
 

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s 
Pracoviště - vedení, provoz, servis, sklady, prodej, expedice, těţba, 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  13. 4. 2016 
 

Přítomni: Hnilička, Mašát, Blaňárová, Blaňár, Hejtmánek, Pojer, Šácha, Toncar, Zelenka, 

Popp, Lukeš 
 
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 Petr Mašáta. 
 

  Předseda seznámil přítomné, VZO projednal 
 -předseda předloţil přítomným zástupcům vypracovanou zprávu k čerpání rozpočtu 

VZO za uplynulý rok 2015. Přítomní se tímto materiálem podrobně zabývali a velmi 

pozitivně ohodnotili opětovný nárůst plusového hospodářského výsledku za tento rok, 

který je v celkové výši  + 393.906 Kč. VZO souhlasí. 

 

-předseda dále předloţil dva materiály k plánu čerpání rozpočtu pro rok 2016. Předseda 

přítomné upozornil, ţe veškerá snaha a to u obou návrhů je udrţet finanční prostředky 

tak, aby v posledním roce kdy dojde k poslední finanční splátce za středisko Máj Plasy, 

byl rozpočet vyrovnán.   Proto byly vypracovány a předloţeny k posouzení tyto dva 

návrhy rozpočtu na rok 2016. K tomuto se rozvinula široká diskuze.  

  Bylo zdůrazněno, ţe při volbě  návrhu č. II  by došlo k výraznému omezení 

dosavadního systému. Znamenalo by to výrazné omezení či úplné zrušení příspěvků 

především v těchto dosavadních výdajích - zájezdy, divadla, sportovní akce (tedy  

i permanentky na hokej), nemoc člena, výročí v odborech, ke svatbě, k narození dítěte, 

dárcům krve, tábory letní i zimní, školy v přírodě, balíčky ţivotní výročí 50 a 60 let, 

odchod do důchodu, balíčky k MDŢ, věcné dary na konci roku.                                       

Pro zapůjčení stanů by byla jednotná cena 800 Kč/ týden, pro mobilní dům pak  

3.000 Kč/týden. Zapůjčování výčepního pultu by byla jednotná cena 50 Kč/den. 

 Předseda dále konstatoval, ţe by bylo potřeba se zamyslet i nad systémem půjček, zde 

při zapůjčení oproti dnes běţným finančním ústavům získá člen tím , ţe neplatí úrok za 

jednu půjčku cca 2.000 Kč .  Odborová organizace, tedy v případě  zájmu našich členů 

by  i nadále pořádala kulturní, rekreační a sportovní akce,  ovšem s tím, ţe bude   

jednotná cena, tedy bez dalších slev. 

 

mailto:karel.hnilicka@cz


Oproti tomu, návrh rozpočtu č.I na rok 2016, je vypracován tak , aby byly zachovány 

dosavadní výhody i dosavadní nabídka akcí a to s tím, ţe se u některých akcí, kde se člen 

doposud nepodílel svým příspěvkem v následujícím období, podílet bude ( např. 

permanentní vstupenky na hokej cca 50,- Kč za lístek a hrazení plné ceny běţného lístku 

v Play Off). 

 

Vše bylo podrobně projednáno a VZO rozhodl hlasováním, aby předseda dopracoval a 

předloţil pro členskou schůzi (konferenci) návrh čerpání rozpočtu č. I. Všichni zástupci 

mají tento materiál k dispozici, tak , aby si ho mohli členové prostudovat ještě před 

předloţením na členské schůzi.   

 

Předseda dále předloţil přítomným vypracovaný výkaz o majetku a závazcích naší 

odborové organizace, tedy účetní uzávěrku za rok 2015 s celkovým výsledkem + 

4.312.225 Kč ( majetek + finanční prostředky). Předseda upozornil, ţe je vhodné , 

převést další finanční prostředky a to cca 1,5 mil. Kč z běţného účtu na terminovaný 

účet, popřípadě dluhopisy, tak aby byla zajištěna větší úroková sazba. VZO souhlasí 

s předloţením návrhu na členskou schůzi. VZO souhlasí.                                   

      

-     na základě tohoto rozhodnutí VZO poţádalo předsedu revizní komise pana Lopatu o 

provedení kompletní kontroly materiálů a to tak, aby byly všechny potřebné materiály o 

proběhlé kontrole připraveny ke schválení na členskou schůzi.  

 

-VZO  rozhodlo stejně jako tomu bylo v letech minulých, ţe členská schůze se uskuteční 

pouze v jednom termínu. Po dohodě s generálním ředitelem Ing. Matouškem a 

ekonomickým ředitelem Ing. Bártou, kteří přislíbili svoji účast společně s naším panem 

ředitelem Ing. Zimou se členská schůze uskuteční v závodní jídelně v Kaznějově ve 

čtvrtek dne 9. 6. 2016.  Zájemci z Horní Břízy a Kyšic se nahlásí nejdéle do 3. 6. 2016  

u svých zástupců , aby jim byla  zajištěna doprava.            

   
- předseda VZO pan Hnilička dále informoval přítomné členy VZO o průběhu jednání a 

podpisu kolektivní smlouvy vyššího stupně. Návrh této nové KSVS bylo předloţeno ze strany 

odborů jiţ dne 16. 12. 2015 , Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR k tomuto návrhu předloţil 

stanovisko obsahující celkem 12 nesouhlasných připomínek. Celkem se konala čtyři jednání 

obou vyjednávacích týmů. Tato jednání byla velmi sloţitá.  Závěrem těchto jednání se sešli 

rovněţ předseda OS Stavba ČR a prezident SPS v ČR za účelem projednání všech sporných 

bodů a to především v oblasti minimálních mzdových tarifů a příplatků, aby došlo 

k “odblokování“ a posunu v závěrečné fázi kolektivního vyjednávání. Výsledný text nové KSVS 

je reálným kompromisem stanovisek smluvních stran a je především velmi důleţité, ţe 

zajišťuje  v rámci daných moţností odvětví i nadále  dobrou úroveň pracovně právních vztahů a 

sociálního dialogu v odvětví stavebnictví. Jednání probíhala v konstruktivním pojetí s cílem 

obou stran dospět k uzavření nové KSVS. V této souvislosti je třeba uvést, ţe dochází k zvýšení 

minimálních mzdových tarifů  v této kolektivní smlouvě v průměru o 3%. 

            Kolektivní smlouva vyššího stupně je uzavřena na období od 1. 4. 2016  do 31. 3. 2019 

samozřejmě s  výjimkou části  F. Mzdy, náhrady mzdy, ostatní náhrady a odměňování, která se 

uzavírá na období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017. 

       Smluvní strany současně podepsaly rovněţ návrh na rozšíření závaznosti KSVS. 



Celý text KSVS je k dispozici na stránkách OS STAVBA ČR. 

-předseda předloţil přítomným členům aktuální počty členů naší odborové organizace. K měsíci 

dubnu 2016 má naše odborová organizace 180 členů. V uplynulém měsíci podali dva 

zaměstnanci ţádost o vstup do naší organizace, jedna členka vystoupila. Předseda konstatoval, 

ţe případný pokles je dán tím, ţe dlouholetí členové postupně odchází do starobního důchodu.  

Nově příchozí zaměstnanci, vesměs o členství v odborech zájem neprojevují, ovšem výhody 

z kolektivní smlouvy jim vyuţívat nevadí. Bylo by spravedlivé, aby Tito zaměstnanci mohli 

vyuţívat pouze věcí vyplývajících ze zákoníku práce, tedy ţe by měli o týden dovolené méně, bez 

příplatků na penzijní a ţivotní připojištění, nevyplacený 13. Plat, ţádné peníze při pracovních  a 

ţivotních výročích či odchodu do důchodu, sníţení šesti příplatků – přesčas, so a ne, ztíţené 

prostředí, svátky, odpolední, noční. Nemluvě o maličkostech jako je očkování, vitamíny, 

pracovní a sociální prostření.  

Předseda takto smýšlející  zaměstnance přirovnal k běţencům, kteří se valí do Evropy. Prý 

zalepí díru na trhu práce, ale přínos pro společenství zaměstnanců ţádný. Je to jednoduché, čím 

více je členů odborů, tím je jednoduší vyjednat více bonusů pro zaměstnance a opačně.   

- dne 14. 4. 2016, tedy den po této poradě, proběhlo jednání KOO v Horní Bříze. Předkládáme 

hlavní body jednání. Členové KOO především projednali - plnění úkolů z posledního jednání, 

stav bezpečnosti práce v rámci LB Minerals s.r.o., výsledky vyjednávání kolektivní smlouvy 

vyššího stupně, situaci ve financování odborového svazu.  

Jednání se dále účastnili – generální ředitel Ing. Matoušek, ekonomický ředitel Ing. Bárta a 

obchodní ředitel Ing. Komiš.  

Informovali přítomné předsedy jednotlivých odborových organizací o výsledcích za rok 2015, o 

výsledcích za první čtvrtletí roku 2016. Dále pak se situací v jednotlivých výrobních jednotkách, 

tedy s výrobou, prodejem a připravovanými investicemi.  

Další informace se týkali otázek - domluveného navýšení mezd dle KS pro rok 2016, zneuţívání 

internetu ze strany zaměstnanců, otázce moţnosti vyuţívání mobilních dat v přidělených 

sluţebních telefonech s platbou této sluţby samotnými zaměstnanci, pracovních a ţivotních 

výročí zaměstnanců a dalších. 

Na závěr jednání dorazil předseda KOO Lasselsberger a.s. pan Kříţ a správní ředitel 

Lasselsberger a.s. BC. Voráček . Byla představena Elektronická evidence stravy.     

Kultura a sociální program                                            
- předseda předloţil  celkové vyúčtování dárků k MDŢ a to v celkové výši 11.062 Kč 

- jak jsme jiţ informovali, VZO rozhodl o výši příspěvku lyţařských kursů pro rok 2016 

pro děti našich členů a to ve výši 500 Kč na jedno dítě. Dotace byla uzavřena a ţadatelé 

si mohou finanční prostředky vyzvednout a to do konce měsíce dubna 2016 u předsedy 

VZO pana Hniličky. 

 



- předseda informoval o obsazenosti našich stanů a mobilního domu pro rekreaci  

v kempu Keramika na Hracholuské přehradě. Termíny pro mobilní dům jsou jiţ 

beznadějně obsazeny. Proto bylo rozhodnuto o posunutí a vyvěšení dalších moţných 

termínů. Tyto jsou především vhodné pro rybáře a rodiny s malými dětmi.       

 

Nově se tedy mohou zájemci hlásit do mobilního domu na termíny 18. 6. - 25. 6. 2016   

a  27. 8. – 3. 9. 2016.                                                                                                                           

 

U stanů je moţno ještě obsadit volný termín 13. 8. – 20. 8. 2016 a to na oba stany a 27. 8. 

– 3. 9. 2016 pro jeden stan, ostatní termíny jsou jiţ plně obsazené.                                       

 

V případě Vašeho zájmu o ubytování v chatách je potřeba volat přímo správce kempu 

Keramika na mob. 608 749 745. Všechny poukazy byli jiţ zpracovány a předány.      

 

-předseda dále předloţil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili ţivotní 

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

 

- předsedou byly  předloţeny  tři  ţádosti našich členů o finanční podporu při 

dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 1.500 Kč. VZO 

souhlasí.                                                                                                                                   

 

-předseda předloţil, dle našich stanov,  vyplacení finančního příspěvku pro našeho člena 

k narození dítěte ve výši 3.000 Kč. VZO souhlasí.                                  

 

-   předseda předloţil vyplácení bezúročných půjček z fondu  VZO  a to zájemcům z řad 

našich členů ve výši 10.000 Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno třem  zájemcům z řad 

našich členů,  v  celkové  výši 30.000 Kč. VZO souhlasí. 

Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO 

pana Hniličky.  

 

-předseda předloţil vyuţívání volných permanentních vstupenek na letošní Play off 

v hokeji.  

 

-byla projednána situace okolo zájezdu do Koutu na Šumavě, veškeré nejasnosti a 

problémy jsou snad jiţ vyřešeny. Zájezd se uskuteční 27. května 2016, odjezd 10.30 hod. 

Vedoucím zájezdu je pan Jaroslav Popp.  Veškeré dotazy prosíme tedy směrovat na jeho 

osobu.  

 

-předloţen seznam zájemců o vyuţívání naše výčepního zařízení ze strany našich členů 

za první čtvrtletí tohoto roku. 

 

-návštěvnost našich internetových stránek. Bylo překročeno 47.800 otevření. 

 

-nabídka rekreace pro letošní rok na chatách odborové organizace Echo Synthesia 

v Ţelezných horách. Podrobnosti jsou součástí zápisu. Informace vyvěšeny i na našich 

internetových stránkách www.zolbminerals.cz  

   

 Zapsáno v Kaznějově 13. 4. 2016     Za VZO LB MINERALS a.s.       

 ověřil:  místopředseda Petr Mašát                            předseda Hnilička Karel 



Nabídka ZO OS ECHO SYNTHESIA na letní rekreaci v Železných horách 

Naše odborová organizace je vlastníkem rekreačního střediska u Sečské přehrady v chatové osadě 

„Kamenná obec“. 

             

Jedná  se celkem o  22 chat s kapacitou 2 až 8 lůžek. Každá chata má vlastní  sociální 

zařízení, sprchu s teplou a studenou vodou, kuchyň nebo  kuchyňský kout s vybavením na 

vaření, chladničku, varnou konvici, kamna  (na dřevo nebo elektrická). Parkovat je možné 

přímo u chat. Domácí mazlíčky vezměte sebou.  

Při příjezdu Vám budou bez poplatku vydány správcem areálu lůžkoviny a stejně tak dřevo na 

topení.   

Pro  děti je vybudován dětský koutek s houpačkami, skluzavkou, trampolínou a kolotočem.  

Pro sportovní vyžití je k dispozici hřiště na volejbal a nohejbal.  Provoz střediska je celoroční, 

v zimě však pouze omezený počet chat. 

Ceník  rekreace osoba/den 

Chaty kategorie A -  elektrické topení:  Chaty kategorie B -  topení dřevem: 

zájemce    280,- Kč  zájemce    250,- Kč 

dítě  do 10ti let  230,- Kč  dítě  do 10ti let  200,- Kč 

Děti do 3 let zdarma.     Denní poplatek za automobil je 10 Kč. 

Ceny  zahrnují spotřebu energií a DPH. 

 

Jako v každé rekreační oblasti i zde se platí poplatek pro obec Seč, který není zahrnut v ceně 

pobytu. 

Počítejte s uhrazením vratné zálohy za zapůjčení dálkového ovládání k elektrické bráně 

umožňující vjezd a výjezd do areálu ve výši 1.000,- Kč. 

Storno  poplatky : Při zrušení do 30 dnů před nástupem = 10 % z ceny, do 21 dnů před 

nástupem = 40 % z ceny rekreace, do 15 dnů -50 % z ceny, do 7 dnů = 75 % z ceny, 

méně  než 7 dnů před nástupem = 100 % z ceny rekreace   

Plná cena rekreace se vrací jen ze závažných rodinných důvodů, tj. nemoc –  po předložení 

lékařského potvrzení a úmrtí v rodině !!! 

 

Pokud máte  zájem strávit příjemnou dovolenou v této chatové oblasti, kontaktujte  paní 

Lenku Kutílkovou na tel. 466 824 513 nebo e-mail. adrese lenka.kutilkova@synthesia.cz. 
 

odkaz na naše stránky: http://letonaseci.webnode.cz/ 

odkaz na mapu: 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.6580000&y=49.8321597&z=14&source=muni&id=2310&q=se%C4%8D 

http://letonaseci.webnode.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=15.6580000&y=49.8321597&z=14&source=muni&id=2310&q=se%C4%8D

