
 

 

 

 

 

 

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy,  

ve spolupráci se zaměstnavatelem SŽDC, ČD a ČD Cargo pořádají  
 

poznávací zájezd 

za poznáním Balatonu, Maďarsko 

 

 

Pořadatel:  Svaz Odborářů Služeb a Dopravy 
     

Termín:  23. – 27. 3. 2020 

 

Přihlášky: Zájemci se nahlásí na e-mail zososad@seznam.cz do 19.12. 2019 Při přihlášení je 

nutné nahlásit číslo OP nebo pasu, trvalé bydliště, datum narození, osobní číslo, 

telefon a e-mail. 

 

Účastnický popl.:      Cena na účastníka bez dotace: 6.590 Kč 

Dotace z C-FKSP pro zaměstnance SŽDC je ve výši 4.590 Kč, z C-SF ČD a.s. je 

1.500 Kč, ze SF ČDC 1.500 Kč. 

Účastnický poplatek uhradí účastník do 14 dnů od přihlášení na akci na účet číslo 

2000660235/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení!) 

 

 

Doprava: Autobus, nástupní místo Sokolov  

 

Maximální počet: 50 účastníků  

 

Organizátor: p. Milan Kliment, mobilní telefon: 606 744 443 

    

Místo konání: Maďarsko 

 

Podmínky účasti: Akce je pořádána pro zaměstnance SŽDC,ČD a.s., ČD Cargo a jejich rodinné 

příslušníky,. Zaměstnanci se mohou zúčastnit pouze ve svém volnu. Podmínky jsou 

stanoveny směrnicemi pro organizování a financování sportovních a kulturních akcí 

hrazených z prostředků C-FKSP SŽDC, C-SF Čd a.s a ČD CARGO 

Přihlášením se na akci dává účastník automaticky souhlas se zpracováním a 

použitím osobních údajů za účelem uspořádání této akce a to pro: SOSaD, 

zaměstnavatele, CK a ubytovací zařízení. Bez tohoto souhlasu se nelze akce 

účastnit. Účastníci s přihlášením a zaplacením účastnického poplatku souhlasí s 

tím, že v případě odhlášení se z akce uhradí výši storno poplatku, bude-li vyšší, než 

zaplacená úhrada na účet SOSaD. 

mailto:zososad@seznam.cz


 

 

Pojištění: Účastníci akce nejsou pojištěni. Každý účastník si uzavře po dobu konání akce 

úrazové a cestovní pojištění na vlastní náklady individuálně a předloží při nástupu 

do autobusu. 

  

Ubytování:  hotel, 2 -3 lůžkové pokoje, polopenze. Rozdělení na pokoje zajišťuje pořadatel. 

 

 

Program: 

 

23. 3. 2020 odjezd Busem ve večerních hodinách (bude upřesněno) v trase Sokolov – Karlovy Vary –

Praha – Tihany – Balaton, 

  

24. 3. 2020 v dopoledních hodinách příjezd do Tihany – Balaton – prohlídka jedné z nejkrásnějších 

vesniček na poloostrově s nádhernou vyhlídkou na Balaton, možnost ochutnání zdejších 

specialit a kuchyně. V odpoledních hodinách přejezd do Zalakarose a ubytování v hotelu 

Freya***, večeře, 

 

25. 3. 2020 snídaně, prohlídka města Zalakarose, možnost nákupu, zajištění vstupu do termálních lázní na 

3 hodiny, večeře, 

 

26. 3. 2020 po snídani přesun autobusem do města Hevíz, kde se nachází největší evropské termální 

jezero v Evropě a i zde je zajištěno koupání v délce 3 hodin, prohlídka města a okolí. 

V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Příjezd v ranních hodinách dne 27. 3. 2020. 

 

V ceně zahrnuta doprava autobusem, ubytování v hotelu Freya***s polopenzí, vstupy do termálů a 

průvodce. 

 

Akce je hromadně organizovaným zájezdem a příspěvek z FKSP se započítává do DZP  
(= daně z příjmů), včetně odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění (v souladu se zákonem č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů)
*)

 

 
*) 

 Nepeněžní příspěvek z FKSP ve formě rekreace, zájezdů (včetně hromadně organizovaných) a táborů dětí a mládeže (TDM) 

je u zaměstnance osvobozený od daně, a to v úhrnu nejvýše do 20 000 Kč za kalendářní rok. Do tohoto limitu se započítávají i 

příspěvky z FKSP, poskytnuté rodinným příslušníkům zaměstnance. Pokud součet příspěvků přesáhne v daném kalendářním 

roce částku 20 000 Kč, bude částka převyšující tento limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu za celé zdaňovací 

období (rok) a bude z ní odvedeno sociální a zdravotní pojištění.  
 

 

 


