
 

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  10.6.2014 
Přítomni:  Hnilička, Blaňár, Toncar, Lukeš, Blaňárová, Hejtmánek, Šácha, Popp,   

                    Bílek, Pojer, 

Host :        předseda revizní komise p. 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 Milana Lukeše 
 

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
Byl zhodnocen průběh členské schůze , která se konala 15.5.2014 v jídelně závodu 

Kaznějov. Účastnilo se celkem 69 členů + 7 hostů. Předseda předal veškeré materiály 

jednotlivým členům VZO, tak aby na požádání mohl nahlídnou každý člen. Zpráva 

předsedy je součástí tohoto zápisu. Novinkou je navýšení odměn za členství v odborové 

organizaci. Zde předkládáme nové znění článku     

 

- Čl.3. Základní odborová organizace oceňuje dlouhodobé členství v odborech  

a především příslušnost k naší  odborové organizaci.  

za členství       5 let…………………       500,- Kč           10 let …………………   1.000,- Kč  

15 let …………….…...    1.500,- Kč            20 let …………………   2.000,- Kč 

25 let …………………    2.500,- Kč            30 let …………………   3.000,- Kč 

35 let …………………    3.500,- Kč            40 let …………………   4.000,- Kč 

45 let …………….…...    4.500,- Kč              50 let …………………   5.000,- Kč 

 Odměnu vyplácí hospodář/ka ZO na žádost člena nejdříve ke dni dovršení členství, 

nejdéle však do jednoho měsíce (počítáno od data dovršení členství !!!!). 

 

Na závěr členské schůze vystoupily hosté – generální ředitel Ing. Ladislav Matoušek, 

ekonomický ředitel Ing. Pavel Bárta, ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zdeněk Zima. 

 

- bylo předloženo vyúčtování zájezdů do Vídně a na HOBBY do českých Budějovic 

 

- bylo předloženo vyúčtování zájezdu na muzikál Fantom opery 

 

mailto:karel.hnilicka@cz


- předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní 

výročí 50 či 60 let. Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi malou pozornost.  

 -   předsedou bylo  předloženo dvanáct žádostí našich členů o finanční podporu při 

dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 6.500,- Kč.                                                                       

Peníze si je potřeba vyzvednout u hospodářky paní Hanzlíčkové. Opětovně 

upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba, aby v případě zájmu  

o využití tohoto příspěvku předložili předsedovi VZO p. Hniličkovi  ofocenou 

neschopenku. 

 

- proběhly roční prověrky BOZP – v Kaznějově 22. 5., V H. B. a Kyšicích 29. 5. 

 

- dle rozhodnutí byly zakoupeny permanentní vstupenky na hokejová utkání Plzeňského 

týmu na sezónu 2014/2015     

                                                                                                                 

-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 

10.000,-Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno šesti  zájemcům z řad našich členů,   

v  celkové  výši 60.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně 

přímo u předsedy VZO pana Hniličky. 

 

- byly předloženy dvě žádosti o přijetí do naší odborové organizace – VZO souhlasí 

 

- na žádost našeho člena, byla vyplacena odměna ve výši 2.500,- Kč za dárcovství krve - 

80 odběrů 

 

- předsedy předložil obsazenost našich stanů pro sezónu 2014. Poslední volné termíny 

jsou :  1 stan –  21 .6.-28. 6.,  1 stan - 28. 6. - 5. 7.,   1 stan – 30. 8.-6. 9. 

Dále předseda předložil obsazenost našeho mobilního domu pro sezónu 2014. Poslední 

volné termíny jsou  21. 6.-28. 6. ,  16. 8. – 23. 8.,  30. 8.-6. 9. 

Pro ještě větší zpříjemnění Vaší rekreace byla zakoupena za 22.000,- Kč nová 

umělohmotná kánoe a nový stan v hodnotě 32.000,- Kč  

Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel. 4242. 

 

- dne 30. 5. 2014 se v prostorách vedení společnosti uskutečnilo jednání vyplývající 

z výsledků ankety o stavování, zde předkládáme základní data, aby nedocházelo 

k milným informacím. 
Vyhodnocení VJ PLZ jako celek  Celkový počet vyplněných a odevzdaných dotazníků – 325 ks, což je 

velmi dobrý počet k vyhodnocení. 

1) Velikost porcí a kvalita jídla – celkem nespokojeno 59%, (z toho HB 44%, KA 63%, ved. 79%) 

2) Celkové hodnocení stravování – nespokojeno 53%, (z toho HB 39%, KA 57%, ved. 70%) 

3) Čistota a vybavenost jídelen – nespokojenost 18%, (z toho HB 27%, KA 11%, ved. 27%) 

4) Přístup zaměstnanců jídelen – nespokojenost 9%, (z toho HB 20%, KA 4%, ved. 0%) 

5) Změna dodavatele – uvítalo by 46% 

6) Ochota připlatit na kvalitu 5 – 10 Kč – pro se vyjádřilo 65% 

Jednání se účastnili pánové Hnilička, Ing. Bárta, Ing.Voráček, Kříž a Hauzner. 

Výsledek jednání je, že se vyvolá jednání s dodavatelem, firmou Omex. O výsledcích Vás 

budeme informovat. 
 

Zapsáno v Kaznějov 10. 6. 2014                                                      Za VZO OS STAVBA ČR 



Ověřil: Milan Lukeš                                               LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel 

 

 

 

Zpráva předsedy VZO pana Karla Hniličky pro členskou schůzi 15. 5. 2014 

Vážené dámy, Vážení pánové. 

přesně před rokem, 14. 5. 2013 proběhla dle plánu práce volba členů VZO pro další 

čtyřleté období. Zhodnocení VZO, tedy zhodnoceni práce jednotlivých Vámi zvolených zástupců, 

kterou po celý rok odvádí, mé osobě nepřísluší a je tedy jen a pouze na Vašem zhodnoceni. K mé 

osobě jen mohu říci, že po situaci, která za poslední léta vznikla, tedy neuvěřitelný tlak, šikana  

a podvody na moji osobu, odchodem bývalého pana ředitele ustal a je opět místo na práci  

a jednáni. 

Jisté je, že po všech těchto zkušenostech, jsem se nadále již nechtěl podílet na další práci 

odborů a to nejen v naší odborové organizaci, ale především v rámci odborů v celé společnosti. 

V neposlední řadě jsem byl znechucen i celkovou situaci vyplývající z nálad mezi 

jednotlivými zaměstnanci. 

Je tomu 22 let kdy jsem byl poprvé zvolen předsedou naší odborové organizace. Zažil 

jsem zde v této funkci již čtyři ředitele, tři generální ředitele a tři ekonomické ředitele. 

Všechny názvy firmy si už ani po pravdě nepamatuji, protože se tyto měnili nejen dle změn 

majitelů, ale i dle momentálních potřeb i změn daňových zákonů. 

Jak tuto práci shrnout? Jak, shrnout stovky jednání, tisíce hodin a to jak v pracovní době 

tak mimo ni? Jednoduše to nelze. Za celé ta léta jsem vytvořil archiv, zpráv, výsledků z jednání, 

nahrávek jednáni a po prostudování jsem jednoduše konstatoval, že to byla pro zaměstnance 

léta dobrá a léta zlá. 

Mohl bych předložit mnoho zajímavých dokumentů, kde Ti co se nejvíce plácají po 

ramenou, zazdili nárůsty mezd zaměstnanců a to na několik let (ne však svých), mohl bych 

předložit dokumenty, které určité lidi usvědčují ze lži a to v několika desítkách případů, ale  

k čemu by to bylo? 

Využívejme tyto nasbírané informace k dobru věci a přínosu, tedy zisku pro naši 

organizaci, pro naše členy. Hlavně díky tomuto archivu, jsme dokázali předložit dokumenty, 

které zajistili, že jsme se stali vlastníky pozemků a nemovitosti v Plasích. Z jejich prodeje, mohou 

při dobrém hospodaření profitovat další generace odborářů (nebudu se zde přetvařovat, můj 

názor k prodeji Máje znáte). 

          Dále díky těmto dokumentům, v ne zrovna jednoduché situaci a díky práci na které se podílel 
náš místopředseda pan Mašat a předseda revizní komise pan Lopata jsme dále ušetřili přes milion 

korun, které po nás požadoval odborový svaz a to jakých si domnělých závazků z dob ROH.  

A v neposlední řadě, díky několika měsíční práci a právě těmto dokumentům jsme nebyli zatáhnuti 

do trestního stíháni se sesterskou organizací 2 Keramiky Horní Bříza a problému s ukončením KOO 
Keramika. 

 



       Jeden s kolegů mě nedávno řekl, že se k penězům naši odborové organizace nemůžu chovat  

jako kdyby byly moje. Nevím, ale můj názor je, že nejen já, ale všichni rozumní členové by se  

k těmto finančním prostředkům měli chovat jako, že jsou jejich. Velmi mě rozčiluji názory, že je 

potřeba peníze, které a troufnu si to zde říci naplno, díky moji několikaleté práci a aktivitě, by se 

měly bezmyšlenkovitě rozmrhat. 

Přes dvacet let jsme začali společně pracovat na sociálním programu naši organizace. 

Vím, že využití těchto peněz je ve většině případů ruku v ruce s lidským neštěstím, ale neustále 

jsem přesvědčen, že toto je ta správná cesta, tedy pomoci našim členům či jejich rodinám v těch 

nejtěžších situacích. To se ukázalo jako správná cesta i v poslední době, kdy došlo k úmrtí dvou 

našich členů. Nemluvě o tom, že bylo více jak padesát žádostí pomoci dlouhodobě nemocným,  

či žádosti o vyplacení desítek bezúročných půjček. 

Slibuji Vám, že do doby co budu předsedou této organizace, budu s finančními 

prostředky hospodařit právě tak, jak jsme si domluvili. Neposlouchejte hloupé řeči, jak a za co 

by tyto peníze šly utratit. Nejvíce totiž křičí Ti, kteří nic nevytvořili, nic navíc nepřinesli a kteří 

hospodařit neumí. 

               V případě, že to někteří jednotlivci vidí jinak, máte několik možností. Přestoupit mezi 

odboráře pana Henžlíka či pana Hauznera  a nebo jednoduše vystoupit z odborů úplně a zařadit 

se mezi ty jedince, kteří jen využívají výhod, tedy berou, nic nedávají a jen reptají a rozvrací. 

Bylo by od těchto zaměstnanců jistě hezké a poctivé, když už jsou tak zásadoví, že by 

měli odmítnout využívat například týdne dovolené navíc, brát navýšenou složku mzdy za 

směnné příplatky, příplatky za ztížené prostředí, příplatků na penzijní pojištění, příspěvku na 

dovolenou, proč si za oběd nezaplatí 70,- Kč a další a další věci, které mají jen díky práci odborů. 

Taky zjevně veškeré zásady končí. 

Jsou lidé dobří a jsou lidé zlí, jsou lidé přející a jsou lidé lstiví a závistiví, jsou lidé chytří  

a jsou i lidé naivní a hloupí. Je to vždy věc pohledu jednotlivce na daného člověka. Já se naštěstí 

ve svém životě potkal z většinou lidí, kteří uznávají ten lepší žebříček hodnot a tak to doufám 

bude i nadále. 

Protože, zde máme vzácné 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 nadále 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. 

Děkují za Vaši pozornost Karel Hnilička - předseda VZO 


