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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                              

LB Minerals a.s. ze dne  16. 1. 2020 
 
Přítomni: Hnilička, Toncar, Kožíšek, Bílek, Hejtmánek, Polcar, Blaňár, Blaňárová 
 
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 Bohumíra Bílka. 

 

    1.Předseda seznámil přítomné, VZO projednal 
- VZO podrobně projednali výsledky kolektivní smlouvy pro rok 2020.  Zástupci 
jednotlivých středisek obdrží výtisky KS pro rok 2020, ihned jak budou dodány 
s tiskárny, dále předseda dodá výtisky  dle zvyklosti na všechna pracoviště, tak aby 
přístupné všem zaměstnancům. 
  
VZO opětovně upozorňuje, že v Kolektivní smlouvě na rok 2020 byl mimo jiné 
navýšený i příspěvek na rekreaci o 1000,- Kč. 
Možnost požádat o přerozdělení benefitů měl každý zaměstnanec  do 15.1.2020 (a to 
písemnou žádostí podanou do tohoto data na personální útvar). 
Těm, kteří nepodali svou žádost, byl příspěvek připsán následovně: 

a) kdo čerpá příspěvek na rekreaci v jakékoliv výši - byl o 1000,- Kč navýšený 
příspěvek na rekreaci 

 
b) ten kdo si v poslední žádosti o přerozdělení benefitů převedl celý příspěvek z 

dovolené na penzijní připojištění, na životní pojistku nebo na peněžité plnění – 
tomu byl navýšený tento příspěvek 

 
c) ten kdo má příspěvek na rekreaci rozdělený mezi penzijní a životní pojistky – 

měl podat do 10.1.2020 novou žádost – zde nebylo možné příspěvek jinak 
navýšit 

 
Upozorňujeme, že ten kdo měnil výši příspěvku na životní pojištění – musí provést i 
změnu smlouvy s pojišťovnou a kopii nové smlouvy dodat do mzdové účtárny.  
 
- ohledně nových výměrů pro zaměstnance vyplývajících z KS 2020, čl.6.1.8, předseda 
sdělil, že po dohodě s ekonomickým ředitelem Inn. Pavlem Bártou dojde ke zvýšení 
výměrů k 1.2.2020, zaměstnanci obdrží výměry do 10.2.2020. 
 

mailto:karel.hnilicka@cz


- předseda upozornil přítomné, že finišují přípravy pro první kolo vyjednávání dodatku 
Vyšší kolektivní smlouvy pro rok 2020. 
 
- jako tradičně budou na konci měsíce ledna 2020,  pro naše členy, ve spolupráci 
s pracovnicemi mzdové účtárny, připraveny a potvrzeny formuláře pro odpis daní za 
zaplacené členské příspěvky za rok 2019.                                                                                                                                           
    
   Pro případné dotazy předkládáme zkrácené telefonní volby na mzdovou účtárnu a 
personální útvar . Na tato čísla je možno volat i přímo z jednotlivých pracovišť:                              
                                      personální útvar pí. Grossová tel. - 8388 – (378021289) 

                                      mzdová účtárna pí. Janská     tel. - 8386 – (724 285 989  ) 

 
- předseda upozornil, že byly již připraveny materiály o  hospodaření naší odborové 
organizace za uplynulý rok 2019. Společně budou do poloviny měsíce února  také 
připraveny materiály pro daňové přiznání za rok 2019 tak, jak nám je určeno zákonem. 
Tyto budou předány na finanční úřad. Veškeré  materiály budou již tradičně 
předloženy na členské schůzi naší odborové organizace, která se uskuteční  dle plánu 
práce pro rok 2020.                                                                                                     
 
   VZO požádalo  předsedu revizní komise pana Petra Loukotu a člena revizní komise 
pana Jaroslava Poppa o provedení celkové kontroly hospodaření, pokladny a majetku 
naší odborové organizace, tak aby byly všechny potřebné materiály o proběhlé 
kontrole připraveny ke schválení na připravovanou členskou schůzi.  Kontrola ze 
strany Revizní komise dle dohody proběhla na počátku roku 2020 a předseda výsledky 
předložil členům VZO. VZO souhlasí.                                                                   
 
- přítomní odsouhlasili jeden přestup a dvě nově  předložené přihlášky zaměstnanců 
kaolin Kaznějov  a přijali je za členy naší odborové organizace. 
 
- od 24.12.2019   lze tradičně podat u předsedy VZO pana Hniličky závaznou  přihlášku 
k rekreaci v našich stanech , karavanu a mobilním domě, tyto budou tradičně 
postaveny v kempu Keramika na Hracholuské přehradě.  
 
Začaly přípravy na ustavení mobilního domu tak, aby ho bylo možno připojit k vodě a 
odpadům. Jestli vše proběhne podle plánů, bude možno již v letošní sezoně nově 
využívat nejen sociální zařízení , ale i sprchový kout. Dále se počítá s vybudováním 
zastřešené terasy s venkovním sezením.   
 
Předseda připravil poukazy, které zájemci obdrží oproti příslušnému platbě. Termíny 
se rychle plní, ale i přesto je možno využít ještě několik volných termínů    
 
Tedy k dnešnímu dni je možno ještě využít tyto volné termíny:                                                               
Mobilní dům – 27.6. – 4.7.,  4.7 – 11.7. a 15.8. – 22.8.  
Stany: 2 stany 4.7.- 11.7.  
Karavan: 20.6. – 27.6. 
 
- předseda upozorňuje zájemce o příspěvek na  lyžařské kursy pro rok 2020 ve výši 
500,-Kč na jedno dítě, že je potřeba vyzvednou si platný formulář a tento pak předat do 
15. března 2020 předsedovi VZO p. Hniličkovi nebo místopředsedovi panu Mašatovi. 
 
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve 
výši 10.000,-Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno dvěma zájemcům z řad našich 
členů,  v  celkové  výši 20.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých 
zástupců, případně přímo u předsedy VZO pana Hniličky. 
 



- předsedou bylo  předloženo    žádosti našich členů o finanční podporu z podpůrného 
fondu OS STAVBA ČR při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo 
úrazu ve výši 11.500,-Kč.  Upozorňujeme, že je potřeba, aby jstev případě zájmu o 
využití tohoto příspěvku, předložili předsedovi VZO panu Hniličkovi vypsanou žádost  
ofocenou neschopenku (nově z důvodu zavedení elektronické neschopenky kartičkou, 
kterou obdržíte u lékaře) .  
 
Tiskopis Vám předá zástupce Vašeho střediska nebo si ho vypíšete přímo u předsedy 
VZO pana Hniličky.                                                                         
    
 - na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o 
vyplacení finančních prostředků za členství  našich členů v celkové výši  5.500,-Kč. 
 
-předseda dále pro potřeby členů VZO předložil zpracovaný seznam našich členů, kteří 
v letošním roce oslaví životní výročí 50 či 60 let.   
 
-dále přítomní obdržely zpracovaný seznam našich členů, kteří v letošním roce 
dosáhnou pracovního a odborového výročí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40 let.  
                                                                                                                        
- předseda VZO  předal dárkové balíčky a malý dárek  panu  Václavu Jabornickému, 
Vilému Schneidrovi a panu Pavlovi Starému, kteří odešli ke konci roku 2019  do 
starobního důchodu a byly našimi dlouholetými členy.   
 
 
 
Zapsáno v Kaznějově 16. 1. 2020    Za VZO OSSTAVBA ČR        
                    LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Bílek Bohumír                                            předseda Hnilička Karel 


