
 

 

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  21.10.2014 

 
Přítomni: Hnilička, Blaňárová, Blaňár, Popp, Šácha, Zelenka, Hejtmánek, Toncar,  

                 Lukeš, Bílek 

Hosté: předseda revizní komise – p.Lopata, předseda VZO H.B. – p. Hauzner 

 
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 Richarda Blaňára 

 

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- kolektivní vyjednávání –  byly projednány připomínky a návrhy naší odborové 

organizace pro vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2015.                                                                  

Společně pak byly předloženy průměrné mzdy v ČR, ve stavebnictví, ve firmách 

zabývající se těžbou nerostných surovin, v západočeském  kraji a Plzeňsku.                                                                                                                        

Vše bylo porovnáváno s vyplacenými průměrnými mzdami v LB MINERALS za 

posledních 10 let. Z důvodu , že většina prosperujících firem dodržovala po celou dobu 

nárůst mezd alespoň v minimální výši rovnající se roční  inflací, nemůže se s nimi LB 

Minerals již po několik let srovnávat.                                                                                                                    

Je nutno podotknout, že závody spadající pod VJ Plzeňsko , byly před víše uvedenou 

dobou, vždy ve vyplácení průměrných  mezd nad hranicí všech výše jmenovaných.                                                                                                        

Ztráta za toto období dosahuje dle našich propočtů až 3.500,-Kč na jednoho 

zaměstnance a jeden měsíc. Předseda VZO pan Hnilička dostal za úkol zajistit 

informace o stavu mezd ve firmě AKV.                                                                                      

Veškerá snaha tedy bude věnována jednání o nárůstu mezd a určení minimální mzdy 

v LB Minerals.                                                                                                                                 

Po dohodě, budou všechny tři odborové organizace ve VJ Plzeňsko,  v tomto bodu 

jednat ve shodě.    

- na pozvání předsedy naší základní organizace pana Hniličky se jednání našeho výboru 

základní organizace od 12.30 hodin zúčastnil předseda ZO H.B. pan Libor Hauzner. 

mailto:karel.hnilicka@cz


Přítomným odpověděl na dotazy a podal doplňující informace k tématu stravování ve 

VJ Plzeňsko v lokalitě Kaznějov a Horní Bříza. V závěru projednávání tohoto bodu byla 

podána informace, že v měsíci prosinci letošního roku proběhne jednání, kde budou za 

účasti zástupce naší základní organizace vyhodnoceny výsledky přijatých opatření ke 

zlepšení situace ve stravování v naší lokalitě na jednáních dne 30. května  a  12. září  

letošního roku za účasti vedení společnosti LB MINERALS. 

Dalším bodem projednávaným za účasti předsedy ZO H.B. pana Hauznera, byla 

informace o předání návrhu Kolektivní smlouvy na rok 2015 a zahájení kolektivního 

vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2015, který byl 15. října 2014 předaný 

statutárním zástupcům vedení společnosti LB MINERALS v Horní Bříze. Přítomní 

členové výboru naší základní organizace byli podrobně seznámeni s body, o kterých 

bude vedeno kolektivní vyjednávání. Přítomní členové souhlasili s navrženým postupem 

ohledně kolektivního vyjednávání na příští rok. Pan Hnilička požádal o informování 

z průběhu kolektivního vyjednávání na rok 2015. V závěru projednávání tohoto bodu 

týkajícího se kolektivního vyjednávání pan Hnilička předal předsedovi ZO H.B.  panu 

Hauznerovi analýzu zpracovanou naším výborem základní organizace ohledně 

průměrných mezd v naší společnosti, průměrných mezd v Plzeňském kraji, průměrných 

mezd ve stavebnictví, průměrných mezd při dobývání nerostných surovin a vývoji 

inflace v České republice. Tato analýza bude využita vyjednávacím týmem při 

vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2015.  

Po zodpovězení všech dotazů přítomných členů našeho  výboru základní organizace 

předseda ZO H.B.  pan Hauzner ve 13.45 hodin z jednání odešel. 

 

- byl předložen zápis , týkající se  stravování ve VJ Plzeňsko. Přítomní tento podrobně 

pročetli.  Bylo konstatováno, že došlo k určitému zlepšení, především v nejvíce 

kritizovaných bramborách. Je potřeba ale zdůraznit, že dle předloženého zápisu ani 

zaměstnanci firmy Omex, která stravování zajišťuje, ale dokonce ani ze strany našich 

zástupců, kteří o tomto problému jednali, nepochopili skutečnost o co v anketě šlo a co 

z ní jasně vyplynulo. Skutečnost byla projednána a vysvětlena i přítomnému předsedovy 

ZO H.B. p. Hauznerovi, kde bylo řečeno , že jednání a především výsledek (tedy zápis), 

zabírá cca 25 % daného problému.  Ze 75 % jsou to věci které se velikosti porcí či 

kvality jídla vůbec netýkají, popřípadě si na ně nikdo nestěžoval. 

- byly projednány jednotlivé body z posledního jednání KOO, který se uskutečnil 29. 9. 

2014. 

 

- o přípravě 8. Regionální konference OS STAVBA ČR, tedy setkání předsedů ZO 

připadajících pod OS STAVBA ČR se uskuteční ve čtvrtek 23. 10. 2014. Proběhne volba 

členů Sněmu OS, revizní komise OS, volba delegátů pro sjezd OS, nominace pro volbu 

předsedy a místopředsedy OS 

- informace týkajících se příprav na VII. sjezd OS STAVBA ČR ,  

 

-  za uplynulý měsíc byly poskytnuty tři půjčky z fondu VZO v celkové výši 30.000,-Kč. 

VZO souhlasí 

 



- předseda předal čtyři dárkové balíčky , našim členům, kteří  oslavili kulaté životní 

výročí 50 a 60 let 

 

- byla předložena jedna žádost zaměstnance o vstup do naší organizace. VZO souhlasí. 

 

- byla předloženy žádost předsedy o možné dokoupení  reklamních předmětů s logem 

naší odborové organizace. Celková částka nepřesáhne 20.000,-Kč. Tyto jsou využívány 

jako dary našim členů – odchody do důchodu, MDŽ, sportovní akce, atd. 

 

- předseda předložil  čtyři  žádostí o finanční podporu při dlouhodobé pracovní 

neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle zásad hospodaření naší odborové 

organizace. VZO souhlasí.                                                                                                      

 

   Peníze je možno po podpisu vyzvednout u hospodářky paní Hanzlíčkové.  

Upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba aby v případě zájmu o 

využití tohoto příspěvku předložili předsedovi VZO p. Hniličkovi  ofocenou 

neschopenku. 

 

--  na žádost našeho člena byl dle zásad hospodaření naší organizace vyplacen příspěvek 

k narození dítěte ve výši 3.000,- Kč. VZO souhlasí. 

 

Kultura a sport   
- upozorňujeme, že jsou ještě volné termíny k zapůjčování na zápasy HC Plzeň pro 

sezónu 2014 - 2015. Pravidla zapůjčování zůstávají stejná jako v loňském roce. Volné 

zápasy si můžete zamluvit u předsedy VZO pana Karla Hniličky. Od 31.10.2014 si 

mohou odebrat volné vstupenky i Ti členové , kteří již vstupenky odebrali. 

 

- předseda upozornil , že je připraven  tradiční turnaj čtyřčlenných družstev v Bowlingu 

na drahách v Třemošné a to v termínu 22. 11. 2014. 

 

- dále na žádost členů připravujeme v listopady zájezd do Aqwaparku Čestlice.  Termín 

bude včas upřesněn.   Upozorňujeme , že zájezd se uskuteční pouze v případě obsazení 

autobusu.  

 

- zájezd za nákupy do Polska je zrušen z důvodu malého zájmu 

 

- upozorňujeme , že zájezd na Advent do Drážďan v termínu 5.12.2014 je již plně 

obsazen. Pro zájemce je ještě několik volných míst na Advent v Bayreuthu v termínu 

12.12.2014.  

 

- předseda předložil ke schválení 

  - vyúčtování zářijového zájezdu do Litoměřic. Foto bude vyvěšeno na   

    našich  stránkách www.zolbminerals.cz  

  - vyúčtování  muzikálu Mama Mia 

   - vyúčtování letní sezony 2014 – stany a mobilní dům 

   - příspěvky DLT – vyzvednout u Hospodářky p. Hanzlíčkové 

 

Zapsáno v Kaznějově 21. 10. 2014                Za VZO LB MINERALS a.s.  

Ověřil:  Richadr Blaňár                                            předseda Hnilička Karel 

http://www.zolbminerals.cz/

