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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                    
LB Minerals a.s. ze dne  16.4.2013 

 
Přítomni: Hnilička, Mašat, Blaňár, Tocar, Blaňárová, Bílek, Popp, Horn, Šácha 
Omluveni : Pojer, Tegi 
 
Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele dokumentů: 
      Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy jako zapisovatele pana Karla Hniličku. Přítomní navrhli 
a zvolili všemi hlasy přítomných jako ověřovatele zápisu Bc. Bohumíra Bílka 
 

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

 
1. Plnění plánu za I.Q.2013  

a. Plán zisku překračujeme o ca 8 mil Kč. 
b. Plán prodeje kaolinu o 3500t 
c. Plán prodeje písků o 19.500t 
d. Plán prodeje kameniva ca o 14.500t. 

 
2. Přes tyto pozitivní výsledky, je třeba jisté opatrnosti, protože výsledky v loňském roce byly 

v prvním pololetí ještě lepší než letos, ale druhá polovina roku „náskok“ téměř vymazala. 
Proto se snažíme držet opravy a ostatní náklady na úrovni plánu. Bohužel u energií se toto 
nedaří (způsobeno zejména cenami a velmi chladným březnem). Žádáme proto 
zaměstnance, aby maximálně spořili energie (aby se netopilo tam, kde není třeba, neběžely 
naprázdno různé agregáty atd.) Pro příští rok vybavíme nově vytápěná místa teplotními 
čidly a další regulací. 
 

3. Plánované opravy a investice, budou směrovány do zlepšení využití suroviny‐odstranění 
nežádoucích oxidů, do náhrady rezivějících materiálů ve výrobním procesu, rozšíření 
skladovacích kapacit a kapacit pro dodávky kaolinu v BigBags.  

a. Instalace cyklónů HC 50 v Horní Bříze, 4 stupeň třídění G2 v Kaznějově 
b. Výstavba skladu MTZ, původní sklad bude předán expedici. 
c. Uvažuje se (dle výsledku zkoušek u zákazníka) v Ka o výstavbě sila Y pro mletý 

nátěrový kaolin. 
d. Připravuje se instalace čtvrté plničky Big Bag v Kaznějově a nové plničky v Horní 

Bříze na míchacím centru. 
e. Byla dokončena plnička BB surovým kaolinem v přípravně bývalé Keramiky HoB 

 



 
 

4. V oblasti zlepšování pracovního prostředí byla provedena: 
a. V Kaznějově rekonstrukce dispečinku a kanceláře mistrů strojních dílen. 
b. V Horní Bříze se zřizuje nová dílna pro vaření šteftů s vyšším stropem a možností 

práce venku v teplém období. 
c. Připravuje se instalace rolovacích vrat do strojních dílen v Horní Bříze. 

 
5. Další těžba 

a. Zahajujeme přeložku lesní cesty Houhelka pro přípravu další těžby  
b. Připravují se potřebné legislativní kroky při stanovení DP Ka III. 

 
6. Personální otázky 

a. Základním stupněm řízení je mistr. Do funkcí nastoupili a nastupují mladí lidé a je 
třeba, aby se jim dostalo podpory jak zdola, tak shora. Mistr je přímo odpovědný za 
svůj úsek on odpovídá za kolektiv. Je třeba si uvědomit, že spolurozhoduje o 
výběru svých podřízených a v neposlední řadě o jejich hodnocení. 

b. V našem výrobním procesu pracujeme obvykle v kolektivu. Pokud má někdo 
problémy s mezilidskými vztahy, jen těžko pro něj najdeme u nás odpovídající 
pracovní uplatnění.  

 

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal: 

- průběh členské schůze , která proběhla 20.3.2012 v jídelně v Kaznějově. Předseda 
přítomným předal kompletní materiály, včetně schváleného hospodaření za rok 2012 a 
plánu čerpání pro rok 2013. Zároveň upozornil , že byly vypracovány všechny potřebné 
dokumenty pro daňové přiznání za rok 2012. Jako hosté vystoupili- ředitel VJ Plzeňsko 
Ing. Zima, ekonomický ředitel LB MINERALS s.r.o. Ing. Bárta a předseda Odborového 
svazu OS STAVBA ČR p. Antoniv. Přítomných 71 členů si vyslechlo: 

1.   Zahájení   
2.   Zpráva předsedy VZO pana Hniličky – je součástí tohoto zápisu 
3.   Důvodová zpráva o čerpání rozpočtu ZO při LB MINERALS,   
         a.s.  za rok 2012  
4.   Důvodová zpráva o plánu čerpání rozpočtu ZO  při LB   
        MINERALS, a.s. na rok   2013     
5.    Návrhy na změnu Stanov a zásad hospodaření ZO  
6.   Zpráva Revizní komise   
7.   Hlasování o bodech  3,4,5,6,   
8.   Informace Ing.Zdeňka Zimy  o situaci za uplynulé období      

a změnách v jednotlivých závodech VJ Plzeňsko pro rok 2013.    
9.    Informace předsedy OS STAVBA ČR pana Stanislava Antoniva 

          10.   Informace zástupce vedení společnosti LB Minerals  Ing. Bárty.   
          11.  Usnesení a její schválení – 70 členů bylo pro a jeden se zdržel 
          12.  Diskuse 
          13.   Závěr 
 
-  dále byla dle plánu práce pro rok 2013 projednána příprava nových voleb zástupců do 
výboru závodní organizace a revizní komise a to na další čtyřleté období 2013 -2016. 



Předseda přítomným předložil souhrn aktivit, které jsme pro naše členy za poslední 
čtyři roky připravili a to vše nad rámec běžné odborové práce.                                                                    
    
   V oblasti kultury, sportu , dětí našich členů a rekreací jsme pro naše členy připravili 
115 akcí , kterých se zúčastnilo a využilo je neuvěřitelných 2600 zájemců z řad našich 
členů. Na těchto akcích byly poskytnuty slevy našim členů v celkové částce přesahující 
650. tisíc Kč.                                                            
    
    Dále bylo poskytnuto 140 bezúročných půjček v celkové výši 870.tisíc Kč 
 
    Bylo využito 112 slevových poukázek do pizzerie v Kaznějově a ve třech akcích bylo 
rozdáno přes 750 slevových kupónů ve výši 30 % do restaurací Modrý Hrozen a U 
Špalíka. I přes to, že nebyly všechny poukázky 100% využity, tak jste těchto těch to 
slevách ušetřily přes 175.tisíc Kč. 
 
   Je samozřejmě potřeba zdůraznit i hospodářský výsledek.  Za toto čtyřleté období  (i 
přes všechny akce)  díky poctivé a velmi často náročné práci (především díky práci 
v osobním volnu s majetkem odborové organizace) jsme navýšili naše finanční 
prostředky o 1.471.071,-Kč  a vlastní jmění organizace je tedy k 31.12.2012 ve výši  
3.357.401,-Kč.   
 
  Předseda přítomným , pro osvěžení přečetl Volební řád naší odborové organizace, s tím 
že  byla vybrána varianta , kdy není tvořena a předložena kandidátka (považujeme 
tento způsob za správnější  a to z důvodu , že členi nejsou ovlivňováni ) , ale jsou všem 
členům rozdány prázdné hlasovací lístky a voliči si napíší jen dle svého uvážení svého 
zástupce.                                          
   
    Každý člen obdrží jeden hlasovací lístek a prázdnou obálku. Po zapsání svého 
kandidáta tento vloží do obálky a řádně zalepí. Poté ho odevzdá pověřené osobě, která 
mu obálku předala.  Vše bude uzavřeno do konce měsíce dubna 2013, poté budou 
oznámeny výsledky voleb.     
 
- na žádost třech našich členů byla vyplacena  podpora při dlouhodobé nemoci ve výši 
3.000,-Kč 
 
- přítomní se krátce zabývali informacemi o průběhu členské schůze sesterské odborové 
organizace Kaolin Horní Bříza. K dnešnímu dni má předseda i část nahrávky 
vystoupení hostů. Předsedou panem Hniličkou, bylo doporučeno se nadále k těmto 
informacím  nevyjadřoval.  
   

3. Kultura - akce - sport 
 
- předseda upozornil , že byl uzavřen příjem žádostí o dotace na lyžařské kurzy pro děti 
našich členů. Všichni, kdo si žádost podali, si příspěvek co v nejkratší době vyzvednou u 
hospodářky paní Hanzlíčkové. 
 
- připravujeme stany pro letošní sezónu. Bylo rozhodnuto o zakoupení čtyř nových 
ložnic a osmi nových molitanových matrací. Upozorňujeme , že jsou ještě poslední volná 
místa a to dva stany v termínu 27.7.-3.8., jeden stan v termínu 24.8.-31.8 a jeden stan 



v termínu 31.8.-7.9. Především dva poslední termíny jsou vhodné pro rybáře. Zájemci se 
nahlásí přímo u předsedy pana Hniličky. 
 
- již tento pátek 18.4.2013  se uskuteční jednodenní zájezd do lázní Weiden. 
Upozorňujeme případné zájemce , že je ještě sedm volných míst. Účastníci zájezdu , 
kteří si objednali pojištění ho obdrží v autobuse. 
 
- v termínu 17.5.2013 připravujeme tradiční jednodenní zájezd na výstavu Hobby do 
Českých Budějovic. Zde jsou poslední dvě volná místa.      
 
- na sobotu 27.4.2013 příprava turnaje v Bowlingu. Všech deset dráh je již obsazeno. 
Upozorňujeme , vedoucí družstev, že v případě vypadnutí některého z hráčů mohou do 
25.4.2013 oslovit předsedu VZO o pomoc při doplnění týmu.  
 
- prodej lístků na Play-off v hokeji probíhají, bez větších problémů. Doposud byli 
vyřešeny všechny žádosti. Na poslední zápas, který proběhne již tento pátek jsou již 
všechny lístky zamluveny. 
 
 
Zapsáno v Kaznějov 16.4.2013                                                  Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Bohumír Bílek                                 LB  MINERALS, a.s. 
                               zapsal předseda Hnilička Karel  
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Zpráva předsedy VZO pana Karla Hniličky pro členskou schůzi 20.3.2013 

Předseda VZO pan Hnilička přivítal přítomné členy a hosty. 

     Stalo se již tradicí, že se v období prvního čtvrtletí každého roku scházíme a společně se zástupci 

vedení a odborového svazu Stavba hodnotíme výsledky naší společné práce za uplynulý rok. 

     Hodnotit toto období po pracovní stránce, tedy plnění úkolů ve firmě je z mojí strany celkem 

jednoduché.  Úkoly zadané panem majitelem se zjevně daří plnit ke vší spokojenosti. V opačném 

případě by se totiž asi nepodařilo vedení naší společnosti obhájit plnou zaměstnanost. 

     Druhou otázkou je plnění požadovaných cílů, úkolů či lépe řečeno, přání  členů naší odborové 

organizace, ale i ostatních odborových organizací působících v rámci LB Minerals. Zde je z Vaší 



strany a ve většině případů jistě ne neprávem spousta otazníků. Já ovšem musím přiznat , že i po 

dvaceti letech mé práce pro Vás jsem z názorů některých nejen našich členů , ale zaměstnanců 

všeobecně  jak  pověstná Alenka v říši divů. 

     K otázce Vašeho hodnocení naší práce mohu osobně říci jediné. V příštím měsíci dubnu 

proběhnou volby Vašich zástupců do závodního výboru naší odborové organizace na další čtyřleté 

období a je pouze na Vás samotných a Vaší volbě kam se nadále bude Vaše odborová organizace 

směřovat.  

     Já osobně jsem se  rozhodl dále nekandidovat a jsem ochoten ve své dosavadní práci pokračovat 

pouze v případě , budu mít širokou podporu členské základny, tedy nejen ve VZO , ale přímo na 

pracovištích. Jinak považuji takovou práci pro moji osobu za marnost a ztracený čas.  

     Co se týče mé osoby . Dělám předsedu Vaší odborové organizace od svých dvaceti tří let, tedy 

bez jednoho měsíce přesně dvacet let. Zažil jsem s Vámi léta pro odbory a to především ve 

vyjednávání kolektivních smluv  bohaté i chudé. Je pravdou, že poslední čtyři roky nemohu zařadit 

ani do jedné skupiny. 

      Je potřeba si ovšem nalít čistého vína a zdůraznit, že obrovský podíl má na tomto stavu i situace 

v celé naší společnosti ( abych zabránil dalším dezinformacím a překrucování mých slov, myslím tím 

stav v celém státě). 

      Co ale můžeme chtít od národ, kde se zprávy TV Nova a deníku Blesk berou jako berná mince. 

Kde V.I.P. tohoto národa se stávají i osoby, které ještě před sto lety byly na úrovni kočovných 

cikánů, komediantů a prostitutek. Ve společnosti kde člověk , který pracuje, vyrábí a vydělává 

rukama se stává pomalu, ale jistě jen otrokem této společnosti. Kde je velmi nevybíravě útočeno 

na osoby, které byly řádně a demokraticky zvoleni ve volbách. Kde čest je jen slovo. 

    Jak tedy zhodnotit poslední čtyři roky z mého pohledu. Pro mě osobně to byly roky ústrků, lží, 

podrazů, podvodů falše a dovolím si zde říct i šikany a to ne jenom mé osoby. Vrcholem tohoto 

snažení  likvidace mé osoby, bylo předložení zrušení místa a ukončení pracovního poměru mojí 

osobě ze strany bývalého pana ředitele. Je to vlastně i skutečný stav a celkový obrázek spolupráce 

odborů v dnešní době. Toto  naštěstí již skončilo. 

    Odchodem bývalého pana ředitele a příchodem Ing. Zimy, začala opětovně řádná spolupráce, 

stejně jako tomu bylo za dob ředitele Ing.Havla. Spolupráce totiž znamená přinést zisk z těchto 

jednání jak zaměstnavateli , tak všem zaměstnancům a ne jen jednomu určitému jedinci a jeho 

případným poskokům k jejich osobnímu prospěchu, zbohatnutí a utváření ega více bohů. 

    Protože , zde máme velmi vzácné a zajímavé hosty a rád bych jim dal více prostoru budu pomalu 

končit. Jen upozorňuji, že na stolech máte k nahlédnutí veškeré potřebné materiály k dnešní 

členské schůzi. Vše , tedy od rozpočtů až po stanovy naší odborové organizace, bude tradičně volně 

k nahlédnutí u všech Vašich zástupců ve VZO i po ukončení schůze, tak aby měli přístup k těmto 

informacím a materiálům i kolegové, kteří se nemohli osobně  dostavit. 

              Karel Hnilička – předseda VZO    

 


