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Celní správa

V sídle odborového svazu v Praze se ve čtvrtek 1. února konala
konference Podnikového výboru odborových organizací celní
správy (sekce CS).
Po úvodním zvolení pracovního
předsednictva, pracovních komisí,
schválení programu konference,
jednacího a volebního řádu
předseda sekce Bc. Miloš Lokvenc podal první část zprávy
o činnosti předsednictva podnikového výboru za období od
minulé konference.
Předsednictvo, které se zpravidla schází

ly hazardu ztěžuje podoba zákona o hazardních hrách. Jde však
o vnitřní problémy, které neovlivňují samotný výkon celní správy. Generální ředitel oceňuje
zlepšování platových podmínek
v minulém roce, protože personální konkurenceschopnost vůči
soukromému sektoru je nízká,
a očekává navýšení tarifních pla-

jednou za měsíc, a kterého se
v případě zájmu účastní s hlasem
poradním předsedové základních
organizací, se věnovalo mj. projednávání novely zákona č.
361/2003 Sb. o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů
a vyjednávání o platech. Úspěchem
odborů je náprava 10% snížení
tarifních platů v roce 2010 a zvýšení tarifních platů od 1. 11. 2017.
M. Lokvenc ocenil spolupráci odborových svazů sdružujících příslušníky bezpečnostních sborů při
prosazení platových požadavků.
V bloku vystoupení hostů vystoupil generální ředitel Generálního ředitelství cel brig. gen.
Mgr. Milan Poulíček. Věnoval se
pracovním záležitostem, když kritizoval nezájem části služebních
funkcionářů o rychlé a efektivní
řešení problémů např. v souvislosti s výběrem spotřebních daní
či investic a vystrojování. Kontro-

tů administrativních a technických
zaměstnanců.
Předseda ČMKOS Josef Středula zdůraznil změnu atmosféry
v celní správě po příchodu nového
vedení a připomněl zásadní zásluhu odborů na řešení platových
poměrů v loňském roce. Letos budou zahájena jednání o platech co
nejdříve. Připomněl problém
odpočtu DPH u luxusních automobilů a opakovanou snahu
o rušení daňově výhodných stravenek či pokusy zdanit výsluhy.
Kritizoval agenturní zaměstnávání v souvislosti se zvyšujícím
se počtem zahraničních pracovníků. Stát musí vytvářet adekvátní
podmínky ke kontrolní činnosti
celní správy včetně zohlednění
práce v terénu za jakéhokoli
počasí.
Předseda OSSOO Bc. Pavel
Pokračování na straně 2
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Úřad práce ČR

Mgr. Jan Dudek, předseda Podnikového výboru odborových organizací Úřadu práce ČR:

Sekce úřadů práce je zřejmě
v našem svazu na špici v získávání nových odborářů. Nabízí se jednoduchá otázka: Jak
to děláte?
V Úřadu práce je
zaměstnáno cca
12 tisíc zaměstnanců, nyní máme
1330 odborářů ve
32 organizacích.
V letech 2016
a 2017 se zvýšila členská základna o 502 členů, to je nárůst, co
nemá v celém odborovém svazu
obdoby. Za tyto 2 roky vzniklo 7
nových organizací. Bohužel v řadě míst organizace nejsou. Z části
neochotou zaměstnanců, dát tomu
tzv. něco navíc, a dílem je to jistá
opatrnost ke svým prvoliniovým
představeným, velmi diplomaticky řečeno. I předseda odborů
slyší trávu růst a získává zpětnou
vazbu, nejčastěji z mailů. Např.,
aniž by to souviselo s mou
neumělou úvahou o obavách
např. založit organizaci na pracovišti v předchozí větě, nemáme
ani jednu organizaci např. v Hradeckém kraji. Naše organizace se
sdružují ze zaměstnanců, kteří
jsou svými pracovišti třeba od
sebe i 30 km vzdáleni, např. má
mateřská organizace má zaměstnance ze 7 pracovišť, slovo 7 myslím měst zahrnující 3 okresy. To
velmi ztěžuje odborářskou práci.
Někdy je těžké některým nadřízeným v regionech vysvětlit, že
má-li odborová organizace fungovat a hájit zájmy zaměstnanců,
také se k tomu musí sejít a také
tam musí být a mít podmínky, a to
nejen materiální… Protože, když
se za něco v podnikovém výboru,
potažmo odborovém svazu

vezme, profit z toho mají poté
všichni, a jak já říkám, pokud
poměřuji např. hodnotu zvyšování platu, tak profit a jeho výši
mají dle tabulek… čtenář nechť si
zbytek doplní sám. Napadá mne
onen bonmot a srovnání s NHL,
kde hráči než vyjedou na led, mají dohodu o platech a zpravidla
všichni jsou členy hráčské asociace, což jsou vlastně jejich odbory.
Takže, my odboráře prostě
vítáme, protože je potřebujeme
a žije v omylu ten, kdo se staví
proti náborování zaměstnanců do
odborů. To už může říct rovnou
„já v tomto ignoruji zákoník
práce a služební zákon“…, já
vlastně, eufemisticky řečeno, ani
o to zvyšování platu nestojím…
Postavení odborů samo o sobě
napomáhá rozvoji evolučním
způsobem, jen to některým prostě
nějak stále nedochází… Ale ptala
jste se na nárůst členů, důvody…
Jedním z vlivů na růst členské
základny je pravidelné poskytování informací všem zaměstnancům v rámci celého ÚP, a to
skutečně všem a najednou…, což
praktikujeme už cca 3 roky.
Klobouk dolů před některými organizacemi, které zaznamenaly
významný nárůst v letech minulých…, někde bohužel stagnujeme. Zpravidla je to tím, že tam
nemáme empatického partnera…
A musím zdůraznit, že všichni
funkcionáři dělají tuto práci
především v těžce ušetřeném
čase, v hodinách svého volna.
Někteří to dělají i o víkendu.
Taková je holá pravda, a to není
dobře, protože se pracuje v odPokračování na straně 3
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Bednář rovněž připomněl loňské
úspěchy odborů ohledně platů,
zrušení nejnižších tarifů, vrácení
„10 %“ příslušníkům bezpečnostních sborů a navýšení tarifů od 1.
11. 2017. Bohužel se do novelizace zákona o služebním poměru
příslušníků nepodařilo prosadit
ustanovení o kolektivní dohodě vy-

ššího stupně, jako tomu je v zákoně o státní službě, odborový
svaz se ale dále snaží tento záměr
prosadit. OS spolu s dalšími
odborovými svazy usiluje o modernizaci vyhlášky o FKSP.
Ředitel odboru řízení lidských
zdrojů plk. PhDr. Zdeněk Kuča
hovořil o fluktuaci a problému se
vzděláváním nových příslušníků
a zaměstnanců. Ohledně čerpání
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z FKSP bude zavedena cafeterie
Sodexo a odstraněna tak složitá
administrativa spojená především s proplácením faktur, zlepší
se i komfort pro zaměstnance.
Diskuze s hosty se věnovala
odměňování civilních zaměstnanců, pojištění odpovědnosti,
fungování cafeterie, renovacím
rekreačních zařízení celní správy.

Zleva předseda sekce celní správy Bc. Miloš Lokvenc, řídící konference Milan Uličný, předseda ČMKOS
Josef Středula, předseda OSSOO Bc. Pavel Bednář, generální ředitel Generálního ředitelství cel brig. gen.
Mgr. Milan Poulíček a ředitel odboru řízení lidských zdrojů plk. PhDr. Zdeněk Kuča

Katastrální úřady

Výbor sekce jednal v Praze 12. prosince 2017

Informace z rezortu geodézie
a kartografie podal host jednání
předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Ing. Karel Večeře, a to o rozpočtu rezortu na rok 2018, když na
pokrytí navýšení platových tarifů byl navýšen o 9 % a navýšeny jsou i investiční výdaje. V rezortu je průměrně cca 5 % neobsazených míst, cca 250 zaměstnanců. V Praze pak cca 10 %.
Končící digitalizace SGI vyvolávala koncem roku 2017 zejména v Jihomoravském a Jihočeském kraji nutnost práce o sobotách a nedělích. Existují problémy s odchody zkušených zeměměřičských inženýrů kvůli
osobnímu hodnocení a osobním
příplatkům. Někteří ředitelé KÚ
po školeních pořádaných sekcí
státní služby MV špatně pochopili a aplikovali systém hodnocení zaměstnanců. Byla přislíbena náprava, aby se průměr osobního hodnocení a průměr osobních příplatků v celém úřadu
dostal na stejnou úroveň a hrubě
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nevybočoval. Předseda ČÚZK
dal ředitelům doporučení, aby
byly alespoň minimální osobní
příplatky. Zaměstnanci si však
musí být vědomi, že pokud se
jim zvýší osobní příplatek, tak
nebude tolik prostředků na
odměny. Na intranetu ČÚZK
jsou přehledy platů, osobních
příplatků a odměn za čtvrtletí.
Průměrné platové třídy se postupně zvyšují, prakticky byla
zrušena třída 6, v roce 2017 ubylo 70-80 platových tříd 7 a už
není prakticky možné je moc
zvyšovat. Pracovníci nad 50 let
jsou již na maximálních platových stupních a nemohou již
postoupit dále. Do 10. platové
třídy nemůže postoupit úředník
bez bakalářského nebo vyššího
odborného vzdělání.
Informace z předsednictva
výboru OS a výboru OS podala
předsedkyně výboru sekce Ing.
Kateřina Kubátová.
Výjezdní zasedání výboru
sekce KÚ se uskuteční 31. 5. - 1.
6. 2018 v Ostravě. Výbor sekce
bude 6. 9. 2017 a předsjezdová
konference celé sekce 11. 12.
2018.
-he-, -dě-

Předseda podnikového výboru
M. Lokvenc v další části zprávy
o činnosti informoval o přípravě
ohledně pojištění odpovědnosti
formou rámcové smlouvy pro
všechny zaměstnance se zvýhodněním pro odboráře nebo úhradou
pro odboráře z příspěvků. Problémem je proplácení dopravy zaměstnavatelem na školení organizovaná odbory, když v jiných
úřadech toto funguje. PV se vyjadřoval v průběhu doby ke služebním předpisům, jednal o některých personálních otázkách, jednal se zaměstnavatelem o zavedení cafeterie. Součástí zprávy o činnosti byly písemné zprávy o činnosti komisí podnikového výboru,
které delegáti obdrželi předem.
Diskuse ke zprávě se především
věnovala fungování cafeterie a ze
strany koordinačního výboru základních organizací z Prahy pak
zpřesnění postupu projednávání se
zaměstnavatelem například při organizačních změnách. Konference
schválila zásady čerpání FKSP.
Konference se z 50 pozvaných
delegátů 20 ZO zúčastnilo 43 z 19
ZO. Jednání řídil Milan Uličný.
-dě-

Veřejná správa

Vedení Sekce veřejné správy OSSOO se konalo 8. února v Praze

Vedení projednalo program
zasedání výboru sekce, který se
sejde 17. – 19. května v hotelu
Véska v blízkosti Olomouce. Na
programu bude vyšší kolektivní vyjednávání, stav členské základny a příprava regionálních
předsjezdových konferencí, předsjezdové konference sekce s termínem leden 2019 a sjezdu
OSSOO v březnu 2019. Členové
vedení sekce dále diskutovali
o určení klíče k volbě do orgánů
sekce a svazu.
Místopředseda sekce a 2. místopředseda OS Ing. Břetislav
Dvořák informoval o posledním
zasedání pracovního týmu pro
veřejnou správu a veřejné služby
Rady hospodářské a sociální dohody, jehož je členem. Jednání
se týkalo implementace GDPR
(Obecné nařízení na ochranu
osobních údajů), přípravy novely zákona o státní službě a plánovaných novinek v oblasti eGovernmentu.
Části jednání vedení sekce se
účastnil předseda OS Bc. Pavel
Bednář, který krátce shrnul činnost svazu v loňském roce, který
byl pro odbory a zaměstnance
mimořádně úspěšný ohledně vy-

jednávání o platech, a upozornil,
že je třeba tyto úspěchy popularizovat mezi zaměstnanci na pracovištích. Bez odborů by k žádným navýšením nedošlo.
OS spolu s dalšími svazy
rozpočtové a příspěvkové sféry
prosazuje novelizaci vyhlášky
FKSP, která by měla být volnější
a zahrnovat modernější způsoby
poskytování benefitů. Co nejdříve bude společně s dalšími
svazy a za podpory ČMKOS zahájeno vyjednávání o platech na
rok 2019. Pokračování vyššího
kolektivního vyjednávání pro
zaměstnance územních samosprávných celků nyní závisí na
přidělení rozhodce. P. Bednář informoval i o přípravě sjezdu OS
s tím, že výbor OS na svém
zasedání v dubnu určí klíč k volbě delegátů sjezdu.
Další diskuse směřovala na
přípravu sjezdu, implementaci
GDPR, vyšší kolektivní vyjednávání a nulový postup tarifních
platů pro služebně nejstarší zaměstnance kvůli prodlužování
hranice odchodu do starobního
důchodu. Jednání vedení řídila
předsedkyně sekce Ing. Alena
Gaňová.
-dě-

Úřad práce ČR
Úřad práce ČR

Pokračování ze strany 1

borech ve prospěch celku. Nejen
odborů a jejich členů. A jak já
říkám všude, kam přijdu, ve vší
úctě k ostatním spolkům, tohle
není např. klub kaktusářů…,
jakkoliv se mi tento rostlinný
druh líbí…
Navíc, s ohledem na organizační strukturu v rámci ÚP ČR,
naše linie na projednávání jsou
poměrně dlouhé, to nefunguje třeba jako na obci, kde je partnerem
zástupce odborů tajemník ve
vedlejší kanceláři, který má kompletní kompetence za zaměstnavatele.
Byť byly zvýšeny „tabulkové“ platy, stále se cítí zejména ti
nejřadovější pracovníci, tzv.
přepážkoví, nedostatečně finančně ohodnoceni. Jaká je cesta ke zlepšení?
Podle mého soudu je to další
vyjednávání o platech a zvýšení
tarifních platů. Ale dále, je zapotřebí uvažovat o změně přístupu a opětovné posouzení
nároků ke zvláštním příplatkům,
tak, aby jej dostávali všichni,
kteří splňují podmínku pro přiznání. Dále, neřešit zvyšování
platů na úkor pohyblivé složky
platu anebo, což se také stává,
„my vám navýšíme platové třídy
nebo zvláštní příplatky“, ale
peníze si u vás na to najděte sami.

Mám teď na mysli politiku resortu financí, částečně práce a sociálních věcí. Když tedy říkám, přidali jsme vám na platu, já se ptám
a máte to objemově kryté?
Ostatně, průměrný plat v Úřadu
práce ČR má k průměrné mzdě
ve státě daleko, ale zase na druhé
straně, máme vysokou úroveň
vzdělání zaměstnanců, není to
paradox…? Že by úlitba za to, že
úředník je parazit společnosti, eufemisticky řečeno, a jak se někteří
ve společnosti domnívají, od
přírody líný?
Jak je to vzhledem k ne úplně příznivým platovým podmínkám s neobsazenými místy
na kontaktních pracovištích
a v návaznosti na to s eventuálními rozdílnými nároky na
výkon zaměstnanců.
To souvisí s tou předchozí
otázkou…, samozřejmě změnou
služebního zákona (což se týká 90
% zaměstnanců) došlo k napravení té neuvěřitelné křivdy
u nově nastoupivších zaměstnanců, kteří v prvním platovém
stupni čekali na zhodnocení praxe
až po vykonání úřednické zkoušky, v posledních 2 letech došlo ke
zvýšení platů cca o 15 %, ale reálně je to v podmínkách úřadu
práce, a teď mám na mysli řadové
zaměstnance, pořád málo. Někde
se to promítá tak, že nejsou obsazena některá služební místa,
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což může lokálně vést k významnému zatížení pracovníků, aby
pokryli i agendy těchto míst.
Navíc, když srovnáte platy ve
státní správě…, především ve
vztahu ke zcela srovnatelné územní samosprávě, není toto srovnání
pro státní správu vůbec lichotivé,
nemluvě o dalších, např. zaměstnavatelských bonusech. Manko
v platech v Úřadu práce ČR
vzniklé díky nejúspěšnějšímu ministru práce a sociálních věcí
v historii ČR Ing. Drábkovi a jeho
radikálním platovým škrtům, nelze jen tak srovnat… prostě stále
platí, že nejefektivnější je investice do zaměstnanců, a to je také
cíl odborů. Věřme, že i partnerů
v kolektivním vyjednávání.
Jsou problémem osobní útoky ze strany klientů na úředníky? Jak jsou zaměstnanci
úřadu chráněni proti takovému
jednání?
Jak už bylo řečeno výše. Část
společnosti nás považuje za
parazity, vyžírky, významná část
novinářů má představu, že bychom měli pracovat 24 hodin denně, nejlépe bez nároku na plat a se
zavázanou pusou a s počtem pracovníků o nejméně řád menší.
Dobře se to v plátcích i na
serverech vyjímá. Ale bez pracovníků úřadu práce, a já se teď
musím opravit, především pracovnic, protože cca 85-90 % jsou

u nás zaměstnané ženy, by to
prostě nešlo. To, myslím, musí uznat většina z těch, kteří aspoň
trochu ví, o co tady jde… a někdy
je to sakra těžká řehole. Podnapilí
klienti, lidé, kteří si jednání se zaměstnancem veřejné služby představují jako jednostranný akt plný
vulgarismů, nadávek, nepublikovatelných výrazů. Některé z těchto nenaleznete ani na toaletách
V. cenové skupiny na nádražích,
pokud si to ještě pamatujete.
Nemluvě o tu a tam ojedinělých,
ale přesto incidentech fyzického
kontaktu a slovního vyhrožování.
Moc mi zde chybí právní ochrana
zaměstnance, které by se v takovémto případě ujal zaměstnavatel.
Napadá mne parafráze z Osudů
dobrého vojáka Švejka: „zabili
jste mi strejčka, tak tady máte přes
držku“, laskavý čtenář promine,
pro lepší pochopení… toho co
jsem komentoval.
Co se týče určité ochrany, víte,
i když zaměstnavatel koná různá
opatření, a to je dobré, nelze u interaktivního kontaktu mezi klientem a naším úředníkem mít neprostupnou hráz, jednat přes
neprůstřelné sklo či neprůhlednou
přepážku, někde to prostě nejde.
Navíc klient není bez emocí…
Všechna rizika skutečně nemůžete eliminovat, ale minimalizovat ano.
-dě-

trech, výjimkách v sazbách atd.
Pak budeme jednat s různými profesními svazy a komorami. Ještě
také musím rozhodnout, jestli
navrhnout dva zákony nebo jen jeden.
Dva zákony?
Zvláštní daňový zákon pro fyzické osoby a zvláštní pro
právnické.
Jakou by to mělo výhodu?
Prvotní debata o tom již proběhla a byla velmi zajímavá, argumentů pro a proti je celá řada.
Když se stávající zákon o dani
z příjmu v roce 1993 psal, bylo to
šité horkou jehlou. Neexistovala
judikatura, zkušenosti, podnikatelská minulost. Zákon vznikl úplně
na zelené louce. Za celé ty roky se
stále novelizuje, což je vždy velké
politikum. Korporátní zdanění se
pomalými krůčky začíná harmonizovat s evropskými směrnicemi,
oproti tomu zdanění fyzických
osob bude vždy výsostnou národní
záležitostí. To je jeden argument.
Hodně také slyším na zjedno-

dušení. Byly
by tu dva zákony, které nebudou tak objemné jako jeden.
A negativa?
V zákoně o dani z příjmu je řada společných ustanovení, která
by se mohla dublovat, a mohlo by
to vést k tomu, že se budou
rozcházet ve výkladu. Což by bylo
velké negativum. Ale třeba ze
strany Komory daňových poradců
zaznívají silné hlasy pro to, aby
zákony byly dva. Takže to je ještě
problém, který musíme rozštípnout.
Platí, že chcete zrušit superhrubou mzdu?
Tu určitě zrušíme. A nebudeme
ani čekat na nový zákon o dani
z příjmu. Je to opravdu zbytečná
věc, bavíme se o tom dlouho,
takže ji chceme zrušit v novele
zákona o daních z příjmů v roce
2019. Zároveň s tím také snížíme
daň z příjmu o jeden procentní bod

Jednodušší daně a do dvou let on-line finanční úřad, slibuje ministryně financí

Z rozhovoru s ministryní financí Alenou Schillerovou
Ihned.cz, 2. 2. 2018

Necelé dva měsíce od svého
jmenování do funkce jste ministryní v demisi. Je pravděpodobné, že budete pokračovat
i v příští vládě?
Vůbec jsme se o tom nebavili.
Fakt nevím, uvidíme.
Pokud byste přece jen pokračovala, jaké cíle a plány by
podle vás mělo ministerstvo financí mít pro následující období?
Ty plány musí zůstat stejné.
Netuším, jestli bude koaliční vláda
nebo menšinová. Ale ministerstvo
financí je jedno z klíčových. Měly
by pokračovat reformy tak, jak
jsme je nastavili, neměly by se zastavit. V minulém volebním období jsme přijali velmi významné
nástroje a teď je mým základním
cílem zjednodušení daňové soustavy a snížení administrativní
zátěže.
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To ale slibuje prakticky každá
vláda.
To máte pravdu. Ale pokud já
tady budu, udělám maximum pro
to, aby byly vidět výsledky.
V čem to maximum bude
spočívat?
Už jsem zadala do konce ledna
vytvoření projektu takzvaného online finančního úřadu. Ten bude
součástí projektu Moje daně. Ráda
bych ho měla do dvou let. Ale
máme na čem stavět. Už dnes
existuje daňová informační schránka, na které můžete sledovat
plnění svých daňových povinností.
Pak máme takzvané EPO. To je
forma, kterou se podávají elektronická podání. Toto vše je potřeba propojit a doplnit.
Co
zjednodušení
daní?
Sjednocení sazeb, snížení počtu
výjimek a podobně?
Už máme projekt Moje daně,
ten běží dál. Máme připravený
nový zákon o dani z příjmu. Teď
jde do další fáze příprav, budeme
se bavit o politických parame-

PŘEČETLI JSME

Pokračování na straně 4

schill

Jednodušší daně a . . .

Pokračování ze strany 3

na 19 procent z hrubé mzdy.
Ústavní soud před koncem
loňského roku odložil spuštění 3.
a 4. vlny EET. V jaké fázi jsou
úpravy zákona o elektronické
evidenci tržeb nyní?
My jsme na té novele začali pracovat už na podzim, protože rok
a něco trvající praxe odkryla některé problematické věci. Do toho
jsme pak zapracovali požadavky
Ústavního soudu. Pro mě je ale
důležité, že soud konstatoval, že
jde o legitimní nástroj prověřování
daňových povinností, který není
v rozporu s ústavou.
Jaké výjimky z EET jsou ve
hře?
Třeba vynětí živých her v hazardu, kde to technicky prostě není
možné, aby se například na každé
kolo rulety dávala účtenka. Nebo
prodej letenek v zahraničí, když
ČSA prodá letenku v Singapuru
a měla by mít EET, zase technicky
není možné. To jsou věci, které se
v připomínkovém řízení neobjevily a přinesla je až praxe.
A co plátci paušální daně?
Jedna z alternativ vynětí u skupiny menších podnikatelů je, že by
plátci paušální daně neměli povinnost evidovat platby v EET. Protože tam se neprovádí kontroly, ti
lidé vedou pouze evidenci příjmů,
platí daň v předem stanovené výši.
V jaké fázi příprav je samotná
novela? Ústavní soud vám dal
čas na první změny do března.
Myslím si, že vláda se k projednávání dostane na přelomu března
a dubna.
Promítnou se do těchto příprav na změnách v EET nějak
povolební vyjednávání? Změny
požadují třeba lidovci. ODS pak
chce úplné zrušení elektronické
evidence tržeb. Nedostala jste od
premiéra Andreje Babiše nějaký pokyn, aby se přípravy dočasně přerušily do doby, než
bude o vládní podpoře rozhodnuto?
Vůbec ne. Naopak ten pokyn
zní: Pracujte na tom.
Umíte si vůbec představit,
že byste v tomto ODS ustoupili
a EET zrušili?
Já si troufnu říct, že zachování
EET je nepřekročitelná podmínka.
Pro mě i pro premiéra. Respektujeme Ústavní soud, hledáme variantu řešení, diskutujeme se zástupci všech profesních svazů a komor,
vždyť pro podnikatele se to píše.
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Ale troufnu si říct, že EET je pro
nás tak zásadní, že si neumím
představit vládní koalici s někým,
kdo požaduje její zrušení.
Když EET před rokem a čtvrt
startovala, vypadala jako nedobytná pevnost, kdykoliv se ozvaly nějaké hlasy po změnách
zákona. Nyní už to tak nevypadá. Mluví se o výjimkách,
modifikují se možnosti, koho by
se EET nemusela týkat. Nemáte
pocit, že se hradba kolem elektronické evidence tržeb začíná
bortit?
Ne. Já tomu projektu věřím.
Berte to tak, že je to naprosto revoluční zákon, nebylo na čem stavět. Před tím tu byla jen sporná
varianta drahých registračních
pokladen, která ani nenabyla účinnosti. Nakonec jsme se rozhodli
pro variantu EET. A nastala aplikační praxe a objevily se dílčí
problémy, které v připomínkovém
řízení nikdo nepředpokládal.
Takže o prvních výjimkách jsme
se začali bavit už skoro před
rokem.
V poslední době čelila celní
a finanční správa kritice za
někdy příliš tvrdý postup. Poté,
co už byla změněna metodika
pro používání zajišťovacích
příkazů, bude pokračovat trend
"zlidšťování" v přístupu státní
správy i dál?
Na podzim loňského roku vydalo GFŘ novou metodiku a já jsem
apelovala na generálního ředitele
finanční správy, aby dohlížel na
její důsledné dodržování. V lednu
jsem svolala expertní skupinu
k daňovému řádu, na které jsem
představila institut nuceného zajišťovacího správce. Ten by měl
dohlížet na dění ve firmě od doby
vydání zajišťovacího příkazu.
Aby do pravomocného rozhodnutí
o stanovení daně firma nezanikla
anebo nebyl zašantročený její majetek.
To je nástroj, který přichází
v úvahu až v okamžiku vydání zajišťovacího příkazu. Ale bude se
přísněji dohlížet také na to, zdali
ten příkaz má být vůbec vydán?
Přestože to podle vašich slov
podléhá několikastupňové kontrole, přibývá rozsudků soudů, podle kterých ta rozhodnutí nebyla
vždy správná.
Nová metodika byla zásadním
posunem. I expertní skupina se
vyjádřila, že to je institut, který má
v daňovém právu své místo. Takže
jeho zrušení by bylo krokem zpět.
Každý z těch sporných, medializovaných případů byl jiný. Ale
společného mají většinou to, ne
všechny, že postup finanční správy

byl tvrdý, ale ne protizákonný.
Nebyl zbytečně tvrdý?
To je už na posouzení každého
jednotlivého případu. Finanční
správa tu možnost ale zkrátka má.
Existují už judikáty, které
postup finanční správy odsoudily. Byť ještě nešlo o stanovení
případného odškodnění, lze
očekávat, že žaloby v tomto
duchu poškozené firmy chystají.
Neuvažovali jste o mimosoudním vyrovnání, které by bylo
vstřícným krokem vůči firmám,
jimž právě nesprávný postup
státní správy zničil podnikání
a mnohdy i osobní život?
My nic takového jako orgán
státní správy dělat nemůžeme.
Zákon nic takového nepřipouští.
Firma musí uplatnit nárok na způsobenou škodu u ministerstva financí a v případě, že nesouhlasí
s výší přiznané škody, se musí
obrátit na soud. To je jediná legální cesta.
Přesto, ani v případech, kdy
existuje pravomocný rozsudek
o pochybení finanční správy, kdy
ti lidé přišli o firmu, veškerý majetek, často se jim kvůli tomu
rozpadly i rodiny, není morální
povinností státu postupovat jinak, než jen říct – musíte se soudit?
Není jak. Nepohybujeme se v soukromoprávním světě. Představte
si, že by takovou situaci někdo naopak zneužil.
Finanční správa si v posledním roce prošla obecně velkou
kritikou, její postup se řešil i na
půdě Poslanecké sněmovny. Má
generální ředitel Martin Janeček
stále vaši plnou důvěru?
Není to jednoduchá odpověď,
řeknu vám to upřímně. Když jsem
nastoupila do funkce ministryně,
řekla jsem panu řediteli jednu věc.
Že finanční správa nebude nikdy
oblíbená, ale musí být srozumitelná. Osobně si myslím, že celá ta
peripetie kolem zajišťovacích
příkazů byla způsobena z velké
části tím, že ty věci nebyly srozumitelně vysvětlovány.
Což je odpovědnost šéfa finanční správy.
V tom vidím velký handicap. Na
druhou stranu se podívejte, jak se
daří vybírat daně. Jen u DPH
máme nárůst 32 miliard korun. To
je zásluha finanční správy. Takže
já musím vše velmi citlivě vážit na
miskách vah. Navíc generální ředitel finanční správy je státní úředník
a existují striktní podmínky pro jeho odvolání. A jejich naplnění já
v současné době nevidím. Máme
potvrzeno, že na nárůstu daní se 20
miliardami podílí hospodářský
růst. Zbytek, 13,2 miliardy, je
podíl kontrolního hlášení a EET za

loňský rok. Kontrolní hlášení činí
7,2 miliardy a zbytek je EET. To je
zásluha finanční správy. Ty daně se
samy nevyberou. Je kolem toho
strašná spousta práce. Já vím,
o čem mluvím, a musím proto
velice citlivě vážit na miskách vah.
Já jsem se vás ptal na váš názor na generálního ředitele a vy
říkáte, že je složité ho odvolat.
Myslím, že jsem řekla dost.
Finanční správa nebyla srozumitelná, a proto jsme se dostali se
zajišťovacími příkazy tam, kam
jsme se dostali.
Stále neznám váš názor na
pana ředitele Janečka.
Je to velký srdcař, který dává
práci maximum, a myslím, že pod
jeho vedením se podařilo zvýšit
výběr daní. Jeho handicap byl, že
se mu nepodařilo ty věci dostatečně vysvětlovat. Například
právě věci kolem zajišťovacích
příkazů.
A je pro společnost dobré, že
se zvětšuje výběr daní, jestliže je
to za cenu ztráty některých svobod nebo samotných základů
právního státu, což by EET, kontrolní hlášení nebo zajišťovací
příkazy mohly být?
To už mi kladete hrozně filozofické otázky. Když vezmu elektronickou evidenci tržeb, tak Ústavní soud řekl, že to je legitimní
nástroj k prověřování daňových
povinností. My jsme zaváděli elektronickou evidenci v době, kdy
Český statistický úřad řekl, že
nepřiznané tržby jako součást šedé
ekonomiky činí cca 160 miliard
korun. Kromě nepřiznaných tržeb
jsme se museli potýkat i s dalšími
daňovými úniky, které jen na DPH
za rok 2013 dosahovaly více než
70 miliard. Tuto takzvanou mezeru
ve výběru DPH se nám podařilo
snížit přibližně o 30 miliard. To
všechno jsou přece úspěchy. Co se
týče zajišťovacích příkazů, tam
mám názor ten, že to je zase účinný nástroj v boji s daňovými úniky,
ale je to také velký zásah do integrity práv daňového subjektu.
Musí s ním být nakládáno s obrovskou obezřetností a musí být
aplikován v minimu případů. Jeho
nadužívání se neprokázalo. Vy mi
budete kontrovat tím, že byť jedna
zničená firma, tak už je to špatně.
Máte pravdu, a pokud takové případy jsou, já je samozřejmě
neznám, tak jediné doporučení,
které mám, je, ať se dotčené subjekty brání soudní cestou.
(kráceno)
https://byznys.ihned.cz/c166035800-chceme-zjednodusitdane-a-do-dvou-let-on-line-financni-urad-rika-ministryne-financi-v-demisi-a-slibuje-vyjimkyz-eet-napriklad-pro-hazard

Agenda mladých OSSOO pro rok 2018

Mladí odboráři se sešli na začátku roku s předsedou OSSOO
Pavlem Bednářem a diskutovali
agendu mladých OSSOO pro
rok 2018. Tematicky se tento rok
soustředí mladí odboráři na digitalizaci ve veřejném sektoru.
Téma bude rozpracované v nejrůznějších článcích a v druhé
polovině roku se uskuteční stejně zaměřená konference.
V tomto roce mladí hodlají
dále pokračovat v už oblíbeném
Setkání po práci, které chtějí
obohatit o nová témata, o nové
prvky, jako je např. týmový
kvíz, a také rozšířit do dalších
měst v ČR. Kromě toho se
shodli s vedením OSSOO na
spolupráci s mladými odboráři
Slovenského odborového svazu
veřejné správy a kultury
SLOVES. Pokračovat se bude
i v už tradičním neformálním
formátu Setkání po práci v Praze. Dalším cílem bude rozšíření
tohoto konceptu do regionů
a nabízet možnost tematických
setkání i v dalších městech. Dalším tématem, které by mladí
odboráři chtěli letos otevřít,
bude téma digitalizace práce ve
veřejném sektoru, zejména ve
veřejné a státní správě.
V rámci mezinárodní spolupráce bude navázáno na práci
v posledním roce, a na evropské
úrovni se bude dále intenzivně
spolupracovat v rámci sítě
EPSU mladých. Nové struktury
nabízí mladým odborářům
účastnit se i zasedání výkonné
komise EPSU, kde se nabízí
možnost navrhovat témata,
diskutovat aktuální problémy
a přidat pohled mladých do
agendy EPSU. V této souvislosti
se v únoru uskuteční za účasti
deseti mladých odborářů a odborářek z EPSU Youth Network
v Praze jedno z dalších Setkání
po práci. Tato akce nabízí
možnost poznání evropských
struktur a problémů z pohledu
zahraničních odborových svazů
veřejného sektoru. Setkání se
zúčastní například Borislav
Dimitrov, který má v rámci bulharského sdružení pracujících
v odvětví energetiky na starosti
záležitosti mladých a mezinárodní aktivity, nebo Maria
Vasakou, která řeší evropské
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záležitosti energetických odborů
v Řecku či Malte Clemens z jednoho z největších německých
odborových svazů ver.di.
Kromě plánování
aktivit
a činnosti pro rok 2018 převzala
Leonie Liemich koordinaci výboru mladých odborářů a odborářek OSSOO z rukou Šárky
Homfray. Té děkujeme za veškerou práci, kterou pro výbor
mladých a pro svaz OSSOO
v uplynulých pěti letech odvedla. Šárka výrazně podpořila fungování výboru a zviditelnila jeho činnost, posílila komunikaci
mladých v rámci svazu i navenek, a podpořila vlastními nápady jeho aktivitu. I když už
nadále nebude ve výboru mla-

dých tak aktivně působit, věříme, že se její zkušenosti a zapálení pro věc v brzkém budoucnu osvědčí ve vedení svazu.
Bylo by škoda je nevyužít. Její
aktivní přístup by mohl svazu,
který má dvě třetiny žen - členek, jen prospět, navíc se dobře
orientuje v tématech, která považujeme za důležitá, jako je
slaďování profesního a rodinného života nebo otázky spojené
s budoucností práce.
Nejzásadnějšém úkolem naší
platformy pro rok 2018 je hledání nových členů z řad svazu.
Máte zájem, nebo víte o někom,
koho by naše aktivity mohly
bavit? Přidejte se k nám!
Leonie Liemich

Nová koordinátorka
Liemich

Leonie

Kdo jsme? Jsme mladí odboráři ze základních organizací i odjinud v našem svazu. Podílíme
se na činnosti svazu a odborů obecně, scházíme se, jsme kamarádi a kamarádky, kteří věří,
že odbory mohou být příležitost pro setkávání se, zábavu a dobré vztahy. Občas organizujeme různé akce jako například debatu s panem náměstkem Postráneckým o státní službě,
nebo neformální Setkání po práci – pravidelná diskuzní a tematická setkání odborářů
a odborářek (stávajících či budoucích) v Praze.
Hledáme kohokoli, kdo má chuť a chvilku času se mladým odborářům a odborářkám věnovat. Hledáme někoho, koho zajímá situace na pracovišti a má zájem to řešit nebo ovlivnit.
Někoho, komu nejsou cizí hodnoty spolupráce a solidarity. Někoho, kdo považuje odbory za
důležitou sílu ve společnosti a chce jejich práci zviditelnit.
Pro rok 2018 už máme pár ambiciózních plánů: chceme otevřít téma digitalizace práce ve
veřejném sektoru, organizovat další Setkání po práci k novým tématům, a to i mimo Prahu,
pokračovat v mezinárodní spolupráci v rámci sítí EPSU a ve spoustě jiných aktivit!
Máš zájem? Máš vlastní nápady? Tak se přidej!
ossoo@mladiodborari.cz nebo nám napiš přes facebookový profil
https://www.facebook.com/osstatorg/

Mladí odboráři spolu s předsedou Pavlem Bednářem v lednu 2018 na dálku podpořili mzdové požadavky
slovinských odborářů působících ve veřejných službách. Připojili se tak k solidární akci European Public
Service Unions (EPSU)

Uvažuji o zkrácené pracovní době a zajímá mne, zda mi bude moci zaměstnavatel nařídit práci nad pracovní dobu.
mo rámec stanoveného rozvrhu
V daném případě máte na
směn a nad zákoníkem práce
mysli patrně kratší pracovní
stanovenou týdenní pracovní
dobu tak, jak je stanovena v §
dobu. Zákonem stanovená pra80 zákoníku práce. Zkrácení
covní doba je obecně dle § 79
stanovené týdenní pracovní doodst. 1) pro jednosměnný proby – která je stanovena zákovoz v rozsahu 40 hodin týdně.
níkem práce v rozsahu 40 hodin
Pokud se dohodnete se zaměsttýdně - může být upraveno jen
navatelem na kratší délce prakolektivní smlouvou nebo vnitřcovní doby, nebude to zákonná,
ním předpisem. Naopak kratší
ale sjednaná délka týdenní prapracovní dobu lze sjednat pouze
covní doby. Jestliže tedy zamezi zaměstnancem a zaměstnaměstnavateli vyhovíte, a budete
vatelem. Proto při svých úvapracovat nad rámec vámi sjedhách musíte také počítat s vůlí
nané pracovní doby, nebude to
a vstřícností zaměstnavatele, zda
automaticky pokládáno za přesvám bude ochoten vyhovět a vačas. Přesčasem s nárokem na
ší kratší pracovní dobu akceptopříplatek nebo s právem na návat.
hradní volno by se takováto práObecně platí, že ve smyslu §
ce stala až by přesáhla záko93 odst. 2, zaměstnavatel může
nem stanoveno týdenní pracovní
zaměstnanci nařídit práci přesdobu.
čas pouze v rozsahu 8 hodin
Jinak pochopitelně za práci
týdně a 150 hodin v kalenpřesčas, nad rozsah vaší sjeddářním roce. Otázku přesčasů
nané pracovní doby, náleží
při kratší pracovní době řeší §
mzda.
78 zákoníku práce. Ten v odst. 1
Shrnuto:
písm. i) stanoví, že u zaměst• Při kratší pracovní době, sjednanců, kteří mají sjednanou
nané mezi zaměstnancem
kratší pracovní dobu, nemůže
a zaměstnavatelem, nemůže
zaměstnavatel práci přesčas jedzaměstnavatel zaměstnanci
nostranně nařídit. Tato práce
práci přesčas nařídit.
proto může být vykonávaná jen
• Práci přesčas může zaměstnana základě dohody se zaměstvatel se zaměstnancem jen
nancem. Takováto dohoda však
dohodnout.
nemusí být písemná, stačí doho• Za dobu převyšující sjednada ústní.
nou kratší pracovní dobu,
Na druhé straně i pro kratší
ale která nepřesáhne zákopracovní dobu platí, že dle § 78
nem stanovenou pracovní
odst. 1 písm i) prací přesčas je
dobu, nenáleží příplatek za
práce zaměstnance konaná na
přesčas, ani náhradní volno příkaz nebo se souhlasem zanáleží pouze mzda.
městnavatele, vykonávaná miPokud se zaměstnanec v rámci svých pracovních (služebních)
povinností zraní na cizím pracovišti, kdo řeší tento pracovní úraz?

Vámi popisovanou situaci řeší
přímo zákoník práce v § 105
odst. 1: O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen
bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin
a okolností vzniku pracovního
úrazu a seznámit ho s výsledky
tohoto objasnění. Dále pak zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen
objasnit příčiny a okolnosti
vzniku tohoto úrazu za účasti
zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje,
svědků, a za účasti odborové
organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a bez vážných
důvodů neměnit stav na místě
úrazu do doby objasnění příčin

6

NOS 4/2018

a okolností vzniku pracovního
úrazu.
V praxi to znamená, že zaměstnavatel, u kterého úraz
vznikl, zanese úraz do knihy
úrazů, kterou je povinen vést,
a to bez ohledu, zda tento konkrétní úraz bude vyhodnocen jako
úraz pracovní. Tuto povinnost
má i tehdy, přestože úraz nezpůsobil pracovní neschopnost
nebo byla způsobena pracovní
neschopnost nepřesahující 3
kalendářní dny.
Záznam o úraze však není veden pouze v knize úrazů u zaměstnavatele, kde se úraz stal,
ale vede jej i zaměstnavatel,
u kterého je poškozený v pracovněprávním vztahu.
Je nutné zdůraznit, že také zaměstnanci mají při vzniku pracovního úrazu některé povinnosti, které jsou uvedeny v § 106
odst. 4 písm. h) zákoníku práce.
Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nad-

§ ODPOVÍDÁME §

řízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav
dovolí, a pracovní úraz jiného
zaměstnance, popřípadě úraz
jiné fyzické osoby, jehož byl
svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.
Důležitou právní normou je
nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,
kde jsou přesně rozepsány
povinnosti, které zaměstnavatel
při šetření pracovního úrazu má.
Např. záznam o úrazu, který
musí zaměstnavatel postiženého
zaměstnance vyhotovit neprodleně, (nejdéle však do 5 dnů od
okamžiku, kdy se o úrazu dozví)
má přesnou strukturu dle přílohy
tohoto vládního nařízení. Tento
záznam o úrazu je zaměstnavatel
povinen vydat poškozenému
zaměstnanci automaticky bez
jeho žádosti. Stejně tak je tomu
v případě, když ve vývoji pracovního úrazu dochází ke změnám. V případě smrtelného
úrazu pak musí být záznam
o úrazu vydán pozůstalým. Zmíněné nařízení vlády pak stanoví, kterým orgánům a institucím je zaměstnavatel povinen
pracovní úraz ohlásit. Je to mimo jiné
• Zaměstnavatel, který zaměstnance k práci u něho vyslal

nebo dočasně přidělil.
• Oblastní inspektorát práce
pokud se jedná o úraz, který
podléhá jeho kontrole.
• Odborové organizace obou zaměstnavatelů pokud tam působí.
• Zdravotní pojišťovna, kde je
zaměstnanec pojištěn.
• Organizační jednotka České
pojišťovny, nebo Kooperativy,
podle toho, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu v souvislosti s pracovním úrazem.
V případě smrtelného úrazu nebo v případě podezření
z trestního činu také územně
příslušnému oddělení Policie
ČR, kde se úraz stal.
Shrnuto:
• Zaměstnavatel, ke kterému je
zaměstnanec přidělen, musí
okamžitě informovat o pracovním úrazu zaměstnavatele, který zaměstnance k němu vyslal nebo přidělil.
• Zápis do knihy úrazů musí
provést oba zaměstnavatelé.
• Zaměstnavatel poškozeného
zaměstnance musí vyhotovit
záznam o úraze.
• Zaměstnavatel, u kterého se
úraz stal, musí provést šetření
o důvodech, proč úraz vznikl.
JUDr. Pavel Sirůček

Zákon o státní službě zkoumá
zdravotní stav státního zaměstnance pouze z hlediska zdravotní
způsobilosti, která je nezbytným
předpokladem pro přijetí do služebního poměru. Tato zdravotní způsobilost se posuzuje zdravotními
prohlídkami podle zákona o specifických zdravotních službách.
V případě, že u státního zaměstnance dojde k takovým změnám
zdravotní způsobilosti, které vyžadují např. zkrácení služební doby, úpravu pracoviště, jiné rozvrhování směn apod., měl by služební úřad takovýmto potřebám státního zaměstnance pokud možno
vyhovět. V případě, že to možné
nebude, a státní zaměstnanec tak
nebude moci vykonávat službu na
svém dosavadním služebním místě, může následovat jeho převedení na jiné služební místo, případně i skončení služebního poměru.
Otázku zdravotního postižení
zákon o státní službě specificky
neřeší. Zdravotní postižení může
a nemusí mít vliv na zdravotní
způsobilost k výkonu služby.

I služební úřady mají obecnou
povinnost zaměstnavatele zaměstnávat určitý podíl osob se zdravotním postižením podle § 81 zákona
o zaměstnanosti.
V souvislosti s novelou zákona
o zaměstnanosti s účinností od 1.
1. 2018 došlo k odlišení chráněného a nechráněného pracovního
trhu, není pravděpodobné, že by
u služebního úřadu působilo více
než 50 % státních zaměstnanců –
osob se zdravotním postižením.
Bude se tedy jednat o trh nechráněný, pro které jsou vymezeny
určité instituty zákona. Není vyloučeno, aby služební úřad zřídil
pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením ve smyslu § 75
zákona o zaměstnanosti. Příspěvek na úhradu provozních nákladů
podle § 76 je určen pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby v pracovním poměru, takže jeho využití
by pro služební úřad bylo omezené, ale při splnění zákonných
podmínek by zřejmě připadalo
v úvahu.
Šárka Homfray
svazová právnička

Jaké jsou podmínky pro státní službu osob se zdravotním
postižením? Může služební úřad zřídit chráněné pracovní místo?

První newsletter pro členy

V mailových schránkách předsedů základních organizací a řady
dalších členů našeho odborového svazu se v nejbližších dnech objeví první newsletter OSSOO.
„Ten by měl být jednou z cest, jak aktuálně informovat členy o dění
ve svazu, o postojích vedení k aktuálním událostem, ale také
vyvolat tolik potřebnou diskusi,“ vysvětlil předseda Odborového
svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.
Aby Novinky OSSOO plnily svůj účel, musí se dostat mezi co
nejvíce členů, ideálně mezi všechny. Ti, komu přistanou do
schránky, by jej proto měli šířit mezi další členy své organizace.
Pokud si chcete být jistí, že newsletter dorazí i do vaší schránky,
napište svojí mailovou adresu na statorgnews@gmail.com

Rosa Pavanelliová říká starostům: Máte zodpovědnost být férovými zaměstnavateli
29. leden 2018
Generální tajemnice PSI Rosa Pavanelliová se připojila k starostům
největších měst na světě, kteří se 25. ledna sešli na mítinku v Barceloně.
Na mítinku s názvem Lokální partnerství pro
globální rozvoj přednesla R. Pavanelliová řeč,
při které uvedla: „Nejefektivnější cestou, jak
učinit města více inkluzivními, je vytvoření
příležitostí důstojné práce v městských a místních komunitách. Jakožto starostové a představitelé místních vlád máte zodpovědnost být férovými zaměstnavateli.“ Dále vyzvala zástupce organizací UCLG a ILO, aby společnými silami bojovali proti globálně nízké zaměstnanosti v místních samosprávách a zároveň identifikovali profese, dovednosti a potřeby školení,
které jsou kritické pro vypořádání se s mnoha výzvami rychle rostoucí
urbanizace.
Zástupci globálních odborů se sešli s alžírskou delegací v Ženevě při
protestu proti útlaku odborářů
5. únor 2018
Přední globální odbory (PSI, ITUC, IndustriALL a IUF) předaly
protestní dopis alžírskému zastoupení v Ženevě. Odboráři v tomto dopisu vyjádřili svůj nesouhlas s blížícím se soudním procesem s odborovými předáky z alžírské odborové organizace CGATA. Globální
odbory, které zastupují více než 200 milionů
členů, vyzývají alžírskou vládu, aby upustila od
trestního stíhání. Zástupce generální tajemnice
PSI David Boys vyjádřil své obavy z porušování lidských práv v Alžírsku: „Potkali jsme
se s jedním ze stálých alžírských vládních delegátů, abychom předali
vzkaz, že potřebujeme vyřešit problémy odborové organizace SNATEG
s alžírskou vládou. Alžírskému vládnímu zástupci v Ženevě jsme sdělili, že preferujeme dialog, ale musíme vidět nějaké výsledky. Už nemůžeme dál odkládat spravedlnost, a zástupci tří velkých globálních
odborů se shodli, že musíme zvýšit svůj tlak na alžírskou vládu.“ Ve
svém společném dopisu odbory otevřeně kritizují alžírskou vládu a důrazně jí vyzývají k dodržování úmluvy Mezinárodní organizace práce
(ILO) a zajištění svobody sdružování. Odboroví předáci Abdelkader
Kawafi a Kaddour Chouicha jsou souzeni 6. února za údajné hanobení a vybízení k nepovolenému shromažďování. Odboroví předáci
jsou v Alžírsku nadále terčem policie, jsou často uvězňováni a čelí
různým obviněním a následně trestům, a to vše pouze za vykonávání
svých odborových aktivit. Poslední taková protiodborářská akce
proběhla 20. ledna tohoto roku, kdy bylo zatčeno alespoň tisíc lidí, kteří
se účastnili poklidné demonstrace organizované odborovou organizací
SNATEG.
Odboráři jsou klíčovou sílou při vyjednávání rovných mezd
5. únor 2018
Ve dnech 29. – 31. ledna proběhlo v Panamě setkání odborářů, na

kterém byla spuštěna platforma Mezinárodní koalice za rovné mzdy
(EPIC). Tato iniciativa si klade za cíl mobilizovat organizace z latinské
Ameriky a Karibiku na podporu boje proti
rozdílným mzdám mužů a žen ve veřejném
sektoru. EPIC spustila chilská odborová organizace ANEF a její předseda se domnívá, že implementace tohoto projektu vytvoří určitý model
a rámec pro kolektivní vyjednávání a dvoustranný sociální dialog s jasně
danými závazky mezi ANEF a chilskou vládou. Předseda ANEF v Panamě představil projekt, který ukázal viditelnější pokrok k hlavnímu cíli,
který spojil dohromady globální i regionální organizace, aby pomohly
v jednáních směřujících k rovným mzdám za stejnou práci bez rozdílu
pohlaví.
Norské municipální odbory podepsaly tripartitní dohodu ohledně zapojení pracovníků a sociálního dialogu při digitalizaci veřejného sektoru
6. únor 2018
Během minulého září norská pobočka PSI Fagforbundet podepsala
lokální tripartitní dohodu o dialogu při formování strategie ohledně digitalizace veřejných služeb v Norsku. Tato dohoda zavazuje sociální partnery k zapojení se do sociálního dialogu a také umožňuje aktivní participaci pracovníků při vytváření politik a procesů, které budou doprovázet
spuštění digitálních služeb v norských municipalitách. Cílem této spolupráce je vést a vytvářet
společné porozumění při organizačních změnách, které digitalizaci přináší, a zároveň zajistit,
že tyto změny jsou prováděny s ohledem na potřeby, zkušenosti, zdraví a bezpečnost pracovníků. Tento přístup splňuje názor Fagforbundet, že zapojení pracovníků
a zajištění jejich školení při digitalizaci některých veřejných služeb je
klíčovým faktorem.
Přední ekonomové přišli s návrhy na férovější globální zdaňování
7. únor 2018
Nezávislá komise pro reformu mezinárodního korporátního zdanění
(ICRICT) vydala novou publikaci, ve které navrhuje konkrétní řešení na
přeorientování současného mezinárodního daňového systému směrem
tak, aby nesloužil hlavně menšině bohatých, ale aby se zaměřil na potřeby většinové populace. Tyto výzvy ze strany ICRICT byly tento týden
podpořeny známými ekonomy, jako jsou Thomas Piketty a Gabriel Zucman, kteří se v této
Komisi připojili ke slavnému Joseph Stiglitzovi
a dalším ekonomům. ICRICT bude benefitovat
ze svého expertního týmu a posílí svou práci
v oblasti daňové reformy a jejího vlivu na
nerovnosti, příjmy a rozdělení bohatvství. Po vyhodnocení mnoha alternativ nový report ICRICT navrhuje jasné změny pro selhávající systém:
zisky by měly být daněny tam, kde jsou generovány, a musí být zavedena globální minimální daň. Tato opatření umožní všem zemím vybírat
férový podíl daňových výnosů z nadnárodních korporací a vyhneme se
tak postupnému propadu na dno. Předseda ICRICT José Antonio
Ocampo k tomu řekl: „Vyhýbání se placení daní je otázkou lidských práv.
Je to o lidech, kterým je odmítán přístup ke službám, které potřebují, aby
se zvedli z chudoby kvůli daňovým únikům. Pokud velké firmy včetně nadnárodních firem a bohatých jednotlivců neplatí svůj férový podíl na
daních, znamená to, že v systému chybí peníze na vzdělání, zdravotní
péči, infrastrukturu a na boj s klimatickými změnami. Všem je jasné, že
nyní se v tomto nemůžeme spoléhat na zahraniční pomoc.“ Generální
tajemnice PSI Rosa Pavanelliová k tomu uvedla: „Daňová konkurence
poškozuje globální růst a zvyšuje nerovnosti. Nedávné skandály jako
Dokumenty z ráje ukazují, že současná pravidla jsou upravována ve
prospěch nadnárodních firem, které musí přestat obhajovat své chování
tím, že je to legální. Současná globální pravidla jsou nemorální a musí
být změněna.“
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.
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Nabídka penzionů v atraktivních lokalitách České republiky pro členy OSSOO 2018

Rezervace pobytů a podrobné informace na telefonním čísle 222 535 555 nebo emailové adrese vip@spa.cz.
Úhrada pobytůje kromě hotovostního a bezhotovostního způsobu, možná také poukazy společností SODEXO, Edenred
CZ, Benefity Café, Benefit plus (Benefit management), Benefity a.s. nebo Chèque Déjeuner poukázky, a to maximálně
do výše 50 % hodnoty pobytu.

Jizerské hory
Bedřichov - Penzion Uko
Penzion patří díky své poloze a vysokému
standardu poskytovaných služeb k jedněm z nejoblíbenějších v dané lokalitě. Nabídka služeb
a aktivit v penzionu a okolí je zajímavá v zimním i letním období. Pobyt v penzionu si užijí
rodiny s dětmi i firemní klientela. Ubytování je
ve třech samostatných objektech s celkovou
kapacitou 75 lůžek. Součástí penzionu je
restaurace, společenská místnost s kuchyňkou,
zahrada s dětským hřištěm a bazénem,
minigolf, bowling a wellness centrum. Cena
od 690 Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://uko.hotel.cz/
Penzion Král***
Tříhvězdičkový penzion se nachází v klidné
části města, což je zárukou klidného a ničím
nerušeného odpočinku. K dispozici je celkem
15 lůžek v pokojích různých velikostí. Součástí penzionu je i příjemně upravená zahrada
s krbem a ohništěm, což oceníte hlavně během letní sezony. Parkování je zdarma u objektu. Cena od 1200 Kč/2 osoby/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici jsou v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 12.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://pensionkral.hotel.cz/
Pension Sněženka***
Hospůdka a penzion se nachází v malebné obci Jiřetín pod Bukovou u Albrechtic pod
známým lyžařským střediskem Špičák. Obec je
velmi vyhledávaným turistickým centrem
Jizerských hor. Kromě pohodlného ubytování
v příjemně zařízených pokojích a apartmánech
poskytuje penzion služby své vlastní restaurace. Parkování u penzionu zdarma. Cena od
580 Kč/osoba/noc.
Vybavení hotelu zahrnuje TV místnost, vlastní
restauraci a bezdrátové připojení k internetu,
pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00
hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://pension-snezenka.hotel.cz/
Krkonoše
Pension Monika + Apartments***
Pension je situován v klidné ulici v sousedství
osmi dalších nově vystavěných penzionů. Do
centra Špindlerova Mlýna je odsud 10 minut
chůze. Ubytování je v komfortně zařízených
dvou a třílůžkových pokojích či v apartmánech. Ty jsou vybaveny vlastní kuchyňkou.
Návštěvníci se mohou těšit na vynikající stravování v menší restauraci nacházející se přímo
v penzionu. Zdarma je parkoviště u budovy.
Cena od 540 Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin bližší informace o hotelu na https://pension-monika.hotel.cz/

Pension Karolína***
Penzion je ideální pro rodinnou i sportovní
rekreaci, a to v létě i v zimní sezóně. Kromě
lyžování a jízdy na kole zdejší podmínky přejí
i tenisu, plavání či vyžití na bobové dráze či
v provazovém centru. Lyžaři ocení blízkost
sjezdovek, kam se lze dostat pěšky za 10 minut.
Návštěvníci se mohou ubytovat v pokojích
nebo v apartmánech. V ceně ubytování jsou
snídaně, lze dokoupit stravování formou polopenze nebo plné penze. Jídlo je podáváno
v restauraci přímo v objektu, v létě je možné
stravování na venkovní terase s krásným výhledem do hor. Cena od 1000 Kč/pokoj/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezdrátovým připojením k internetu
jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na
https://pensionkarolina.hotel.cz/
Špindlerův Mlýn - Pension Pohoda
Penzion je situován v údolí Svatý Petr. Přímo
u penzionu je zastávka skibusu, který vás zdarma doveze k okolním sjezdovkám. Penzion
poskytuje ubytování v sedmi příjemně zařízených pokojích. Hostům je k dispozici
zahrada s možností grilování či opékání na
ohni, sauna i úschovna kol a lyží. Ke slunění
můžete využít velkou terasu s krásným výhledem na okolní přírodu. Parkování zdarma
u penzionu. Cena od 675 Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin bližší informace o hotelu na https://pension-pohoda.hotel.cz/
Krušné hory
Apartmány ENGADIN***
Nově postavené komfortní apartmány v centru
krušnohorské obce Boží Dar jsou ideálním
místem pro pohodové či aktivní trávení dovolené i pro pořádání firemních akcí, školení,
přednášek, workshopů, teambuildingových
akcí, rodinných oslav a svatebních večírků.
Objekt je vystavěn v typickém horském stylu
a nabízí ubytování v devíti jednopodlažních
apartmánech, sedmi dvoupodlažních apartmánech a dvou apartmánech DeLuxe. Celková
ubytovací kapacita je 80 lůžek. Parkování je
zajištěno na privátním, kamerově hlídaném
parkovišti před objektem, nebo za poplatek v garážích. Cena od 1500 Kč/apartmán/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin
a v den odjezdu do 10.30 hodin, bližší informace o hotelu na https://apartmany-engadin.hotel.cz/
Pension Schneeberg***
Nově postavený penzion poskytuje ubytování
s rodinnou atmosférou. V penzionu je 12 moderně zařízených dvoulůžkových, třílůžkových
a čtyřlůžkových pokojů s vlastní kuchyňkou.
Všem hostům je k dispozici společenská místnost s kachlovými kamny a televizí se satelitním příjmem. Parkování je zajištěno na vlast-

ním parkovišti, které je střeženo kamerovým
systémem. Cena od 490 Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin bližší informace o hotelu na https://pension-schneeberg.hotel.cz/
Pension U sněhuláka
Rodinný penzion sídlí v samém středu městečka Boží Dar. Pohodlné ubytování je rozděleno
do dvou objektů. Vybrat si můžete z 20 komfortně vybavených dvoulůžkových až osmilůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. K dispozici jsou i pokoje mezonetové
a rodinná apartmá. V objektu je uzavíratelná
jídelna, společenská místnost s kulečníkem
a úschovna kol a lyží. Po dohodě lze zajistit
transfer z autobusové či vlakové zastávky. Parkování za poplatek. Cena od 520 Kč/osoba/
noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://pension-u-snehulaka.hotel.cz/
Vysočina
Penzion a hospůdka U Štěpánků
Penzion obklopují hluboké Melechovské lesy
a překrásná příroda typická pro Vysočinu
a blízké Posázaví. Ideální prostředí pro toulky
krajinou, ale i cyklistiku. Hosté se tu mohou
ubytovat ve dvou nově zrekonstruovaných
samostatných apartmánech pro celkem 10
osob. Ke stravování ubytovaných slouží malá
nekuřácká hospůdka v přízemí. K příjemnému
posezení je tu zahrada s ohništěm a bazénem,
který potěší zejména děti. Parkováním u objektu. Cena od 680 Kč/pokoj/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin bližší informace o hotelu na https://penzion-a-hospudka-ustepanku.hotel.cz/
Penzion U Pelejových
Penzion stojí na krásném a klidném místě
v okrajové části obce Nová Říše, která leží
v jižní části Českomoravské vrchoviny nedaleko Telče. Penzion vznikl kompletní rekonstrukcí bývalé stodoly a dnes poskytuje příjemné a pohodlné ubytování ve čtyř útulných
pokojích. K dispozici jsou dva dvoulůžkové
pokoje (z toho jeden bezbariérový), jedentřílůžkový pokoj a jeden čtyřlůžkový pokoj.
Cena od 420 Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://penzion-u-pelejovych.hotel.cz/
Ubytování Na Hájence
Penzion nabízí netradiční, zároveň však komfortní a cenově dostupné ubytování ve čtyřech

apartmánech o celkové kapacitě 21 lůžek
s možností přistýlky. Součástí penzionu je společenská místnost s televizí a prádelna s možností žehlení prádla. V letních měsících je
k dispozici kamenný gril a udírna. V penzionu
si můžete uschovat jízdní kola, lyže i kočárky
a zároveň zapůjčit petanque a badminton, popřípadě využít prostoru k umytí kola. Parkoviště u penzionu. Ubytovat se lze i s domácími
mazlíčky. Cena od 350 Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://ubytovani-na-hajence.hotel.cz/
Šumava
Pension Siesta****
Penzion je díky výhodné poloze nedaleko
Lipna a lyžařských areálů příjemným místem
pro trávení letní i zimní dovolené. Vytváří
komfortní zázemí pro rekreaci rodin s dětmi,
turistů i milovníků zimních sportů. Ubytování
je v deseti pohodlně zařízených jedno až čtyřlůžkových pokojích s kapacitou 25 osob. Penzion dále nabízí hlídané parkoviště, prosklenou terasu s posezením, venkovní ohniště a půjčovnu kol. Ubytovat se mohou i domácí mazlíčci. Cena od 600 Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením a bezdrátovým připojením k internetu jsou k dispozici v den příjezdu od 16.00 hodin a v den
odjezdu do 10.00 hodin bližší informace
o hotelu na https://pension-siesta.hotel.cz/
Penzion U Nešlehů
Rodinný penzion sídlí v obci Horní Planá
u jezera Lipno, které je nejnavštěvovanější
oblastí malebné a klidné přírody Šumavy a jižních Čech. Přímo naproti penzionu se nachází
dva ostrůvky, které jsou ideální ke koupání
a opalování. Pohodlné ubytování je pro hosty
připraveno v sedmi pokojích. Příjemný odpočinek poskytuje zahrada s bazénem a možností grilování, venkovní terasa s výhledem na jezero či společenská místnost. Parkování u objektu. Cena od 1040 Kč/pokoj/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://penzion-u-neslehu.hotel.cz/
Penzion restaurace U Račáků
Restaurace penzion má skvělou polohu v klidném prostředí vesničky Blatná uprostřed lesů,
přesto jen 4 km od přehradní nádrže Lipno
a kousek od rušných rekreačních center, která
nabízejí sportovní vyžití. Hosté penzionu se
mohou ubytovat ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích a využívat zdejší zahradu,
restauraci, krb a přístřešek pro úschovu kol
a motocyklů. Parkování přímo u penzionu.
Cena od 730 Kč/pokoj/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením a bezdrátovým připojením k internetu jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://penzion-restaurace-u-racaku.hotel.cz/
Orlické hory
Wellness Penzion Pod rozhlednou
Rodinný penzion je umístěn v uzavřeném
a pečlivě udržovaném areálu. Nově vybudovaný penzion s příjemnou atmosférou a dů-

razem na individuální přístup k hostům je
ideálním místem pro vaši poklidnou rodinou
dovolenou, víkendový pobyt či pracovní setkání. K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, čtyřlůžkové až šestilůžkové
apartmány. Součástí penzionu je restaurace
s barem a krbem. Cena od 600 Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://penzion-pod-rozhlednou.hotel.cz/
Penzion Na Čertovce
Penzion se nachází v malé obci Dolní Orlice
poblíž podhorského městečka Králíky, obklopeného malebnými horami a panensky čistou
přírodou. Disponuje čtyřmi dvoulůžkovými
pokoji, jedním třílůžkovým pokojem a jedním
rodinným pokojem pro pět osob. Celková ubytovací kapacita je 16 lůžek a 3 přistýlky. Součástí penzionu je restaurace s kapacitou 50
míst, která z penzionu činí skvělé místo nejen
pro rekreační pobyty, ale také pro svatební hostiny a jiné akce. Penzion má vlastní parkoviště.
Cena od 600 Kč/pokoj/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://penzion-na-certovce.hotel.cz
Penzion Lesní brána
Zrekonstruovaný penzion sídlí v obci Dolní
Čermná. Celý objekt je bezbariérový. Komfortní ubytování je pro turisty, rodiny s dětmi
i firemní klientelu připraveno v prostorných,
nadstandardně vybavených apartmánech. Přímo v areálu je umístěn venkovní bazén a solná
jeskyně, zapůjčit lze i dvě elektrokola. Penzion
je vhodným místem k pořádání různých rodinných i firemních akcí. K dispozici je uzavřená
konferenční místnost s kapacitou 25 osob. Parkování zdarma přímo u objektu. Cena od 1200
Kč/pokoj/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://penzion-lesnibrana.hotel.cz/
Beskydy
Penzion Rzehaczek
Penzion je situován v krásné přírodě Slezských Beskyd, v obci Dolní Lomná. Ubytování je v šesti apartmánech ve dvoupodlažní
roubené budově. Celá stavba má příjemné
a zdravé klima, a proto je vhodná pro astmatiky a alergiky. Součástí penzionu je stálá výstava o historii Lomné, dětské hřiště se skluzavkou a houpačkou, houpacím koníkem, pískovištěm, multifunkční cvičící sestavou, sportovním hřištěm a dalšími atrakcemi a restaurace. Parkování zdarma přímo u penzionu. Cena
od 200 Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://penzion-rzehaczek.hotel.cz/
Penzion Alpina
Lyžaři ocení blízký areál Pustevny, milovníci

letní dovolené zase nedaleký aquapark. Ve
zdejších dvou, tří a čtyřlůžkových útulných pokojích je vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu. Všechny ubytovací kapacity
mají vlastní kuchyňku. Na jídlo si hosté mohou
zajít do blízké restaurace. Součástí areálu je
velká okrasná zahrada, ohniště a posezení.
Parkovat lze přímo u chaty. Cena od 350
Kč/osoba/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin bližší informace o hotelu na https://penzion-alpina.hotel.cz/
Penzion Letohrádek
Penzion je situován ve Frýdlantu nad Ostravicí,
v nádherném prostředí Ondřejnického masivu
Moravskoslezských Beskyd. Penzion s restaurací laděný do chalupářského a mysliveckého
stylu nabízí pohodlné ubytování jednotlivým
turistům i rodinám s dětmi ve čtyř pohodlných
pokojích a jednom apartmá. Další dvoupodlažní apartmá s krbem naleznete v samostatném domku, tzv. malém letohrádku. V upraveném lesním parku, který je součástí areálu, si
můžete zahrát ruské kuželky, minigolf, stolní
tenis, posedět u zahradního krbu a jezírka nebo
si pohrát s dětmi na dětském hřišti. Cena od
1300 Kč/pokoj/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin
a v den odjezdu do 11.00 hodi,n bližší informace o hotelu na https://penzion-letohradek.hotel.cz/
Jeseníky
Hotel Červenohorské Sedlo
Tříhvězdičkový horský hotel leží v nadmořské
výšce 1013 metrů. V zimě se návštěvníci mohou těšit na šest kilometrů sjezdovek. Běžkaře
sem láká obrovské množství běžkařských tras.
V letní sezoně si tu přijdou na své vyznavači
horské i silniční cyklistiky nebo pěší turistiky.
V hotelu je k dispozici celkem 180 lůžek v 80
pokojích. Do 60 z nich je možné přidat ještě
přistýlku. Hotel navíc nabízí zvýhodněné
rodinné pokoje. Autobusové nádraží je od
hotelu vzdáleno 100 metrů, vlakové nádraží 15
km. Přímo u hotelu lze zdarma parkovat. Cena
od 1200 Kč/pokoj/noc.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením, televizí
a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin
a v den odjezdu do 11.00 hodin, bližší informace o hotelu na https://cervenohorske-sedlo.hotel.cz/
Apartmánové ubytování v Koutech
Apartmány Pod Zálesím jsou situovány v obci
Loučná nad Desnou. Leží asi 600 m nad mořem v oblasti Hrubého Jeseníku obklopeny krásnou hornatou a lesnatou krajinou. Ubytování je
poskytováno v sedmi komfortně zařízených
apartmánech poskytujících klid a pohodlí i nejnáročnějším hostům. V přízemí objektu se nachází wellness studio s whirlpooulem a saunou.
Součástí komplexu je i kavárnička s bezplatným internetovým připojením. Po celý rok se
zde pořádají různé firemní akce. Cena od 350
Kč/osoba/noc.
Apartmány s vlastním sociálním zařízením, televizí a bezdrátovým připojením k internetu jsou
k dispozici v den příjezdu od 14.30 hodin
a v den odjezdu do 10.00 hodin bližší informace o hotelu na https://apartmany-pod-zalesim.hotel.cz/

