
 

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  29.5.2018 

 
Přítomni:  Hnilička, Mašát, Blaňár, Blaňárová, Běžel, Toncar, Šácha, Hejtmánek, Bílek, Polcar   

Omluven: Zelenka                                                                                                                   

Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele dokumentů: 
      Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako zapisovatele předsedu VZO pana 

Karla Hniličku. Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako ověřovatele zápisu člena 

VZO pana Petra Mašata 

 

1. Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 

-předseda uvítal přítomné a VZO zhodnotil situaci od poslední porady, která se uskutečnila dne 

26.4.2018 , na které  byly předsedou uvedeny na pravou míru některé nepřesnosti, názory a 

výroky, přítomných členů VZO.  

 

-předseda oznámil odstoupení těchto členů VZO – p. Popp , p. Pojer  a p. Lukeš.  Předseda 

osobně mluvil se všemi třemi zástupci,  a požádal je, aby ještě jednou zvážili tento krok. Dále 

bylo potřeba postupovat dle platného volebního řádu, tedy oslovit náhradníky vzešlých 

z platných voleb. Předseda do příští porady oznámí přítomným členům výsledek těchto 

vyjednávání.     VZO bere na vědomí 

 

-dále bylo potřeba především dořešit novou volbu předsedy VZO. K tomuto proběhla široká 

diskuse přítomných členů VZO a především byla objasněna pravidla voleb . Na základě návrhů 

byly pod kontrolou pana Josefa Brandtla provedeny volby a to tajným hlasováním.  

Dle výsledku hlasování byl na předsedu navržen a schválen opětovně pan Karel Hnilička a to 

devíti platnými hlasy z deseti přítomných. Předseda oznámí volbu, vedení společnosti. 

 

-pan Hnilička poté přítomným sdělil, podmínky , za kterých je i nadále ochoten tuto funkci 

vykonávat.  Zároveň na základě předložených připomínek z poslední porady ze dne 26.4.2018 

předložil přítomným návrh možných změn. Tyto budou po prostudování jednotlivých členů 

projednány na příští poradě VZO v měsíci červnu. 

 

-předseda dále předložil stížnost zaměstnance na nárůst mezd dle KS 2018. Tato byla předložena 

řediteli VJ Plzeňsko , který se písemně vyjádřit.  

 

-předseda předložil přítomným kompletní výsledek vyplácených hotovostních finančních 

prostředků naší odborové organizace za měsíc červen 2018. 
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-byly předloženy materiály týkající se založení internetového bankovnictví naší odborové 

organizace.  

 

-předseda předložil usnesení Městského soudu v Praze, který se týká veřejných rejstříků a 

přenesení místní příslušnosti na krajské soudy. 

 

-všichni přítomní byli seznámeni a převzali příkaz předsedy OS STAVBA ČR, týkající se 

ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu.  Stejně tak tyto problematika 

byla projednána s ekonomickým ředitelem LBM panem Bártou.  

 

-na základě připomínek z minulé porady, předseda předložil seznam dokumentů, které byly 

předány jednotlivým zástupcům středisek. Předseda upozornil, že je potřeba se v těchto 

materiálech alespoň orientovat a mít základní znalosti těchto dokumentů, jinak dochází 

k nepříjemným situacím, kdy nepochopením a špatným výkladem mohou být prosazovány 

naprosté dezinformace a bludy.  Členové naší odborové organizace se budou nadále obracet 

v těchto tématech na samotné zástupce svých středisek,  nikoliv na předsedu VZO.  

 

Předkládáme okruh materiálů, které mají Vaši zástupci u sebe k disposici:  
            Zákoník práce 

Kolektivní smlouva pro období 2017 – 2018 
Stanovy odborové organizace 
Výhody pro zaměstnance z kolektivní smlouvy 
Výpočet dovolené 
Seznam výročí 50 a 60 let pro rok 2018 
Dodatek KS pro rok 2018 -2019 
Kolektivní smlouva vyššího stupně 2016 -2019 
Zásady hospodaření VZO 
Čestné prohlášení člena VZO 
Pracovní a odborové výročí za rok 2018 
Statut podpůrného fondu OS STAVBA ČR 
Řád právní pomoci OS STAVBA ČR 

 
-VZO projednal návrh změn k materiálům VIII Sjezdu OS STAVBA ČR, týkají se úprav čl. 4 , tedy 
Volebního řádu OS STAVBA ČR. 
 
-dále VZO projednal připomínky a návrhy naší odborové organizace pro vyjednávání Kolektivní 
smlouvy vyššího stupně na léta 2019 – 2024, která se uzavírá mezi OS STAVBA ČR a Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR.  
 
-byl předložen a předán nově schválený Statut podpůrného fondu a Řád právní pomoci schválený 
na VII. Sněmu OS STAVBA ČR dne 16.5.2018. VZO především diskutovalo ke změnám podpůrného 
fondu. Naše odborová organizace dlouhodobě pracovala na změnách , které se k naší velké radosti 
podařilo na posledním jednání sněmu schválit. Předseda přednesl návrh, abychom se po těchto 
změnách z našimi členy staly i členy právě zmiňovaného podpůrného fondu.  
 
Základní vklad ze strany OS STAVBA ČR byl 5 mil. Kč a měsíční příspěvek (pojistné) je za jednoho 
člena 10Kč/ měsíčně.  Tento poplatek by samozřejmě nebyl hrazen samotným členem, tedy nebyl 
by nad rámec dnes placených příspěvků, ale byl by zasílán již zaplaceného odborového příspěvku 
za všechny členy a to  odborovou organizací.  
 
-na základě debaty k tomuto návrhu, bylo zdůrazněno , že je i nadále potřeba pracovat na dalším 
vylepšení podpor pro naše členy v rámci odborového svazu Stavba ČR.  



 

Prozatím se jedná o tyto podpory :  
Podpora v nezaměstnanosti – 500,-Kč / měs. 
Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu               
( 1 měsíc = 1.000,- Kč , 2 -12 měsíce = 500,-Kč/měsíčně)  
Podpora při narození či osvojení dítěte – na každé dítě 3.000,-Kč 
Podpora při živelných pohromách – v případě , že vnikla škoda nad 50.000,-Kč - 10 % z výše   
škody, nejvýše však do částky 10.000,-Kč,  
Podpora při úmrtí zaměstnance- jednorázově 5.000,-Kč 
Podpora při výpovědi podle § 52 písm.e  - po 6 měsíců 500,-Kč/měs. 
Podpora při stávce – ve výši 800,-Kč na den  

 
VZO rozhodne o případném vstupu na příští poradě.   
 
-ve dnech 17.5. a 24.5.2018 proběhly v závodech VJ Plzeňsko každoroční Veřejné prověrky BOZP. 
Po vypracování, bude zápis předložen členům VZO. 
 
- 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 byly  předloženy čtyři žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé 
pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 2.500,-Kč. VZO souhlasí                                                                        
 
Peníze si je potřeba vyzvednout u předsedy VZO . Opětovně upozorňujeme dlouhodobě nemocné 
zaměstnance, že je potřeba aby v případě zájmu o využití tohoto příspěvku předložili předsedovi 
VZO p. Hniličkovi  ofocenou neschopenku.      
                                                                                                                 
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  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.  
Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO pana Hniličky. 
 
- předseda předložil , vyúčtování  jednodenního zájezdu do Českých Budějovic na výstavu Hobby, 
který se uskutečnil ve středu 11.5.2018.  Účastnilo se 32 zájemců.        
 
- předsedy předložil obsazenost našich stanů pro sezónu 2018. Poslední volné termíny jsou : 23.-
30.6. =1 stan; 11.8. – 18.8. =1 stan a je možno obsadit i mobilní dům v termínu 23.-30.6.2018 
Zájemci se nahlásí u předsedy VZO pana Hniličky na tel. 4242. 
Byl zakoupen jeden nový stan v hodnotě 31.200,-Kč. VZO souhlasí. 
 
-vyúčtování turnaje v Bowlingu ze dne 12.5.2018 
 
- na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o vyplacení finančních 
prostředků za členství pro pět našich členů v celkové výši 9.000,-Kč. 
 
-upozorňujeme zaměstnance, že od 1.6.2018 je v Kaznějově otevřena nová ordinace závodní 
lékařky MUDr. Dobré a to H-budově, přízemí, vpravo. Zároveň zde budou pro zaměstnance nově 
poskytovány masérské služby ze strany pana Josefa Brandtla a jeho ženy a to cca od druhé poloviny 
června 2018. 
 
Zapsáno v Kaznějově 22.5.2018    Za VZO LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Mašat Petr                                        předseda Hnilička Karel 


