
 

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  9. 10. 2012 

 
Přítomni: Hnilička, Popp, Šácha, Horn, Bílek, Toncar, Blaňárová, Blaňár, Pojer    
Host: předseda revizní komise p.David Lopata 
 
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 pana Luboše Pojera  
 
 

1. Ředitel  VJ Plzeňsko Ing. Zdeněk Zima seznámil předsedu:  
‐ byl dokončen a předán projekt konečného  řešení vytápění  provozu  plavení,  

šutr. pasy  i  z linky „D“ a betonových sila v Kaznějově. V Kaznějově je dále  
připravena v rámci úspor energií výměna oken v administrativní budově, krčku 
a výdejně jídel. Vchodové dveře budou vyměněny i na přehradě v Plasích. Zde 
předseda VZO požádal i o výměnu cca čtyř oken na tomto pracovišti. Dále 
probíhá generální přestavba dispečinku.  
 

‐ v rámci bezpečnosti práce byla provedena simulace odstavení plynu . Byl 
definován okruh pracovníků, kteří mohou vstoupit do regulační stanice plynu a 
stanoven postup, jak plyn vypnout. Pracovníci již byli proškoleni. 

 
‐ byla stanovena  cena  za půjčování plošiny externím firmám a to dle obdobných 

nabídek na Plzeňsku. Cena je stanovena na 1500 Kč/den. 
 

‐  všichni vedoucí pracovníci mají za úkol zjistit a připravit seznam zájemců z řad 
svých podřízených o případné přesčasy a mimořádné práce při údržbě a 
úklidech. 

 
‐ ze strany vedoucích pracovníků je potřeba provádět pravidelnou kontrolu 

dodržování báňských předpisů. Je potřeba se především zaměřit na pravidelné 
kontroly zápisů  provozních deníků a  kontrol jednotlivých pracovišť. 

 
‐ ze strany zaměstnavatele byly provedeny první kontroly pracovníků ve stavu 

nemocných. Kontroly bez závad. 
 



‐ na konci měsíce září proběhla schůzka s krajskou hygienickou službou. Hlavním 
tématem jednání byla riziková pracoviště. Bude předložen nový návrh na 
kategorizaci. 

 
‐ dle dohody pokračují práce na úpravách dispečinku v Kaznějově. Zabezpečuje se 

výměna židlí a stolů v bufetu.   
 

‐ ze strany pana ředitele bylo upozorněno , že je potřeba důsledně dodržovat 
technologické postupy a kázeň v jednotlivých provozech  (čištění HC, trysky, 
hustoty atd.  atd...) + spolupráce s údržbou.  Bude kontrolována především 
včasná příprava porouchaných zařízení k opravě (čištění bavárií, LIPP atd.) 

2. Předseda p.Hnilička seznámil přítomné , VZO projednal: 
‐   opětovně jsme se věnovali podpisům smluv životního pojištění pro naše 

zaměstnance , které vyplývá s dodatku kolektivní smlouvy pro rok 2012. Bylo 
upozorněno , že podané informace na setkáních se zaměstnanci pravděpodobně 
nebyly všem zaměstnancům srozumitelné.                                                                       
 
  Upozorňujeme tedy opětovně všechny zaměstnance, že všechny výhody a to ať 
již se jedná o příspěvek zaměstnavatele ve výši 300,- Kč, vyplacení poloviny 13. 
platu či poukázka ve výši 500,-Kč jsou vázány pouze a jen na uzavření smluv , 
které jsou pořádány společností LB Minerals, s.r.o.                                                                           
     
   V případě uzavření smlouvy s jinými externími poradci České pojišťovny ( 
kamarádi, pošta či pobočka) nárok na výše zmíněné bonusy není.   V případě 
jakýchkoliv nejasností kontaktujte předsedu VZO pana Hniličku na tel. 4242 

       
LOKALITA  1.TERMÍN  2.TERMÍN  OD‐DO 

Kaznějov  9.10.2012 12.10.2012 10:00‐15:00 

Horní Bříza‐ kaol.   8.10.2012 15.10.2012 10:00‐15:00 

Horní Bříza ‐ vedení  8.10.2012 X  9:00‐11:00 

Kyšice  12.10.2012 9:00‐10:00    

 

‐   dále byl prodiskutován T-mobile program pro naše zaměstnance. Předseda 
seznámil o prodloužení této rámcové smlouvy do 22.9.2015. Program byl rozšířen 
z 3 telefonních čísel na 5 a podmínky a zařazení telefonních čísel zůstala stejná.                   

  Správní ředitel Bc. Voráček  upozornil předsedy jednotlivých odborových 
organizací, že v  případě uzavírání smluv je potřeba dbát na datum 22.9.2012 , 
kdy vyprší rámcová smlouva.  

  Podepsání Vaší smlouvy s T-Mobile a to s trváním nad toto datum, by v případě 
neprodloužení rámcové smlouvy se zaměstnavatelem znamenalo , že budou 
účtovány běžné ceny, tedy v plné výši dle sazebníku.    



‐   předseda VZO navrhl přesun finančních prostředků naší odborové organizace 
ve výši 500.000,-Kč  z běžného účtu na terminovaný účet . VZO souhlasí. 

‐   byla projednána změna v zásadách hospodaření naší odborové organizace v 
článku II. Dary – čl. 3.  Jedná se o doplnění článku o 45 let -3.000,-Kč za ocenění 
dlouhodobého členství .  VZO – souhlasí. 

‐   VZO zaúkolovalo předsedu a místo předsedu k domluvě o zajištění účasti pro 
jednání KOO – část druhá - blok vedení společnosti.                                                         
Předseda rozhodnutí respektuje, ale k tomuto přítomným sdělil i svůj pohled na 
věc a především svoje důvody, které jsou čistě osobního rázu.                                        
Dále předseda zdůraznil, že účast na tomto setkání  nemá dle jeho názoru pro 
naši organizaci většího významu, protože mimo vyjednávání kolektivní smlouvy 
jsou většinou  tato jednání pouze informativního rázu. Podané informace jsou  
vždy sepsány v zápise z jednání KOO, kterého se předseda naší ZO na základě 
úkolu z VZO pravidelně účastní. Toto lze samozřejmě podložit prezenční listinou 
z těchto jednání.      

‐   za uplynulý měsíc požádali o vstup do naší odborové organizace dva zájemci . 
VZO souhlasí 

‐   o vyplacení pěti bezúročných půjček z fondu  ZO, v celkové výši  50.000,-Kč. VZO 
souhlasí . Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy 
VZO. 
 

‐    permanentní  lístky jsou zamluveny a vydávány dle soupisu zájemců. Celkově 
projevilo zájem 34 členů.  

‐ 15. září se uskutečnil jednodenní zájezd na Orlí Hnízdo, bylo již vyúčtováno 

‐  17. září se tradičně uskutečnil zájezd do Litoměřic. Vyúčtováno a foto na našich 
stránkách www.zolbminerals.cz 

‐ 21. září proběhl turnaj v nohejbale trojic , foto vyvěšeno na www.zolbminerals.cz 

‐ 22. září se uskutečnila oslava Dne Horníků  

‐ připravujeme zájezd na nákupy do Polska v termínu 20. 10. 

‐ návštěvy Plzeňských divadel v měsíci listopadu 2012. Zájemci se nahlásí  
u hospodářky VZO do 12.10. 

‐ vánoční zájezd na Advent do Passova v termínu 7. 12. je již plně obsazen. 

‐ připravujeme turnaje v Bowlingu, termín bude včas vyvěšen  

Zapsáno v Kaznějově 9. 10. 2012                Za VZO LB MINERALS a.s.  
Ověřil: Luboš Pojer                                předseda Hnilička Karel
                                                                              
 


