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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                              

LB Minerals a.s. ze dne  12.3.2020 
 

Přítomni: Hnilička, Mašat, Běžel, Blaňár, Toncar, Polcar, Hejtmánek, Kožíšek  
 
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 Mašat Petr. 

 

1. Předseda projednal s ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou: 
- zaměstnancům byly předány úpravy v oblasti mezd 
- informace ohledně Koronaviru, možné důsledky pro zaměstnance, na výrobu a expedici 
- byla projednána výroba a expedice za uplynulý měsíc únor 
- porady o opravách byly tématicky zaměřeny na rychlost oprav  
- je potřeba věnovat se permanentně úklidům na jednotlivých pracovištích v celé VJ, 

obsluhy na jednotných pracovištích nejsou na ozdobu 
- ředitel i nadále očekává předložení námětů ze strany všech pracovníků VJ přinášejících 

finanční úspory v rámci VJ Plzeňsko a především tak, aby bylo možno tyto ušetřené 
finanční prostředky využity při opravách stávajícího zařízení  

 

 1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- ohledně nových výměrů pro zaměstnance vyplývajících z Kolektivní smlouvy pro rok 2020, 
čl.6.1.8, předseda sdělil, že ze strany zaměstnanců nebyly VZO předloženy žádné připomínky. 
 
-předseda pan Hnilička předložil ke kontrole stav pokladny za uplynulý měsíc – VZO souhlasí 
 
- předseda pan Hnilička upozornil přítomné, že dále pokračují vyjednávání dodatku Vyšší 
kolektivní smlouvy pro rok 2020. Náš předseda je členem vyjednávacího týmu a přítomným 
sdělil, že se vyjednávající týmy nedohodly a proto bylo vyjednání předáno na předsedu OS 
STAVBA Ing. Pavla Zídka a prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Jiří Nouzu. Náš 
pan předseda doporučil vyjednávacímu týmu a zastává názor, že za stávajících postojů SPS 
nelze podepsat dodatek vyšší kolektivní smlouvy. Doporučuje využít státních minimálních 
tarifů. Dále zcela vážně komisi pro kolektivní vyjednávání doporučil , že je potřeba se zamyslet 
se nad dalším jednáním a zvážení dalšího podepsání Kolektivní smlouvy vyššího stupně za 
takových to podmínek pro další roky. Tyto své důvody přítomným vysvětlil.  
 
-přítomní projednali situaci týkající se Koronaviru a případných následků pro naše 
zaměstnance. V této situaci by bylo naprosto nezodpovědné cokoliv předvídat, jen prosíme 
zaměstnance, aby dnes více než jindy používali zdraví rozum.  
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     Bylo zde zdůrazněno, že je potřeba plně respektovat a dodržovat všechna nařízení vlády 
České republiky, stejně jako doporučení a příkazy vedení společnosti a vedení VJ Plzeňsko.  
      
    Zaměstnanci si sami jistě všimli prvních kroků , které se již realizují, tedy zrušení všech 
školení, příkazy pro přijíždějící řidiče kamionů a zvýšené využívání desinfekčních prostředků 
na rizikových místech. VZO předpokládá, že další kroky budou následovat.  
 
-byla prodiskutována i námi připravovaná členská schůze (konference) naší odborové 
organizace. Po dnešním rozhodnutí vlády, kdy bylo rozhodnuto o snížení možnosti soustředění 
lidí na jedné akci z čísla 100 na 30 lidí, jsme nuceni i tuto akci prozatím odložit.   
 
  V případě nutnosti, potřeby, dohody s Generálním ředitelem, že by byla nutnost osobně svolat 
a informovat zaměstnance, by byla jen předložena ke schválení část týkající se  hospodaření 
naší odborové organizace.  
 
   Předseda tuto záležitost prodiskutoval s vedením našeho odborového svazu a tento souhlasí. 
 
-abychom nic nezanedbali, předseda přítomným předložil a předal tiskopis týkající se 
ošetřování dětí do 10 let z důvodu uzavření školního zařízení. Formulář si v případě potřeby 
můžete vyzvednou u jednotlivých členů VZO a nebo přímo předsedy VZO pana Hniličky. 
 
-předseda podrobně seznámil přítomné a předal jim tyto materiály 

- zpracovanou účetní uzávěrku za rok 2019 
- výkaz o příjmech a výdajích za rok 2019  
- výkaz o majetku a závazcích za rok 2019 

 
dále bylo předloženo kompletní zpracované hospodaření za rok 2019. VZO souhlasí. 
 
- předseda předložil uhrazení Webhostingu, tedy našich internetových stránek 
www.zolbminerals.cz na další rok. Cena 1.452,.Kč. Stránky jsou hojně využívány,                   
k dnešnímu dni je navštívilo neuvěřitelných 63 323 zájemců.   VZO souhlasí. 
 
- předseda upozornil , že na žádost našich členů byl prodloužen termín pro předání žádostí o 
příspěvek na  lyžařské kursy pro rok 2020 ve výši 500,-Kč na jedno dítě a to do 31. března 2020. 
 
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu ZO a to zájemcům z řad našich členů ve výši 10.000,-
Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno jednomu zájemci z řad našich členů,  v  celkové  výši 
10.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy 
VZO pana Hniličky. VZO souhlasí. 
 
- předsedou byli  předloženy žádosti našich členů o finanční podporu z podpůrného fondu OS 
STAVBA ČR při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 
5.500,-Kč.  VZO souhlasí. 
 
   Zájemci o využití tohoto příspěvku, předloží předsedovi VZO panu Hniličkovi vypsanou 
žádost a 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.  Od počátku roku bylo již vyřízeno 19 žádostí a vyplacena částka 23.000,-Kč.  
   
 - na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o vyplacení 
finančních prostředků za členství  našich členů ve výši  2.000,-Kč. 
 

-Hracholusky sezona 2020 – hlavním tématem byly přípravy na usazení mobilního domu, 
jeho připojení na vodu a odpady a zajištění vybudování zastřešené předsíně o ploše cca 6 x 2,5 
metru. Předseda předložil nákres a propočítal potřebný materiál.  
 
Dále předseda předložit platný seznam obsazení. Po dohodě, bylo domluveno, že z důvodu 
stávající situace, tedy v případě zájmu ze strany našich členů jsme operativně připraveny 
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nabídnout a přidat další termíny pro Vaši tuzemskou dovolenou a to v měsíci červnu a září. 
Dále je samozřejmě možno obsadit několik volných termínů.                                                                                                                        

 

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

     - Mobilní dům – 4.7 – 11.7. a 15.8. – 22.8. ; Stany: 2 stany 4.7.- 11.7. ; Karavan: 20.6. – 27.6. 
 
-- předseda pan Hnilička dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili 
životní výročí 50 či 60 let. Dle Statutu naší  ZO  členové obdrželi dárkový balíček.   
 
- předseda pan Hnilička osobně předal květiny a malou pozornost našim členkám 
k Mezinárodnímu dni žen v celkové výši 5.800,-Kč.  VZO souhlasí. 
 
-připravili jsme pro Vás tradiční zájezd na HOBBY do Českých Budějovic a to v pátek 15. 
května. Zájemci se nahlásí u vedoucího výpravy pana Petra Loukoty. Cena zahrnující dopravu a 
vstupenku je á-400,-Kč, pro členy naší odborové organizace a jejich rodinné příslušníky pak á-
200,-Kč. Všechny připravované akce nadále platí a případné rušení akcí budeme řešit dle 
momentální situace. 
 
- předseda pan Hnilička , upozornil, že díky stávající situaci, tedy nemožnosti pořádat sportovní 
utkání s účastí obecenstva, pravděpodobně nebude v této sezóně již možno využít naše volné 
permanentní vstupenky na hokejové utkání HC Plzeň na Play Off v ledním hokeji.  
 
 
Zapsáno v Kaznějově 12.3.2020   Za VZO OSSTAVBA ČR  LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Mašat Petr            předseda Karel Hnilička 
 
 
                           
               


