
VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s
Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře,

Kaznějov,  Horní Bříza  a Kyšice
e-mail  :     karel.hnilicka@cz  .lasselsberger.com,   fax:  373 332 501,   tel:  378 074 242,    mob.  602 268 214,  

   adresa :   Horní Bříza 431, 330 12, IČO -16736583 ,www.zolbminerals.cz  

Zápis z     jednání VZO OS STAVBA ČR,  
LB Minerals a.s. ze dne  14.6.2011

Přítomni:   Hnilička, Blaňárová, Pojer, Blaňár, Popp, Šácha,  Toncar, Bílek
Omluven:  Horn, Mašat, Tegi

Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele dokumentů:
      Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako zapisovatele pana Karla Hniličku.
Přítomní  navrhli  a  zvolili  všemi  hlasy  přítomných  jako  ověřovatele  zápisu  paní  Renatu
Blaňárovou.

1. Předseda seznámil přítomné s tématy     jednání s  
ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Henžlíkem  :

- byly připraveny požadované úpravy v oblasti mezd.
- byla projednána výroba za uplynulý měsíc, porady o opravách byly tématicky

zaměřeny s cílem úspor nákladů při opravách.
- je potřeba věnovat se permanentně úklidům expedičních ploch v celé VJ
- do 10.6. se očekávalo předložení námětů ze strany všech pracovníků VJ

přinášejících úspory v rámci VJ Plzeňsko
- informace z jednání vedení LBM
- projednání úpravy velínu na Přerovských lisech v Kaznějov. Předseda upozornil,
      že je potřeba včas řešit především topení. Dosavadní bylo po dohodě vyřezáno.
- předseda požádal, aby byly dle dohody vyměněny hygienické ubrusy ve všech

svačinárnách  VJ Plzeňsko. Děje se,  jedenkrát ročně. 

2. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal  
- předseda předložil  výsledky z jednání která proběhla s předsedou svazu hornických
odborů dne 19.5.2011 v Kaznějov a 1.6.2011 v budově odborů v Praze. Jednáním za naši
organizaci byli pověřeni předseda naší organizace p. Hnilička a místopředseda p. Mašat.
  Při jednání bylo z naší strany zdůrazněno, že naše odhodlání k přestupu je neměnné a
doložili jsme čtyři hlavní důvody proč jsme se k tomuto kroku jako organizace rozhodli.
- předseda předal balíčky našim členům, kteří oslavili za uplynulé období kulaté životní
výročí.
      Předsedou VZO panem Hniličkou byl dále předán dárkový balíček panu Františku
Šešulkovi - pracovníkovi kaznějovského závodu, který odešel na konci měsíce května do
starobního důchodu a byl naším dlouholetým členem.   



-    předseda přítomným předložil žádosti našich členů o finanční podporu při
dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší
odborové organizace. VZO souhlasí.
Peníze je možno po podpisu vyzvednout u hospodářky paní Hanzlíčkové. Upozorňujeme
dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba předložit předsedovi VZO ofocenou
neschopenku.

-     za uplynulý měsíc byly zájemcům z řad našich členů vyplaceny tři půjčky z fondu
odborové organizace. I nadále je možno po splnění podmínek vyplácet zájemcům z řad
našich členů bezúročné půjčky ZO ve výši 5.000,-Kč. Zájemci se mohou hlásit u svých
zástupců, případně přímo u předsedy VZO. VZO souhlasí.

- v termínech 7.6. – 8.6.2011 proběhly v celém VJ Plzeňsko veřejné prověrky BOZP.Tyto
prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou organizovány v souladu
s ustanovením § 108 odst. 5. zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů. Tímto je stanoveno, že je zaměstnavatel povinen tyto prověrky organizovat
nejméně jednou za rok.

- VZO projednal navrhované změny ministra Drápka k zákoníku práce.
Upozorňujeme , že jestliže toto projde dotkne se to každého zaměstnance v ČR a to bez
ohledu . Dalo by se říci , že tato situace se blíží k novodobému otrokářství. Předkládáme
některé návrhy:

- VZO souhlasí s vyplacením finanční odměny ve výši 2.500,-Kč pro našeho člena pana
Jaroslava Rejče, který obdržel Zlatý Kříž  3.třídy. Odborová organizace touto cestou
symbolicky ohodnocuje lidský postoj k záchraně zdraví a lidských životů. Odměna bude
vyplacena na základě znění platných Stanov naší odborové organizace , III. Sociální
podpora , Čl.8.  Finanční příspěvek pro člena ZO dárce krve , kteří budou oceněni
plaketou MUDr.Jánského bude vyplacena následující odměna: 80 odběrů - 2.500,-Kč

 Nižší odstupné 
     Lidé, kteří u stejného zaměstnavatele pracují méně než dva roky, dostanou nižší odstupné. 
    Zatím co dosud činí tři měsíční mzdy nezávisle na délce pracovního poměru, nově má být
vypláceno podle délky odpracovaných let. 
     Kdo je u firmy méně než rok, dostane odstupné jen ve výši jednoho měsíčního platu. Kdo
pracoval rok až dva, dostane dva měsíční platy. A teprve lidé, jejichž pracovní poměr trval přes
dva roky, by dostali tříměsíční odstupné.

Snadnější výpověď
    Ministerstvo navrhuje jednodušší výpovědi lidem, s jejichž výsledky není zaměstnavatel
spokojen.
    Od ledna 2012 má skončit dosavadní povinnost, podle níž musí tito lidé dostat „přiměřenou
dobu“ na odstranění nedostatků.
    U lidí dosahujících neuspokojivých pracovních výsledků má nově stačit, když je zaměstnavatel
pouze předem upozorní na možnost výpovědi.

Práce přesčas
    Pouze u vedoucích pracovníků lze ve smlouvě nebo mzdovém výměru dohodnout, že sjednaná
mzda (odměny) už zahrnují i případnou práci přesčas, maximálně však do limitu 150 hodin v
kalendářním roce.



    Podle návrhu se od ledna 2012 rozšíří výše uvedená možnost - zahrnutí práce přesčas do
„běžné“ mzdy - na všechny zaměstnance, tedy nejen vedoucí pracovníky.
    Takto paušálně půjde ocenit případnou práci přesčas u běžných zaměstnanců až do limitu 150
hodin v kalendářním roce. Speciální hodinová odměna (nebo náhradní volno ) by jim pak
náležela až nad rámec tohoto limitu, dohodnou-li se na takovém zvýšení počtu přesčasů se
zaměstnavatelem. 
    Právní úprava by se tak vrátila ke stavu, který v Česku platil do roku 2006. Ten byl - podle
současného vedení ministerstva práce a sociálních věcí - praktičtější a pro zaměstnavatele
jednodušší.
    Na pravidlech pro nařízení přesčasů se nic nemění (zaměstnavatel je může nařídit jen „z
vážných provozních důvodů“ a maximálně na osm hodin týdně).

Delší zkušební doba
Zkušební doba pro běžné zaměstnance zůstane beze změny, tedy maximálně tříměsíční.
    Nově zákon umožní, aby u tak zvaných vedoucích zaměstnanců činila zkušební doba až šest
měsíců .
    Nově má platit, že zkušební doba může trvat maximálně polovinu délky pracovního poměru,
je-li uzavřen na dobu určitou.

Péče o zaměstnance
   Ze zákoníku odpadne jedna z málo známých povinností zaměstnavatelů, považovaná za tak
zvaný socialistický přežitek.
   Podle dosavadního zákoníku jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet zaměstnancům pracovní
podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. 

Výslovně uvádí, že mají zajišťovat zejména:
- zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance,
- zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť,
- vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a
zájmů zaměstnanců,
- závodní preventivní péči.

     Nově má tento výčet odpadnout. V zákoně zůstane jen povinnost „vytvářet zaměstnancům
pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními
předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči“.

Výpovědní doba
     Na počítání výpovědní doby se nic nezmění, i když ministerstvo zvažovalo její zkrácení.
     Nadále tedy zůstane ze zákona dvouměsíční, přičemž se začíná počítat od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi.

Podpora v     nezaměstnanosti  
    Kdo sám podá výpověď nebo odejde dohodou, dostane nižší podporu v nezaměstnanosti.
    Kdo dostane odstupné, nebude mít po tuto dobu (pokrytou odstupným) nárok na podporu v
nezaměstnanosti.
    Kdo začne podnikat jako živnostník, může dostat speciální příspěvek, aby nepřišel o zbytek
podpory.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové - ČMKOS zásadně odmítá dohodu koalice
ODS-TOP 09-VV, která se 1. července shodla na „základních rysech zdravotnické
reformy“. Zvýšení spoluúčasti pacientů o pět procent do roku 2014 znamená, že se
z kapes pacientů – většinou důchodců a rodin s dětmi - vytáhne dalších 15 až 18 mld. Kč
ročně. Na pacienty tak vláda přenáší nejen plnou úhradu současného deficitu
zdravotního pojištění (cca 7 mld. korun ročně), ale též budoucí deficity, které vzniknou



spuštěním dalších tzv. reforem koalice ODS-TOP 09-VV.  Jen zvýšení DPH bude pro
zdravotnictví znamenat v roce 2012 dopad minus 5 mld. korun a v roce 2013 dokonce
minus 8 mld. korun proti letošnímu roku. Odčerpání dalších cca 3 mld. korun ročně ze
zdravotního systému pak přinese od roku 2013 takzvaná daňová reforma. 

Dohoda vládní koalice ODS-TOP 09-VV v plné nahotě potvrdila nejčernější obavy
ČMKOS. Tvrzení, kterým vládní koalice balamutí veřejnost, že současný rozsah
zdravotní péče plně hrazené ze zdravotního pojištění bude zachován, jsou naprosté lži.

Kultura a sport
- 28.5. 2011 proběhl turnaj v Bowlingu čtyřčlenných družstev na drahách v Třemošné.
Bylo obsazeno všech deset drah, účast tedy byla čtyřicet hráčů. 
 
-  VZO rozhodl o přiznání příspěvku pro děti našich členů ve výši 500,-Kč (za jedno
dítě), které se budou účastnit letních dětských táborů. Zájemci si po uskutečnění tábora
vyzvednou u předsedy VZO p. Hniličky příslušný formulář k potvrzení o účasti. 

-  upozorňujeme, že již čtvrtý  zájezd na muzikál Děti Ráje je opětovně kompletně
obsazen. Žádáme všechny, kteří si objednali vstupenky na toto představení, aby je
uhradili u předsedy p. Hniličky nejpozději do 24.6.2011. Při nedodržení termínu budou
lístky postoupeny náhradním zájemcům

-  připravujeme pro vás čtyřdenní zájezd za krásami Paříže v termínu 7.10. -10.10.2011
Uvidíte Eiffelovu věž, Vítězný oblouk, katedrálu Notre Dame, baziliku Sacré Coeur,
čtvrť La Defense, Louvre, bulvár Champs Elysées a jiná známá místa.
   Na tento zájezd můžete využít příspěvek na dovolenou ve výši 3.500,-Kč.

-  upozorňujeme , že se uvolnily dva stany na Hracholuskách a to v jednom
z nejžádanějších termínů 9.7.-16.7.2011. Zájemci se nahlásí u předsedy p.Hniličky.

-   byl odsouhlasen příspěvek na zakoupení permanentních vstupenek na Hokejovou
sezónu 2011/2012. VZO dle rozhodnutí zakoupil jedenáct  kusů permanentních
vstupenek na nastávající hokejovou sezónu v celkové výši cca 50 tisíc Kč. Vstupenky (4
ks ) je možno objednávat bezplatně u předsedy pana Hniličky a to od pondělí 20.6.2011
od šesté hodiny ranní. V první vlně bude přidělení jeden člen jeden zápas. Vstupenky
budou rozdány rovnou na celou sezónu a tak je potřeba si rozmyslet již nyní, který
zápas chcete vidět.                                                
    
   Zbytek byl tradičně odprodán s odsouhlaseným příspěvkem pro naše členy ve výši
400,-Kč / rok , kteří si zakupují vstupenku samostatně na celou sezónu přes naši
organizaci.

zápas datum domácí hosté  
1. pá 16.9.2011 Sparta Plzeň  
2. ne 18.9.2011 Plzeň Vítkovice  
3. út 20.9.2011 Kometa Brno Plzeň  
4. pá 23.9.2011 Plzeň Ml. Boleslav  
5. ne 25.9.2011 Č. Budějovice Plzeň  
6. pá 30.9.2011 Plzeň Karlovy Vary  
7. ne 2.10.2011 Slavia Plzeň  
8. út 4.10.2011 Plzeň Zlín  



9. pá 7.10.2011 Třinec Plzeň  
10. ne 9.10.2011 Plzeň Litvínov  
11. pá 14.10.2011 Kladno Plzeň  
12. ne 16.10.2011 Pardubice Plzeň  
13. út 18.10.2011 Plzeň Liberec  
14. pá 21.10.2011 Plzeň Sparta  
15. ne 23.10.2011 Vítkovice Plzeň  
16. pá 28.10.2011 Plzeň Kometa Brno  
17. ne 30.10.2011 Ml. Boleslav Plzeň  
18. út 1.11.2011 Plzeň Č. Budějovice  
19. pá 4.11.2011 Karlovy Vary Plzeň  
20. ne 6.11.2011 Slavia Plzeň  
21. st 16.11.2011 Zlín Plzeň  
22. pá 18.11.2011 Plzeň Třinec  
23. ne 20.11.2011 Litvínov Plzeň  
24. pá 25.11.2011 Plzeň Kladno  
25. ne 27.11.2011 Plzeň Pardubice  
26. út 29.11.2011 Liberec Plzeň  
27. pá 2.12.2011 Plzeň Sparta  
28. ne 4.12.2011 Plzeň Vítkovice  
29. út 6.12.2011 Kometa Brno Plzeň  
30. pá 9.12.2011 Plzeň Ml. Boleslav  
31. ne 11.12.2011 Č. Budějovice Plzeň  
32. út 20.12.2011 Plzeň Karlovy Vary  
33. čt 22.12.2011 Plzeň Slavia  
34. st 28.12.2011 Plzeň Zlín  
35. pá 30.12.2011 Třinec Plzeň  
36. pá 6.1.2012 Plzeň Litvínov  
37. ne 8.1.2012 Kladno Plzeň  
38. pá 13.1.2012 Pardubice Plzeň  
39. ne 15.1.2012 Plzeň Liberec  
40. út 17.1.2012 Sparta Plzeň  
41. pá 20.1.2012 Vítkovice Plzeň  
42. ne 22.1.2012 Plzeň Kometa Brno  
44. ne 29.1.2012 Plzeň Č. Budějovice  
45. út 31.1.2012 Karlovy Vary Plzeň  
46. pá 3.2.2012 Plzeň Slavia  
47. ne 5.2.2012 Zlín Plzeň  
48. st 15.2.2012 Plzeň Třinec  
49. pá 17.2.2012 Litvínov Plzeň  
50. ne 19.2.2012 Plzeň Kladno  
43. út 21.2.2012 Ml. Boleslav Plzeň  
51. pá 24.2.2012 Plzeň Pardubice  
52. ne 26.2.2012 Liberec Plzeň  

Zapsáno v Kaznějov 15.6.2011                                                         Za VZO OS STAVBA ČR
Ověřil: pí. Renata Blaňárová                           LB  MINERALS, a.s.

                                zapsal předseda Hnilička Karel

 




