
 

 

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  12. 2. 2020 
Přítomni: Hnilička, Mašát, Blaňár, Toncar, Polcar, Hejtmánek, Bílek, Kožíšek  

Host: Ing.Zima 

 
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 pan Toncar.  

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima projednal s předsedou: 
- situaci ve výrobě v VJ Plzeňsko od počátku roku, především dopodrobna přítomné seznámil 

s neblahým stavem přístupu k práci jednotlivých zaměstnanců a to na všech úrovních. 
Především se jedná o dodržování svých pracovních povinností a plnění zadaných úkolů 
vyplývajících  z jednotlivých funkcí a zařazení. Tuto situaci hodlá okamžitě řešit. Neplnění 
zadaných úkolů , bude v případě nezlepšení stávající situace řešeno finančním postihem.  

- nárůst mezd dle Kolektivní smlouvy pro rok 2020, došlo k mírnému zdržení a z toho budou 
jednotlivé výměry zaměstnancům předány do konce měsíce února 2020. 

- úrazovost ve VJ Plzeňsko od počátku roku 
- připravované investice ve VJ Plzeňsko 

 

Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- byly předloženy další  informace z jednání komise pro kolektivní vyjednávání vyšší kolektivní 

smlouvy – oblast mzdy 2020, projednávanou mezi OS STAVBA ČR a zástupci podnikatelů ve 

Stavebnictví. 

 
- na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o vyplacení finančních 
prostředků za členství pro čtyři naše členy  v celkové výši 6.500,-Kč. 
 

-   naše odborová organizace i nadále podporuje požadavek Českomoravské konfederace 

odborových svazů na další navyšování minimální mzdy.  

 

- předseda předložil  vyplacení jedenácti žádostí o finanční podporu při dlouhodobé pracovní 

neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 11.000,-Kč.  VZO souhlasí.  

 

 - projednána příprava členské schůze naší základní odborové organizace. Dle dohody se 
konference spojená tradičně s vedením VJ Plzeňsko uskuteční na začátku měsíce dubna. Termín 
bude včas vyvěšen. 
 

 

mailto:karel.hnilicka@cz


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

Kolektivní smlouva pro rok 2020 
Stanovy odborové organizace 
Výhody pro zaměstnance z kolektivní smlouvy 
Výpočet dovolené 
Seznam výročí 50 a 60 let pro rok 2020 
Kolektivní smlouva vyššího stupně 2019 -2024 
Zásady hospodaření VZO 
Čestné prohlášení člena VZO 
Pracovní a odborové výročí za rok 2020 
Statut podpůrného fondu OS STAVBA ČR 
Řád právní pomoci OS STAVBA ČR 

 
                                                                                                                 
-v oblasti kultury pro tento rok se počítá s tradičním zájezdem na Hobby do Českých Budějovic 

a  výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. Dále bychom rádi udělaly zájezdy na několik 

muzikálů.   

 

V případě zájmu připravíme, zájezd do Koutu na Šumavě či jiného malého pivovaru, některého 

z Aqwa parků v ČR, letní víkendový zájezd do Prahy (parník, muzeum, ZOO – dle zájmu 

členů).  

 

Počítá se i z tradičními turnaji v Bowlingu. Uvažuje se i o motokárách v Plzni.   

 

Upozorňujeme , že ze základního kola hokejové extraligy chybí odehrát poslední čtyři domácí 

zápasy, poslední zápas bude odehrán již 3.3.. Upozorňujeme tedy zájemce o vstupenky na Play-

off, aby se nahlásili u předsedy VZO pana Hniličky.  

 

- v otázce obsazenosti našich stanů, karavanu a Mobilního domu, předseda sdělil, že v letošním 

roce byl opět velký zájem o tuto rekreaci. 90% poukazů bylo již rozebráno.   

Poslední volné termíny jsou vhodné především pro rybáře a rodiny s malými dětmi - 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. 

                                                                                                                

-   s vyplácením 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.                                                                                              

 

-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 50 

či 60 let. Dle Statutu naší  ZO  členové obdrželi malou pozornost.   

 

- byly předloženy dvě žádosti ze strany nových zaměstnanců o vstup do naší organizace. VZO 

souhlasí. 

 

- VZO rozhodl o výši příspěvku lyžařských kursů pro zimu 2019/2020 pro děti našich členů a to 

ve výši 500,-Kč na jedno dítě. Zájemci si potřebný tiskopis vyzvednou v Kaznějově u předsedy 

VZO p. Hniličky a v Horní Bříze u místopředsedy pana Mašata. 

                                                                                           

Zapsáno v Kaznějov 12. 2. 2020                                                      Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřila: Radek Toncar                          LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel  


