
ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ
 CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

  Ústřední výbor   náměstí Winstona Churchilla 2     130 00 Praha 3

 V Praze dne 14. května 2020

Základním organizacím ČMOSA
a individuálním členům

Upřesnění pokynů k rekondičním pobytům v Lázních Luhačovice v roce 2020

Vážení přátelé,

S ohledem na nový způsob poskytování a čerpání příspěvků z VoZP a FKSP Vás žádám o:

1. zaslání seznamu žadatelů o rekondiční pobyt, kteří budou žádat o příspěvek VoZP –v tomto 
případě budou fakturu vystavovat L. Luhačovice a.s., kterou zašlou na adresu žadatele, dle 
podkladů od Kanceláře ČMOSA. Fakturu hradí žadatel o rekondiční pobyt!

2. zaslání seznamu žadatelů, kteří budou čerpat z FKSP na rekondiční pobyt. Nutné je přiložit 
objednávku nebo fakturační údaje zaměstnavatele - (fakturu na zaměstnavatele vystaví 
Kancelář ČMOSA dle objednavky nebo fakturačních údajů).  Fakturu hradí 
zaměstnavatel žadatele z FKSP!

3. zaslání finančních prostředků hromadnou platbou na účet ČMOSA, včetně seznamu  
žadatelů o rekondiční pobyt a to v následujících termínech: 

pobyty v 6. měsíci – zaslat platbu neprodleně,
pobyty v 7. měsíci – zaslat platbu do 31.5.
pobyty v 8. a 9. měsíci – zaslat platbu do 30.6.
Platbu zasílá základní organizace!

4. individuální členové zašlou platbu za rekondiční pobyt na účet ČMOSA (uvést jméno a 
termín pobytu) v následujících termínech: 

pobyty v 6. měsíci – zaslat platbu neprodleně,
pobyty v 7. měsíci – zaslat platbu do 31.5.
pobyty v 8. a 9. měsíci – zaslat platbu do 30.6.

      Platbu zasílá individuální člen!

Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů převodním příkazem nebo
složenkou na účet ČMOSA u České spořitelny a.s. Praha 3, č. účtu 2000260389/0800. Důrazně
žádáme,  abyste  u  plateb  uváděli  jako  variabilní  symbol  organizační  číslo  Vaší  základní
organizace  a do zprávy pro příjemce uveďte „RP LU“ a individuální členové uvedou své
příjmení. Neslučovat    s platbou členských příspěvků!!

S pozdravem                    
                                                                                                   Mgr. Renata Kořínková

                                                                                         předsedkyně ČMOSA


