i velké riziko,“ uvedl Josef
Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu.
Vláda likviduje původní
smysl zákona
Vládní návrh mimo jiné dává
ministrům do rukou silné nástroje,
jak odvolat státní tajemníky.
Původní služební zákon z roku
2015 přitom zavedl, že právě státní
tajemníci plní roli prostředníků
mezi politickým vedením minister-

stev a profesionálními úředníky.
Právě oni mají dbát na to, aby byli
nejvyšší státní úředníci hodnoceni
podle svého výkonu a své odbornosti, nikoliv podle svých politických názorů a preferencí. Aktuální
vládní návrh proto popírá původní
smysl zákona o státní službě.
„Vládní návrh rozšiřuje důvody,
kdy může ministr odvolat státního
tajemníka. Některé jsou však tak
vágní, že je může kterýkoliv ministr
snadno zneužít. Hrozba žaloby od
tajemníka v tom politiky asi těžko
odradí. Ministryně Klára Dostálová, která je autorkou této části
zákona, hrozbu politizace na osobním setkání připustila, ovšem s tím,
že u této vlády nehrozí. Služební
zákon by však měl mít pojistky proti zneužití a nespoléhat na odpovědnost politiků,“ dodal Josef
Karlický. Jeden z možných důvodů pro odvolání tajemníků je třeba
i to, že „naruší důstojnost své
funkce“ anebo „ohrozí důvěru ve
své nestranné rozhodování“.
Takto vágní důvody však mohou
ministři snadno využít proti nepohodlným tajemníkům. Zákon v nové podobě tak umožňuje ministrům vytvářet nepřípustný tlak na
státní tajemníky, kteří mají klíčové
pravomoci v personálních otázkách na ministerstvech. V důsledku tak dochází k většímu riziku
politizace a destabilizace státní
služby.

publice – ČMKOS a součástí
Odborového svazu státních orgánů a organizací, kde odborová
práce je posláním, vyjednávají
jednoznačně ve prospěch lepších
mzdových a pracovních podmínek. Společně vyjednáváme

ze sekcí

v kolektivních smlouvách pracovní podmínky zaměstnancům,
zejména spravedlivé odměňování, a garanci bezpečné práce.
předseda Koordinačního
výboru Mgr. Petr Pacher
a předseda Sekce PaZ
Policie ČR Jaroslav Chytrý

Poslanci mají poslední šanci zabránit politizaci státní správy!
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Velkým rizikem novely jsou také
změny služebního hodnocení.
„Podle návrhu schváleného
Sněmovnou mají vysoké úředníky
nově hodnotit politici, přičemž
nevyhovující či dostačující služební
hodnocení je důvodem k odvolání.
To nabízí velký prostor pro politické a nikoli odborné hodnocení
a vytváření tlaku na politickou loajalitu úředníka,” uvedl Lukáš
Kraus, právník Rekonstrukce státu.
...
Co si o vládním návrhu myslí
odborníci?
Řada expertů se k vládní novele
služebního zákona vyjádřila kriticky. „Je to jen další krok k bezvýznamnosti celé normy a návrat
k samoděržaví. Zametá cestu k odstranění zbytků bariér vedoucí k návratu noci dlouhých nožů ve státní
správě,“ říká k vládnímu návrhu
Ivan Přikryl, právník a odborník
na státní správu.
„Pokud se rozšíří důvody pro
odvolání státních tajemníků například o skutečnosti, že "narušil
důstojnost své funkce nebo ohrozil
důvěru v jeho nestranné, odborné
a spravedlivé rozhodování", tedy
o poměrně vágní důvody, otevírá se
tím možnost odvolání státních
tajemníků z politických důvodů.

Státní tajemníci pak budou méně
ochotni riskovat své postavení ve
střetu s politickými reprezentanty,
ne ani tak kvůli své funkci, ale
z důvodu, že pokud budou odvoláni, jejich nástupce může být ryze
politickým nominantem vládních
stran,“ uvedl k vládnímu návrhu
ústavní právník Maxim Tomoszek.
„Odvolatelnost státních tajemníků na jednotlivých ministerstvech, stejně jako jakékoliv změkčení dříve stanovených pravidel,
bude přispívat k závislosti úředníků
na politické reprezentaci a tím
zcela eliminovat největší přínos
služebního zákona, tedy snahu o nezávislost úředníků na vládnoucí
reprezentaci,“ komentoval vládní
návrh Ondřej Závodský, bývalý
náměstek na ministerstvu financí
a právník.
https://www.rekonstrukcestatu.cz/c
s/archiv-novinek/poslanci-majiposledni-sanci-zabranit-politizacistatni-spravy
22. 1. 2019
kráceno
Rekonstrukce státu je platforma
občanů, kteří prosazují do českých
zákonů účinná protikorupční
opatření zformulovaná odborníky.
Jejím cílem jsou lepší zákony proti
zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi.

Novela zákona o státní službě
byla schválena

Poslanecká sněmovna dne 23. ledna 2019
schválila kontroverzní novelu zákona o státní
službě, a to v podobě, v jaké ji postoupila Senátu.
Ačkoli novela obsahuje některá drobnější
zlepšení zákona, která by mohla usnadnit jeho
praktickou aplikaci, obsahuje rovněž mnohem
více problematických změn, za riskantní pak
můžeme označit změny, které se promítnou do
služebního hodnocení. Pokud tedy novelu zákona o státní službě
nevetuje prezident, čemuž nic nenasvědčuje, je nezbytné se připravit na její brzkou účinnost. Uvádíme základní přehled přijatých změn, podrobněji budou popsány dle praktické potřeby
v některých dalších vydáních.

Výběrová řízení
na představené a jejich
odvolávání
Značně se rozvolňují požadavky na účastníky druhého kola výběrového řízení, a to do té
míry, že na vedoucího oddělení
se v druhém kole může přihlásit
kdokoli, kdo splňuje podmínky
pro přijetí do služebního poměru. U náměstka pro státní službu,
státního tajemníka, vedoucího
služebního úřadu, náměstka pro
řízení sekce/ředitele sekce pak
dochází k významné (a nejvíc
problematické) změně – druhé
kolo výběrového řízení se vyhlásí nejen tehdy, když v prvním
kole nikdo neuspěl, ale pokud
z jakéhokoli důvodu nebylo
předmětné služební místo v prvním kole výběrového řízení obsazeno.
Státní tajemníky bude nově
odvolávat vláda na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády po projednání
s náměstkem pro státní službu.
Odvolání nebude předcházet
povinné kárné nebo obdobné
řízení, pouze důvody, pro které
je možné obecně odvolat představeného, a dále v případě,
pokud zvlášť závažným způsobem porušil služební kázeň
nebo se dopustil zaviněného jednání, jímž narušil důstojnost své
funkce nebo ohrozil důvěru v jeho nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování. U ostatních představených dochází ke
změně související se změnami
ve služebním hodnocení. Odvolat je bude možné nejen na základě nevyhovujících, ale i dostačujících výsledků služebního
hodnocení.
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Změny ve služebním
hodnocení
Opouští se princip každoročního hodnocení prováděného
v prvním čtvrtletí. Pravidelné
hodnocení se bude provádět jednou za rok, 2 nebo 3, v termínu
určeném služebním orgánem.
Interval a termín hodnocení
bude muset být stanoven služebním předpisem. Mimoto bude
možné v celé řadě případů provádět služební hodnocení ad hoc
– nejvýše jednou ročně na žádost státního zaměstnance, jindy
podle potřeby, vždy však v odstupu alespoň 60 odsloužených
dnů ode dne seznámení s předchozím služebním hodnocením.
V případě nevyhovujících výsledků se další hodnocení provede po 90 odsloužených dnech.
Dodržování služební kázně a výsledky vzdělávání už nadále
hodnoceny nebudou. Stupnice
bude mít pět stupňů, mezi vynikající a dobré výsledky se
vkládají výsledky velmi dobré.
Proti služebnímu hodnocení se
nově zavádí specifický opravný
prostředek – námitky, které bude
možné podat písemně a s odůvodněním do 15 dnů služebnímu
orgánu. Služební orgán o nich
bude sám rozhodovat. Služební
hodnocení za rok 2018 se
provede podle dosavadní právní
úpravy.
Některé další změny
Pro služební místo budou moci být stanoveny maximálně 3,
u představeného 4 obory služby,
odpovídající typické agendě,
musí být vždy stanoven ten obor
služby, do kterého spadá nejnáročnější činnost. V případě, že
státnímu zaměstnanci (změnou
systemizace, po přesunu na jiné
služební místo) přibude obor
služby, musí mu služební úřad

§ ODPOVÍDÁME §

umožnit do 12 měsíců vykonat
zvláštní část úřednické zkoušky.
Pokud ji v této lhůtě nevykoná,
bude dán důvod na převedení na
jiné služební místo.
Přesun na jiné služební místo
bez VŘ po dohodě s nadřízeným
bude možný i o jednu platovou
třídu výše, pokud 2x za sebou
dosáhl ve služebním hodnocení
vynikajících výsledků, a v některých dalších speciálních případech. Obdobný postup bude
možný u některých předsta-

vených. Novela dále zavádí některé velice partikulární výjimky
z předepsaného vzdělání (§ 178
a 178a).
Tzv. političtí náměstci budou
moci ukládat služební úkoly
a příkazy k výkonu služby.
Státní zaměstnanec nebude moci
odmítnout splnit úkol mimo jeho
obor služby, pokud tento úkol
spadá do působnosti jeho organizačního útvaru.
Mgr. Šárka Homfray
OSSOO

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
vrácený Senátem a schválený 23. 1. 2019 na 26. schůzi Poslanecké
sněmovny ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, najdete na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=132&ct1=5

Stanovisko MPSV k valorizaci platového
tarifu po zrušení služebního místa

Na rozdíl od zákoníku práce se do platové třídy ve státní službě
nezařazuje zaměstnanec, ale služební místo.
Platový tarif přísluší státnímu zaměstnanci ve výši, která je v aktuální příloze č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců, stanovená pro platovou třídu, do
které je zařazeno služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen (§ 1 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.). Z uvedeného tedy
jednoznačně vyplývá, že státnímu zaměstnanci nepřísluší platový tarif
(žádný) v případě, že není zařazen na žádné služební místo a z tohoto důvodu nemůže vykonávat službu. Pro případy, kdy je nemožnost
konat službu státnímu zaměstnanci finančně kompenzována, stanoví
souhrnně postup pro určení základu (nazvaného platem) pro výpočet
stanovené výše kompenzace v jednotlivých případech § 176 zákona
o státní službě. Pokud jde o platový tarif, zahrnuje se do uvedeného
základu vždy ve výši, která byla státnímu zaměstnanci naposled určena, nebo na kterou mu vznikl nárok. Pro určení výše platového tarifu
je tedy rozhodující termín, do kterého byl státní zaměstnanec zařazen
na služební místo, tedy například než zaniklo - není již obsažené
v systemizaci na příslušný kalendářní rok - a nikoliv právní účinnost
institutu zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů (nastala-li výjimečně později, než účinnost nové systemizace).
Pro účely § 176 zákona o státní službě je proto vždy nutné vycházet
z té výše platového tarifu, která naposledy příslušela státnímu zaměstnanci v době, kdy byl zařazen na služebním místě.
V Praze dne 12. prosince 2018
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph. D., v. r.
náměstek pro řízení sekce
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/stanovisko-mpsv-k-valorizaciplatoveho-tarifu-po-zruseni-sluzebniho-mista.aspx
Přehled poraden a jejich úředních hodin, žádanku o poskytnutí služby právního poradenství pro
členy ČMKOS, žádanku doložení členství pro
poskytnutí právní pomoci a zásady pro činnost právního poradenství pro členy ČMKOS najdete na
https://www.cmkos.cz/obsah/228/pravni-poradenstvi-pro-cleny-cmkos
Útvar regionální politiky ČMKOS, tel: 234 463 333, mob.:
602 395 387, e-mail: klepac.jiri@cmkos.cz

Francie: Diskuse nad situací kolem hnutí „žlutých vest“
17. leden 2019
Přibližně 2 tisíce účastníků diskutovalo o sociální situaci ve Francii.
Tzv. žluté vesty jsou fenoménem, který prosazuje mnoho požadavků odborů. Požadují zvýšení mezd, chtějí
ukončit nejistou práci a daňové
úniky, zdůrazňují potřebu budovat
veřejné služby ve vesnických a příměstských oblastech. Francouzský
prezident Macron reagoval na tuto
situaci výzvou k velké diskusi s francouzskými občany, ale ti se obávají, že k žádným změnám v nastoleném
kurzu stejně nedojde. Hněv Francouzů byl značný již v říjnu 2017 a květnu 2018, kdy navzdory velkým protestům za lepší mzdy pracovníků ve
veřejných službách, nebyly jejich požadavky vyslyšeny. Odbory podporují další protesty a jsou otevřeny i k dalším stávkám. Generální
tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan zdůraznil důležitost jednotného
jednání odborů v době rostoucí nacionalizace. Volby do Evropského
parlamentu jsou klíčové pro udání dalšího směru a vyjádření podpory
Evropské unii a podpory modelu, který upřednostňuje pracovníky
a zájmy lidí před zájmy korporací. J. W. Goudriaan dále uvedl, že úsporné politiky musí skončit, a že potřebujeme silnější Evropu a větší
spolupráci pro řešení problémů, kterým čelíme.
Dohoda o rovných mzdách v Glasgově
17. leden 2019
Britská odborová federace UNISON je hrdá na to, že dosáhla dohody
o vyřešení dlouhodobých požadavků na odstranění nerovných mezd
s městem Glasgow. Tato dohoda určuje principy a strukturu výplat tisícovkám žen v Glasgowě. Jednotlivé případy ale budou urovnávány postupně a celý proces ještě potrvá několik měsíců. UNISON vedl v minulém
roce do stávky za rovné mzdy přibližně
8000 lidí, když převážnou většinu
stávkujících tvořily ženy. Po stávce se
začalo vyjednávání konečně hýbat
správným směrem. Generální tajemník
UNISON David Prentis k tomu řekl: „Ženy pracující pro městskou radu
v Glasgowě jsou zase o krok bliž k rovným mzdám. Některým město
dlužilo významné částky po více než deset let. Díky žalobě u soudu
a stávce se nyní zdá, že tato situace konečně skončí. Ačkoliv bude ještě
trvat několik měsíců, než ženy skutečně dostanou své peníze, toto je
vskutku slavnostní chvíle.“
ICRICT vydává nový report ohledně boje s daňovými úniky
21. leden 2019
Nezávislá komise pro reformu mezinárodního korporátního zdanění
(ICRICT), jejíž členem je i PSI, spouští novou iniciativu analyzující
úspěchy a selhání OECD skupiny pro daňové úniky BEPS. Tato iniciativa vznikla v roce 2012 na popud zemí G20, které vyzvaly k jejímu
vytvoření OECD. V roce 2015 představila OECD balíček reforem.
Systém BEPS přinesl některá dobrá řešení pro ty nejvíce šokující mechanismy daňových úniků. Bohužel ale nedokázal postihnout klíčový problém: společnosti pořád mohou přesouvat své zisky, kamkoliv chtějí, a tak
využívat daňové ráje. Kvůli daňovým únikům nadnárodních společností
nedokážou vlády dostát svůj závazek ke shromažďování všech dostupných zdrojů k realizaci ekonomických, sociálních a kulturních práv.
Nejvíce šokujícím aspektem daňových přesunů je fakt, že jsou legální.
Nadnárodní firmy upraví ceny transakcí mezi svými pobočkami, aby si
zajistily, že jejich zisky jsou daněny v zemích s nižšími daňovými sazbami a ne tam, kde byly skutečně vygenerovány. Tímto způsobem dokážou

koncentrovat ohromné zisky díky silnému odvětví takovýchto zprostředkovatelů, kterými jsou banky, různí daňoví konzultanti a právní firmy.
Tyto ušlé daně musí kompenzovat obyčejní pracovníci, což je pro
demokracii toxické a přispívá to k výraznému nárůstu populismu, který
dnes všude vidíme. Nadnárodní společnosti by měly být daněny jako
jedna firma, která podniká napříč hranicemi. Jednoduchý přístup by tak
zajistil, že zisky a z nich plynoucí adekvátní daně by byly alokovány
v každé zemi zvlášť podle objektivních faktorů, jakou jsou dosažené
prodeje, počet zaměstnanců nebo případně počet elektronických uživatelů. Podle odhadů MMF dosahují ročně celkové ztráty z přesunů
zisků více než 500 mld. dolarů s tím, že 400 mld. dolarů připadá na země
OECD a přibližně 200 mld. dolarů na rozvíjející se země.
Maďarsko: Odbory dále protestují proti jednostranným změnám
v pracovní době
21. leden 2019
V sobotu 19. ledna protestovali odboráři napříč celým Maďarskem
proti zavedení legislativních změn v pracovní době. Tyto změny byly
jednostranně uvaleny vládou Viktora Orbána. Odbory opět zdůraznily
svůj požadavek na lepší platy a minimální mzdy. Odbory dále požadují
změnu zákoníku práce, který omezuje možnosti stávky a za současných
podmínek stávku de facto neumožňuje. Mezi dalšími požadavky jsou
změny penzijního systému. V těchto
protestech byly opět aktivní i maďarské pobočky EPSU (Evropská
federace odborových svazů veřejných
služeb), které navštívil i generální
tajemník EPSU, aby se seznámil se
situací a aby jim vyjádřil svou podporu. Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan se připojil k odborovým aktivistům v pobočkách EPSU a potkal se i se zástupci ostatních odborů, kteří jsou aktivní ve veřejném sektoru. EPSU samozřejmě
plně podporuje své maďarské kolegy, kteří spustili protesty především
v reakci na změny v pracovní době. Nový zákon totiž umožňuje také zaměstnavatelům požadovat po zaměstnancích až 400 hodin přesčasů.
Placení přesčasů ale nemusí být za zvýšenou sazbu a na kompenzaci pracovníků za jejich přesčasy má zaměstnavatel až tři roky. Zákon zcela
opomíjí efekt, který mají přesčasy na zdraví a bezpečí pracovníků,
a rovněž se nezabývá dopadem na rovnováhu mezi pracovním a osobním
životem pracovníků.
Směrnice o transparentních a čitelných pracovních podmínkách:
ETUC vyzývá všechny členské státy EU k zvýšení ochrany každého
pracovníka
25. 1. zástupci členských zemí EU diskutovali o Směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Tento mítink
rozhodl o pozici Evropské rady při dalším vyjednávání. Zástupci členských států by měli respektovat převážnou většinu v Evropském parlamentu, která je proti 20hodinové hranici při aplikaci Směrnice. Zneužití
flexibility podkopává všechna zaměstnanecká práva a je zásadní, aby
členské státy učinily nezbytné kroky k nápravě nedostatků a zlepšení
pracovních životů evropských pracovníků. Zástupci ETUC vyzývají
členské státy, aby se zachovaly slušně, a zajistily aplikaci této Směrnice
i na ty nejzranitelnější pracovníky bez ohledu na pracovní dobu nebo
sektor, ve kterém pracují. Je nepřijatelné, aby ti, co mají kontrakty na nula až jen pár hodin, nebyli Směrnicí chráněni. Směrnice by tím ztratila
veškerou kredibilitu, pokud by skupiny pracovníků, kteří potřebují
ochranu nejvíce, skončili bez ní. Se stejnou logikou neexistuje výmluva
pro nezahrnutí pracovníků ve veřejném sektoru, záchranných sborech,
u vojáků a policistů nebo námořníků.“
Pavol Mokoš
NOS - Noviny Odborového svazu státních orgánů a organizací
Vychází v PDF 20x za rok. V Praze vydává
Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha,
e-mail: statorg@cmkos.cz;
http:// statorg.cmkos.cz. IČO 469351.
Šéfredaktorka: Květa Dědovská.
 236 181 173, e-mail:dedovska@volny.cz.

nabídka

NABÍDKA SVAZOVÉ RODINNÉ REKREACE 2019

Pro rok 2019 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). Širokou nabídku zvýhodněných lázeňských a wellnes pobytů
v České republice na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku nabízí společnost
spa.cz, (informace také na http://statorg.cmkos.cz/menu/rekreace.php). Dále je
možné využít pobyt v pražském hotelu Olšanka a do března 2019 včetně ve
Františkových Lázních.
Objednávky pobytů
V letošním roce 2019 probíhá stejný systém objednávání rekreačních pobytů
svazové rodinné rekreace jako v loňském roce. Veškeré objednávky probíhají přímo mezi členem ZO OSSOO a rekreačním střediskem, tzn., že členové ZO
OSSOO si budou vybrané pobyty a služby objednávat individuálně, a to buď telefonicky, e-mailem nebo písemně přímo s jednotlivým penzionem nebo hotelem.
Pro uplatnění zvýhodněných cen pro členy OS je nutné při rezervaci ubytování
nahlásit rekreačnímu středisku svou příslušnost k OSSOO. Zvýhodněné ceny
pobytů pro členy OSSOO platí také pro jejich rodinné příslušníky, kteří se pobytu zúčastní.
Doporučujeme
Jelikož některá střediska nabízejí rekreační pobyty jen určitou část roku
(květen – září) a disponují malým počet lůžek na turnus (např. penzion
Hejtman – Chlum u Třeboně, Sport hotel Kácov), doporučujeme si objednávky
na letní prázdninové měsíce zajistit se středisky co nejdříve.
Důležité informace
Pro uplatnění zvýhodněné nabídky pobytu, bude člen OS při rezervaci
pobytů prokazovat příslušnost k OSSOO průkazem člena ZO nebo
potvrzení VZO, popř. 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
Mgr. Arnošt Odvalil
Senovážné náměstí 23
110 00 PRAHA 1
tel.: 224 142 275
fax: 224 142 273
mobil: 739 534 662
email: odvalil.arnost@cmkos.cz
jižní Čechy
Ivana Jochová
Senovážné náměstí 2
371 23 ČESKÉ BUDĚJOVICE
mobil: 724 594 591
email: jochova.ivana@cmkos.cz
západní Čechy
Daniela Bečvaříková
Pobřežní 8
301 11 PLZEŇ
mobil: 731 609 454
email: becvarikova.daniela@cmkos.cz
severní Čechy
Eva Vovesová
Dvořákova ul. 2

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
mobil: 731 609 455
email: vovesova.eva@cmkos.cz
východní Čechy
Mgr. Věra Benešová
Eliščino nábřeží 375
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
mobil: 604 321 518
email: benesova.vera@cmkos.cz
jižní Morava
Jaroslav Svoboda
Malinovského náměstí 4
660 87 BRNO
tel.+fax: 542 213 188
mobil: 731 609 457
email: svoboda.jaroslav@cmkos.cz
severní Morava a střední Morava
Ing. Zdeněk Faic
U Tiskárny 1/558
702 00 OSTRAVA - Přívoz
mobil: 731 622 932
email: faic.zdenek@cmkos.cz

Ubytování pro členy odborových svazů v Praze v hotelu Olšanka

Hotel nabízí 608 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. Všechny pokoje jsou nekuřácké.
 Strategická poloha v sousedství centra Prahy a hlavního nádráží
 Personál recepce k dispozici 24 hodin denně
 Moderní pokoj již za cenu od 900 Kč
 Servírované nápoje denně až do půlnoci
 Výběr až ze tří hotelových restaurací
 Variabilní nabídka 14 konferenčních sálů a salonků
 Saunový svět, bazén a jiná sportoviště k aktivnímu odpočinku
 Bezplatný vysokorychlostní signál WiFi
 Parkování v podzemních garážích hotelu
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.
900 Kč
1050 Kč
1050 Kč
1400 Kč
1300 Kč
1600 Kč
1500 Kč
1800 Kč
1700 Kč
1900 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
https://www.hotelolsanka.cz/

Horský hotel Skiland *** superior

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

sezóna od 1. 7. – 15. 9. 2019
mimosezóna od 8. 4. – 30. 6. 2019 nebo 16. 9. – 22. 12. 2019
týdenní pobyt s polopenzí (8 dní/7 nocí)
sezóna/os/noc
mimosezóna/os/noc
dospělý
652,- Kč/ původně 794,- Kč
580,- Kč/ původně 699,- Kč
dítě
512,- Kč /původně 630,- Kč
454,- Kč/ původně 552,- Kč
dítě na přistýlce
470,- Kč/ původně 573,- Kč
418,- Kč/ původně 504,- Kč
týdenní pobyt - 100% sleva na půjčovnu sport. vybavení, 1h bowlingu,mapky k turistickým trasám,
1x vstup do Expozice hudebních nástrojů, 1x slevová karta YesCard.
prodloužený víkend s polopenzí (5 dní/4 noci)
dospělý
652,- Kč /původně 794,- Kč
580,- Kč/ původně 699,- Kč
dítě
512,- Kč/ původně 630,- Kč
454,- Kč /původně 552,- Kč
dítě na přistýlce
470,- Kč/ původně 573,- Kč
418,- Kč/ původně 504,- Kč
prodloužený víkend - 100% sleva na půjčovnu sport. vybavení, mapky k turistickým trasám,
1x vstup do Expozice hudebních nástrojů, 1x slevová karta YesCard.
víkend s polopenzí (3 dny/2 noci)
dospělý
652,- Kč/ původně 794,- Kč
580,- Kč/ původně 699,- Kč
dítě
512,- Kč/ původně 630,- Kč
454,- Kč/ původně 552,- Kč
dítě na přistýlce
470,- Kč/ původně 573,- Kč
418,- Kč/ původně 504,- Kč
1x vstup do Expozice hudebních nástrojů
Bonusy - platí pro všechny pobyty
 po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný pobyt
 parkování a wifi zdarma
(max. 3 měsíce od původního data nástupu)
 úschovna kol, lyží zdarma
Důležité informace
 ubytovací poplatky v ceně pobytu
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin a v den odjez stolní tenis zdarma
du musí být vyklizeny do 10.00 hod
 možnost využití společenské místnosti zdarma
 domácí mazlíček za poplatek 130,- Kč/den
Slevy
 dětská postýlka 50, -Kč/den
 sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
Podmínky pobytu
 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
 ve lhůtě 30-15 dní před nástupem 25 % z ceny rezervace,
 ve lhůtě 14-7 dní před nástupem 50 % z ceny rezervace,
 ve lhůtě 6-3 dní před nástupem 75 % z ceny rezervace,
 ve lhůtě 2 a méně dní před nástupem 100 % z ceny rezervace,

Rodinný penzion Skiland

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

sezóna od 1. 7. – 15. 9. 2019
mimosezóna od 8. 4. – 30. 6. 2019 nebo 16. 9. – 22. 12. 2019
Týdenní pobyt s polopenzí (8 dní/7 nocí)
sezóna/os/noc
mimosezóna/os/noc
dospělý
544,- Kč/ původně 674,- Kč
491,- Kč/ původně 599,- Kč
dítě
458,- Kč/ původně 581,- Kč
408,- Kč/ původně 510,- Kč
týdenní pobyt - 100% sleva na půjčovnu sport. vybavení, 1h bowlingu,
1x vstup do Expozice hudebních nástrojů, mapky k turistickým trasám, 1x slevová karta YesCard.
Prodloužený víkend s polopenzí (5 dní/4 noci)
dospělý
544,- Kč/ původně 674,- Kč
491,- Kč/ původně 599,- Kč
dítě
458,- Kč/ původně 581,- Kč
408,- Kč/ původně 510,- Kč
prodloužený víkend - 100% sleva na půjčovnu sport. vybavení, mapky k turistickým trasám,
1x vstup do Expozice hudebních nástrojů, 1x slevová karta YesCard.
Víkend s polopenzí (3 dny/2 noci)
dospělý
544,- Kč/ původně 674,- Kč
491,- Kč /původně 599,- Kč
dítě
458,- Kč/ původně 581,- Kč
408,- Kč/ původně 510,- Kč
víkend - 1x vstup do Expozice hudebních nástrojů.
Bonusy
 po dohodě s recepcí lze uhrazenou zálohu využít na jiný pobyt
 parkování a wifi zdarma
(max. 3 měsíce od původního data nástupu)
 úschovna kol, lyží zdarma
Důležité informace
 ubytovací poplatky v ceně pobytu
 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin a v den odjez stolní tenis zdarma
du musí být vyklizeny do 10.00 hod
 možnost využití společenské místnosti zdarma
 domácí mazlíček za poplatek 130,- Kč/den
Slevy
 dětská postýlka 50, - Kč/den
 sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
Podmínky pobytu
 cena pro dítě platí do 12 let věku dítěte
 minimální obsazenost pokoje jsou 2 osoby, v případě obsazení
pokoje menším počtem osob - příplatek 200,- Kč noc/os
Storno odmínky
 ve lhůtě 30-15 dní před nástupem 25 % z ceny rezervace,
 ve lhůtě 14-7 dní před nástupem 50 % z ceny rezervace,
 ve lhůtě 6-3 dní před nástupem 75 % z ceny rezervace,
 ve lhůtě 2 a méně dní před nástupem 100 % z ceny rezervace,

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

Letní pobyt (8 dní/7 nocí) 5530 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) 2370 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) 1580 Kč/osoba (původně 2390 Kč)
 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
 2x snídaně formou buffetu
 2x večeře výběr z 5 jídel
Děti 3 - 12 let 510, - Kč/noc
Příplatek za jednolůžkový pokoj 300,- Kč/noc/polopenze
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. 2019

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

Cenové podmínky pro letní sezónu 2019 od 29. 6. do 24. 8. 2019
3850,- Kč – dospělá os/týden s polopenzí
2800,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí

• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím
• 7x polopenze (snídaně bufetu, večeře dvouchodová servírovaná), –
stravování začíná v sobotu večeří a končí v sobotu snídaní
• Děti od 0 do 3,99 let bez nároku na lůžko a stravu platí manipulační
poplatek 100,- Kč/den (pobyt na společném lůžku nebo dítě v 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 27. 4. do 29. 6., od 24. 8. – 28. 9. 2019):
3780,- Kč – dospělá osoba/týden s polopenzí
2730,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí
• 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím
• 7x polopenze (snídaně servírovaná, večeře dvouchodová
servírovaná), – stravování začíná v sobotu večeří a končí v 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:
• v mimosezoně možnost dokoupení plné penze - 100 Kč/osoba
• pokud host nezaplatí zálohu k požadovanému datu, pobyt bude bez
dalšího upozornění zrušen
• zruší-li účastník rezervaci v době delší než 20 dní před nástupem,
záloha mu bude vrácena v plné výši 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.
V ceně není zahrnut rekreační poplatek obci 15,- Kč/dosp.os. od
18 do 70 let/den
Vybavení areálu penzionu – služby v ceně:
• dětský a internetový koutek, Wi-Fi a TV ve všech pokojích
• malé fitness centrum a stolní tenis
• dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm, klouzačkou, houpačkou
a domečkem
• otevřené ohniště
• parkoviště v areálu
• možnost úschovy vlastních jízdních kol v garáži penzionu
• možnost masáží
REZERVACE: pí. Keslová, tel. + 420 775 336 954
e-mail: penzion.hejtman@tiscali.cz

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
SLEVY
 sleva 100 % pro děti do 3 let, bez nároku na lůžko a stravu
 dětská postýlka zdarma
Sportovní pobyty
(7 dní/6 nocí) polopenze 3980 Kč/osoba
 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, parkování a wifi zdarma)
SLEVY
 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 - 130 Kč/dospělá osoba, 90 Kč dítě
do 12 let
 jednolůžkový pokoj za příplatek 150 Kč/osoba/noc
 pobyty jsou k dispozici v termínu od 29. 6. - 31. 8. 2019:
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 29. 6. – 6..
7. 2019 – 8 lůžek
1 x 1/4 lůžkový pokoj /2 propojené pokoje se společným sociálním
zařízením/29. 6. – 6.. 7. 2019 – 3 /až 4/ lůžka
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 6. 7. - 13. 7.
2019 – 8 lůžek
1 x 1/4 lůžkový pokoj /2 propojené pokoje se společným sociálním
zařízením/ 6. 7. - 13. 7. 2019 – 3 /až 4/ lůžka
4 x 1/2lůžkový pokoj se sociálním zařízením v termínu 11. 8. - 17.
8. 2019 a 24. 8. - 31 .8. 2019 – 8 lůžek
 v hotelu není možný pobyt s domácím zvířetem
REZERVACE:rezervace@sport-hotel.cz, + 420 774 851 488

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. 6. - 28. 9. 2019) ceny - osoba/den při pobytu 3 a více dní,
pobyty 1-2 dny + 50 Kč/os/den
Plná penze
Polopenze
Pokoje STANDARD:
dospělý
670,- Kč (původně 770,- Kč) 600,- Kč (původně 690,- Kč)
děti do 10 let
580,- Kč (původně 630,- Kč) 505,- Kč (původně 550,- Kč)
Pokoje TURISTIK:
dospělý
565,- Kč (původně 650,- Kč) 495,- Kč (původně 570,- Kč)
děti do l0 let
490,- Kč (původně 530,- Kč) 415,- Kč (původně 450,- Kč)
APARTMÁ
dospělý
715,- Kč (původně 820,- Kč) 645,- Kč (původně 740,- Kč)
děti do 10 let
610,- Kč (původně 660,- Kč) 535,- Kč (původně 580,- Kč)
Mimosezóna (od 1. 4 do 1. 6. a od 28. 9. - 26. 10. 2019)
- v mimosezóně 10% sleva na ceníkové ceny (http://engadin.cz/engadin/cenik.asp)

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
- 100,- Kč/den pobyt s domácím zvířetem (malá plemena)
- rekreační poplatek se hradí na místě
Forma úhrady pobytu - záloha + doplatek v hotovosti nebo převodem
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 příslušného Informačního poradenského centra OSSOO.
REZERVACE: engadin@engadin.cz, +420 773 650 058

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

Portál Spa.cz již od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k pobytům v prověřených lázních a wellness hotelech v České republice a dalších pěti zemích střední Evropy. Ve spolupráci s našimi partnery přinášíme
atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek, tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin. Také pro rok 2019 přinášíme bohatou nabídku pobytů pro posílení Vašeho zdraví a pro dobrou pohodu. Zvýhodněné pobyty nabízejí oblíbené hotely a lázně v České republice, Maďarsku, na Slovensku nebo v Polsku, pro Vás i Vaše rodinné
příslušníky. Exkluzivně pro Vás, jsme připravili dodatečnou slevu 5% na všechny další pobyty z celkové nabídky SPA.CZ. Jednoduchým přihlášením do partnerské sekce získáte možnost vybrat si z více než 3000 pobytů za nejvýhodnějších podmínek. Dodatečnou slevu 5% lze získat
také telefonickou nebo emailovou objednávkou. Přístup do partnerské sekce, kde je možné čerpat dodatečnou slevu:www.spa.cz/partner/ossoo/
jméno: ossoo heslo: pobyty V případě nižších cen u akčních balíčků jednotlivých lázní, Vám garantujeme vždy výhodnější cenu.
Rezervace pobytů a podrobné informace na telefonním čísle 222 535 555 nebo emailové adrese vip@spa.cz.
Lázeňské pobyty 7 dní/6 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci,
víkendové pobyty 3 dny/2 noci
Lázně Lednice na Moravě Spa Resort lednice****
Lázně Luhačovice Hotel Vega***
Beskydy Hotel Kempa***
Jeseníky Hotel Červenohorské sedlo***
Priessnitzovy lázně Jeseník Lázeňské domy Priessnitz, Bezruč a Jan
Ripper
Lázně Teplice nad Bečvou Lázeňský dům Praha***
Lázně Slatinice Penzion Majorka
Lázně Nové Hrady Wellness Hotel Rezidence****
Šumava (Špičák) Orea Resort Horizont***
Krkonoše (Harrachov) Orea Resort Sklář****
Františkovy Lázně Spa & Kur Hotel Praha***
Františkovy Lázně Spa & Kur Hotel Harvey****
Lázně Poděbrady Spa Hotel Felicitas****
NOVÉ HRADY - Wellness Hotel Rezidence****
Janské Lázně Lázeňský hotel Terra***
Lázně Třeboň Hotel Zlatá Hvězda***
Nízké Tatry Hotel Bystrá***
Lázně Bechyně Lázně Jupiter Bechyně***
Vysoké Tatry Lázně Nový Smokovec - Hotely Branisko*** a Palace***
Lázně Trenčianske Teplice Wellness hotel Panorama****
Vysoké Tatry Hotel Solisko****
Malá Fatra Village resort Hanuliak****
Slovenský Ráj Resort Levočská dolina
Termály Jižní Slovensko Wellness Hotel Patince****
Termály Jižní Slovensko Wellness Hotel Thermalpark Dunajská
Streda****
Lázně Turčianske Teplice Lázeňský hotel Veľká Fatra Superior****

LÁZNĚ SLATINICE - Penzion Majorka
Lázně Poděbrady Spa Hotel Felicitas****

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

Františkovy Lázně Spa & Kur Hotel Praha***

- 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 již od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k pobytům v prověřených lázních a wellness hotelech v České republice a dalších pěti zemích střední Evropy. Ve spolupráci s našimi partnery přinášíme
atraktivní nabídku pobytů zaměřených jak na odpočinek, tak na prevenci a léčbu zdravotních obtíží různých profesních skupin. Také pro rok 2019 přinášíme bohatou nabídku pobytů pro posílení Vašeho zdraví a pro dobrou pohodu. Zvýhodněné pobyty nabízejí oblíbené hotely a lázně v České republice, Maďarsku, na Slovensku nebo v Polsku, pro Vás i Vaše rodinné
příslušníky. Exkluzivně pro Vás, jsme připravili dodatečnou slevu 5% na všechny další pobyty z celkové nabídky SPA.CZ. Jednoduchým přihlášením do partnerské sekce získáte možnost vybrat si z více než 3000 pobytů za nejvýhodnějších podmínek. Dodatečnou slevu 5% lze získat
také telefonickou nebo emailovou objednávkou. Přístup do partnerské sekce, kde je možné čerpat dodatečnou slevu:www.spa.cz/partner/ossoo/
jméno: ossoo heslo: pobyty V případě nižších cen u akčních balíčků jednotlivých lázní, Vám garantujeme vždy výhodnější cenu.
Rezervace pobytů a podrobné informace na telefonním čísle 222 535 555 nebo emailové adrese vip@spa.cz.
Wellness pobyty 8 dní/7 nocí, prodloužené víkendy 4 dny/3 noci,
víkendové 3 dny/2 noci
Lázně Dudince Lázeňský dům Minerál***
Lázně Brusno Lázeňský dům Poľana****
Lázně Nimnica Lázeňské domy Salvator, Caritas, Veritas a Manín
Lázně Bardejov Lázeňský hotel Alexander****
Lázně Vyšné Ružbachy Grand Hotel Strand****
Polské Vysoké Tatry Hotel Bania Thermal & Ski****
Lázně Bükfürdő Hotel Piroska****
Körmend Mjus World Resort & Thermal Park ****
Lázně Mosonmagyarovar Hotel Thermal***+

Lázně Turčianske Teplice Lázeňský hotel Veľká Fatra Superior****

LÁZNĚ BRUSNO - Lázeňský dům Polana - osygenoterapia

Janské Lázně Lázeňský hotel Terra***

Vysoké Tatry Hotel Solisko****

LÁZNĚ MOSONMAGYAROVAR - Hotel Thermal***+

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

LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ - Hotel Piroska***

- 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

Rekreační zařízení

SMRK v Lá zních Libverda

v roce 2019

Lázně Libverda leží v nadmořské výšce 424 m v libereckém regionu, v jedné z malebných kotlin, která uzavírá severní svah Jizerských hor a horský masiv Smrk. Jsou vzdálené 30 km od Liberce
a 6 km od Nového Města pod Smrkem.V krásném okolí je mnoho zajímavých cílů pro vycházky a výlety. Blízké Hejnice s barokním chrámem jsou známým rekreačním a poutním místem Jizerských
hor, odkud není daleko k vodopádu Sloupského potoka i Černého potoka. Pohodlně dosažitelné je i starobylé město a zámek Frýdlant, centrum kultury Liberec s botanickou a zoologickou zahradou,
Ještěd s vyhlídkovou restaurací, Jablonec nad Nisou, známý výstavami skla a bižuterie. Lázně obklopují jehličnaté lesy, které spolu s podhorskou polohou udávají jejich klimatický charakter. Léto
je mírné a bez velkých veder, podzim suchý a teplý. V zimě ideální podmínky pro lyžaře běžkaře (upravená stopa pro běžky), pro sjezdaře Bedřichov, Janov n. Nisou, Ještěd. Místo je vhodné i pro
cykloturistiku vzhledem k upraveným tratím (jízdní kolo s sebou, možnost úschovy). Zákaz pobytu s domácími zvířaty.
Zajišťuje na OS pí V. Řehořová, která vám na podkladě předběžné telefonické objednávky zašle tiskopis závazné objednávky, nebo využijte tiskopis uveřejněný ve vydání NOS 1/2019.
Provoz v rekreačním středisku OS státních orgánů a organizací a ZO Ministerstva financí ČR
“SMRK” vám nabízí příjemnou dovolenou příp. 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 a sportovnímu pobytu,
- ubytování při lázeňské příspěvkové léčbě v Lázních Libverda, a.s. (zpravidla 3týdenní léčba).
UBYTOVÁNÍ
V budově rekreačního střediska je 11 pokojù s 35 lůžky ve 3 nadzemních podlažích. Pro odborový svaz
je vyčleněno 5 pokojů s následující lůžkovou kapacitou:
3 x 2lůžkový pokoj + l přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 3lůžkový pokoj + 1 přistýlka (rozkl. lůžko),
1 x 4lůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením -WC, sprchový kout, umyvadlo a TV,
WI-FI připojení k internetu v celé budově.
Platba poukazu se provádí OS převodním příkazem nebo složenkou na základě faktury vystavené OS.
Po zaplacení obdrží žadatel poukaz včetně informací k pobytu.
Po dohodě ZO MF a OSSOO jsou ceny za ubytování stanoveny za pokoj/noc.

pokoj

CENY platné od 2. 1. 2019
cena za pokoj/noc

cena za pokoj/noc
krátkodobý pobyt **

číslo

velikost

sezóna

mimo sezónu

sezóna

mimo sezónu

6

3+1

645, -

485, -

675,-

515,-

*10
pokoj ZO MF

1+1

230,-

225,-

260,-

255.-

3, 4, 5
12

2+1
4

520,-

760, -

400, -

540, -

550,-

790,-

430,-

570,-

* možno objednat po domluvě s OSSOO (pí Řehořová)
** za krátkodobý pobyt je považován pobyt v délce 1 - 2 noci
Sezóna platí pro termíny 1. 2. – 17. 3. 2019, 31. 5. – 29. 9. 2019 a 13.12. – 5. 1. 2020
(vánoční svátkyv + Silvestr)
20% sleva za ubytování z uvedených cen bude poskytnuta objednateli, který je členem
OSSOO
STRAVOVÁNÍ
vlastní - rekreační zařízení je vybaveno společnými ledničkami a společnou kuchyní, kde
je k dispozici plynový a elektrický sporák, sklokeramická deska a mikrovlnka včetně nádobí
na vaření, varné konvice a mikrovlnná trouba. Dále má každý pokoj v kuchyni přidělenu
svoji uzamykatelnou skříňku s dalším nezbytným nádobím (talíře, hrnky, skleničky, příbory). Ke stolování je určena jídelna, která současně slouží jako společenská místnost a je vybavena televizorem. Stravovat je možné v různých restauračních zařízení v okolí RS
SMRK nebo přímo v komplexu lázní.
DOPRAVA
Dopravu si zabezpečuje každý účastník sám. Do Lázní Libverda je autobusové spojení
z Liberce, zastávka Lázně Libverda obratiště, asi 150 m od rekr. střediska. Pro osobní auta
rekreantů je vyhrazeno parkoviště přímo v objektu RS.

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

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

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. 1/2019 - web stránky OS “rekreace”

Objednavatel

Z Á V A Z N Á O B J E D N Á V K A - rok 2019

Jméno a příjmení
Bydliště

PSČ

Zaměstnavatel
(pracoviště)

tel. číslo

e-mail

UBYTOVÁNÍ v RZ "SMRK"
délka pobytu: v termínu od - do
počet účastníků:

pokoj číslo:

tj. počet nocí

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

Žádám o zaslání složenky
Platbu provedu převodem ze svého účtu
Platba v hotovosti na pokladně OS

ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE

(zakroužkujte)
(zakroužkujte)
(zakroužkujte)

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

podpis žadatele, datum

členství v ZO a správnost údajů potvrzuje razítko a podpis VZO

