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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                              

LB Minerals a.s. ze dne  12. 4. 2018 
Přítomni: Hnilička, Mašát, Běžel, Pojer, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Hejtmánek, Bílek,  

      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 Radka 
Toncara 
 

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima projednal s předsedou: 

 
- situaci ve výrobě a prodeji ve VJ Plzeňsko za měsíc březen 2018  
- investice ve VJ Plzeňsko od počátku roku 
- nárůst mezd dle Kolektivní smlouvy pro rok 2018 – nové výměry doposud nebyli dodány 
- proběhlo jednání k zajištění celodenního kropení vozovek  v  oblasti lomu v Kaznějově 
- úrazovost ve VJ Plzeňsko za první čtvrtletí tohoto roku 
- stav prací na vybudování šaten pro zaměstnance dolu v závodě Kaznějov 
- stav prací na nové ordinaci pro závodní lékařku  

 

    2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 
-předseda předložil k podpisu veškeré materiály týkající se této členské schůze naší odborové 
organizace. Tyto originály budou archivovány. Veškeré materiály jsou k nahlédnutí na hlavních 
nástěnkách – v Kaznějov  v krčku a v H.B. u jídelny.    
 
Tato konference byla tradičně spojena  se setkáním zaměstnanců s vedením  VJ Plzeňsko , tedy 
ředitelem Ing. Zimou.  Pozvánka byla zaslána i GŘ  Ing. Matouškovi a EŘ Ing Bártovi, kteří 
nedorazily .  
 
Pan ředitel seznámil přítomné se situací ve VJ Plzeňsko, ale i v LB MINERALS, s.r.o. 
. 
Na závěr promluvil předseda KOO pan Hauzner, který ve svém příspěvku ohodnotil soudržnost 
odborových organizací v rámci LB Minerals,  s.r.o.   
 
Pan Eret předseda sesterské organizace v Kaznějově k situaci v kolektivním vyjednávání. Bylo zde 
zdůrazněno, že v případě , že zaměstnanci budou chtíti výrazněji navyšovati mzdy, budou se muset 
více zajímat o dění okolo vyjednávání kolektivní smlouvy a především osobně podpořit v této 

mailto:karel.hnilicka@cz


záležitosti odborové organizace.  Vysvětlil zde celý proces kolektivního vyjednávání a to od 
základního jednání až k možnosti stávky.          
                                                                                                                                                                                
- předsedou  VZO  bude na konci měsíce dubna  předán dárkový balíček a malý dárek  naší 
dlouholeté hospodářce paní Iloně Hanzlíčkové, která na základě dohody končí k 30.4.2018 funkci 
hospodářky naší odborové organizace. Hlavním důvodem je přechod hospodaření do podvojného 
účetnictví.  Na základě rozhodnutí členské schůze a VZO, bude novou hospodářkou naší odborové 
organizace paní Ludmila Křížová.    

 
-nárůst mezd pro rok 2018 – předseda stejně jako ředitel VJ Plzeňsko sdělil , že doposud neobdržel 
žádné informace o předání nových mzdových výměrů pro naše zaměstnance – dále předseda sdělil 
, že i nadále předpokládá , že dle dohody v KS 2018 by měla být průměrná výše základní hodinové a 
měsíční mzdy vycházející  ze mzdových výměrů zaměstnanců  zvýšena od měsíce dubna v průměru 
o 6 procent, což potvrdil i ředitel VJ.   
 
-předseda  přítomným sdělil, že po dlouhých jednáních byl podepsán dodatek Kolektivní smlouvy 
vyššího stupně pro rok 2018 uzavíranou v rámci Stavebnictví mezi OS STAVBA ČR a  Svazem 
podnikatelů ve Stavebnictví. Pro hodinové tarify se podařilo dohodnout růst v průměru o 7,3 % a 
pro měsíční pak o 6,9 %. Předseda sdělil , že toto lze považovat za nejlepší výsledek v jednáních za 
posledních 20 let. 
 
- na základě přechodu na podvojné účetnictví bude pro naši odborovou organizaci založeno 
internetové bankovnictví. 
 

- návštěvnost našich internetových stránek – na počátku měsíce dubna 2018 57 500 otevření  
 
-  veškeré materiály týkající se daní a hospodaření naší odborové organizace bylo řádně zpracováno 
a odesláno na Finanční úřad v Kralovice.  
 
-   naše odborová organizace podporuje požadavek Českomoravské konfederace odborových svazů 

na další navyšování minimální mzdy pro rok 2019 na 13.700,-Kč.   
 
-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 50 či 
60 let. Dle Statutu naší  ZO  členové obdrželi malou pozornost.   
 
- dle seznamů žádostí bylo vyplaceno sedm příspěvků na  lyžařské kursy pro rok 2018 v celkové výši 
výši 3.500,-Kč ,  VZO souhlasí. 
 
-na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o   vyplacení finančních 
prostředků za členství pro tři naše členy v celkové výši  10.000,-Kč. VZO souhlasí. 
 
- k obsazenosti našich stanů a Mobilního domu na Hracholuské přehradě, předseda předložil 
poslední  volné termíny:    stan – 23.6.–30.6 a 11.8.–18.8.2018 - mobilní dům  23.6.–30.6.2018. 
Případní zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky.  Ohledně otázek k zakoupení  nového 
stanu Albena. Předseda sdělil, že byla podepsána smlouva s dodavatelem a čeká se na jeho 
doručení.                                     
 
-předseda předložil  5  žádostí o vyplacení půjčky ve výši 10.000,-Kč s fondu VZO  a to v celkové   
výši 50.000,-Kč.    VZO souhlasí. 
 



 - v uplynulém období bylo předloženo deset  žádostí o vyplacení příspěvku, finanční podporu při 
dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové 
organizace v celkové výši 6.500,-Kč, VZO souhlasí.  
 
-předseda předložil seznamy a vyúčtování  permanentní vstupenky na Play off 2018 v ledním 
hokeji.  
 

5. Kultura , sport 

 
- zájezd na Hobby   11. 5.  – 8 volných míst  

- turnaj v Bowlingu   12. 5. – možno ještě obsadit dvě volné dráhy 

- zájezd Hallstatt  19. 5. – volná místa 

- plavba kříšťálovou lodí  25. 8. – plně obsazeno  

- plavba křišťálovou lodí -  18. 9. -  volná místa 
 

Na závěr jednání proběhla široká diskuse, připomínky týkající předsedy,  VZO a  dalšího 
směřování naší odborové organizace, ale i situace v LB MINERALS s.r.o. , výsledcích jednání 
mezi zaměstnavatelem a KOO, kolektivní smlouvy a především navyšování mezd.  Po 
těchto informacích přenesených členy VZO od samotných členů naší odborové organice a 
po zvážení všech okolností se pan Hnilička  rozhodl odstoupit po 31 letech s funkce 
předsedy VZO LB MINERALS, a.s. Předání funkce proběhne po řádných volbách nového 
předsedy a vyřízení všech potřebných kroků . Předpokládaný termín je počátek měsíce 
května 2018.   
    
 
 
Zapsáno v Kaznějově 12. 4. 2018    Za VZO LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Radek Toncar                                       předseda Karel Hnilička 


