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1.  Korespondenční konference  ZO  OS STAVBA ČR,                                           

LB Minerals, a.s.  ze dne  3. 12. 2020 
 

Předložené materiály ke schválení 

 
  

1.   Program 

2.   Mandátová a návrhová komise p. Polcar, Kožíšek  

3.   Zapisovatel – p. Mašat Petr 

4.   Zpráva předsedy VZO p. Hniličky 

5.   Důvodová zpráva o čerpání rozpočtu ZO při LB MINERALS,   

       a.s.  za rok 2019 – zpracoval p. Hnilička 

6.   Důvodová zpráva o plánu čerpání rozpočtu ZO  při LB   

       MINERALS, a.s. na rok   2020 – zpracoval p. Hnilička    

7.   Návrhy na změnu Stanov ZO – zpracoval p. Hnilička 

8.  Návrh na změnu zásad hospodaření ZO – zpracoval p. Hnilička 

9.   Zpráva Revizní komise  – p.Loukota, p. Popp 
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2. Zpráva předsedy ZO OS STAVBA ČR, LB 

MINERALS, a.s. ke Korespondenční konferenci  ZO  OS 

STAVBA ČR,  LB Minerals, a.s.  ze dne  3.12.2020 
 

 

 Vážené kolegyně, Vážení kolegové,  

 

     v posledních týdnech a měsících jsme všichni prožili období o které rozhodně nikdo nestál. Dopady 

jsou pro všechny stejné a lze jen doufat , že tak jak se virus a následné omezení  objevily , stejně tak i 

zmizí.  

     

    Právě z tohoto důvodu jsme se společně s místopředsedou VZO panem Mašatem požádat členy VZO o 

provedení korespondenční členské schůze naší odborové organizace. Důvod byl prostý, chtěli jsme, 

abychom splnili veškeré povinnosti vyplývající z poslední členské schůze a našeho statutu a jednacího 

řádu vůči našim členům. Tato pro nás novinka byla i zapracována do stanov naší odborové organizace a 

to i přesto , že doufáme , že jde o ojedinělou situaci, která se v budoucnu už nebude nikdy opakovat.   

 

  Jak to tedy nově celé proběhne. 

 

   Dnešním dnem , tedy 26.11.2020 byly veškeré vypracované materiály vyvěšeny na naše stránky 

wwww.zolbminerals.cz (většina našich členů tyto stránky pravidelně navštěvuje), dále budou kompletně 

vyvěšeny na hlavních nástěnkách – v Kaznějově v krčku a v Horní Bříze u jídelny.       

    

   Dále je budou mít u sebe k disposici všichni členi VZO u kterých si je po požádání můžete prostudovat, 

případně se dotazovat, předkládat podněty.  

 

   Po 7 dnech , tedy 3.12,2020 budete vyzváni k poskytnutí svého podpisu. U Vašeho jména a to do jedné 

s kolonek , zaškrtnete ANO nebo NE, tedy souhlasím či nesouhlasím s předloženými materiály, to stvrdíte 

svým podpisem. Vaše podpisy budou zároveň sloužit jako potvrzení Vaší účasti na členské schůzi. A to je 

vše.   

 

     Vše zlé je pro něco dobré, tedy alespoň já to tak vidím.  

 

      V prvé řadě jsem si udělal osobní pohled na lidi okolo sebe. Jsou v mém okolí lidé dobrosrdeční, 

schopni za každé situace pomáhat svému okolí. To je jedna skupina a co mě opravdu těší, je to naprostá 

většina lidí. Druhá skupina, mě jen utvrdila, že to jsou sobečtí, sebestřední lidé, kteří ví přesně co a jak 

správně udělat a jen šíří mezi své okolí svojí negativní energii. Tato skupina není ochotna a spíše bych 

řekl, není ze své podstaty schopna svému okolí jakkoliv pomoci.  Jediné co umí je remcat a natahovat 

ruce.     

 

     V druhé řadě bych chtěl poukázal na smysl Evropské unie. Nevím jaký názor na tuto instituci máte vy, 

ale mě poslední měsíce jen utvrdili, myslím tím postoj k řízené migraci a postoj k situaci okolo COVID 19) 

, že je zbytečná a po těchto zkušenostech si troufnu říci, že ve stavu v jakém je v dnešní době je vysloveně 

škodlivá pro celou Evropu a její obyvatelstvo. Všechna tyto rozhodnutí budou mít nedozírné následky pro 

naši budoucnost a kulturu.   

 

     Dost bylo hodnocení toho co bylo. Pojďme se posunout dále a koukněme se na to co nás čeká. 

 

     Odbory , včele s ČMKOS a panem Středulou již před několika lety rozjela akci ,, Konec levné práce“ . 

Jak jistě víte jsme členy Odborového svazu Stavba ČR, který tuto akci , stejně jako naše odborová 

organizace plně podporuje. Přes počáteční skepsi,  a to i některých našich kolegů můžeme dokladovat, že 

tako akce, měla nečekaně pozitivní vliv na navyšování mezd pro zaměstnance v rámci celé České 



republiky i přes to, že jsou zaměstnanci ještě placeni nesrovnatelně hůře než zaměstnanci v západní 

Evropě a to i při porovnání jednotlivých prací, oborů a výkonosti.  

 

    Další věcí kterou se podařilo odborům, bylo zrušení kadenční doby, tedy neplacení prvních tří dní 

marodění, které bylo dříve zavedeno a osobně ho považuji za zvěrstvo na zaměstnancích.  Cirkus, který 

okolo toho dělali někteří rádoby pravicoví politici, hlavně novináři a někteří zaměstnavatelé byl až 

hysterický.  

 

  Výkřiky pravicových politiků typu, že to bude likvidace zaměstnavatelů, že vzroste marodění 

zaměstnanců , kteří toho budou zneužívat atd. , byly ze strany odborů neustále dokola vyvraceny. Výsledek 

téhle půlroční šarády je takový, že nárůst je v průměru nula.  Na otázku  , kdo vypisuje pracovní 

neschopenku si každý dokáže odpovědět sám a nemusí být zrovna vysokoškolsky vzdělaný, aby věděl, kdo 

má z hlediska pracovní neschopnosti poslední slovo. Od počátku, kdy toto bylo zavedeno pravicovými 

stranami, mířilo jen k tomu, zvýšit další zisk majitelů firem na úkor svých zaměstnanců.  Vím , že 

speciálně Češi mají krátkou paměť a tak jen připomínám , že právě tyto strany přehodily finanční zátěž 

na počátku marodění ze státu na zaměstnavatele.   

 

    Jako velmi pozitivní a prospěšné pro naše členy považujeme vstup naší odborové organizace do 

podpůrného fondu OS STAVBA ČR. Systematickou prací našeho VZO , přesvědčením a především 

dobrou vůlí Sněmu OS STAVBA ČR  jsme dosáhli toho , že s původně naprosto nezajímavého  a pro naše 

členy původně nepoužitelného fondu, jsme pomohli udělat fond , který je nejen pro členy naší odborové 

organizace velmi zajímavý. Věřím, že díky našim návrhům budeme moci v budoucnu rozšířit Podpůrný 

fond o další zajímavé oblasti i do budoucna.  

 

   Tento fond, je potřeba brát ne jako spoření, ale spíše jako jakési pojištění, které člen využívá s určitých 

nepříznivých situacích svého života. V dnešní době je to především příspěvek pro člena v době nemoci, kde 

byly vyplaceny podpory v částce více než 50.000,- Kč. 

 

  V příštím roce proběhnou volby do VZO. Zde si budete volit své zástupce do výboru Vaší odborové 

organizace.  Nově se bude volit na období 5 let. Prosím Vás tímto, nenechte se ovlivňovat křiklouny a 

rádoby vizionáři, kterých je okolo nás více než dost. Použijte svůj vlastní selský rozum a nenechte se 

ovlivňovat. Jen a jen o Vaše Ústavní právo, které bylo v historii vybojováno   

 

    Osobně si myslím, že složení VZO tak jak pracuje je na dobré úrovni. Jsou to lidé ochotni pracovat pro 

společnou věc, často v době osobního volna. Věřte , že nikdo z nich nečeká, že je budete chválit, plácat po 

ramenou, ale alespoň jim neházejte klacky pod nohy.   

 

Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví 

předseda VZO Karel Hnilička 
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3. Důvodová zpráva k čerpání rozpočtu ZO OS   

STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s. za rok 2019 
 
Příjmy 

  

                              
       
      64/3 - rekreace (zapůjčení stanů, mobilní dům) 

  

36 100,00   

      64/4 - úroky z BÚ u ČS 
  

489,11   

      68/1 - členské příspěvky 
  

462 757,00   

    
  

Příjmy celkem     499 346,11   
 
č.ú.50   - režijní náklady 

  

26 035,92   

  z toho:    nákup obytný přívěs, stany 
 

25 422,00 
 

  

                provozní náklady 

 
92,92 

 
  

                ostatní drobný materiál 
 

521,00 
 

  
 
č.ú. 51/1- provozní režie 

  

51 381,00   

                 poplatky České Spořitelny z běžného účtu 
 

3 908,00 
 

  

                 schůze výboru +bourání a stavba Hracholusky 
 

9 265,00 
 

  

                 zpracování účetnictví rok 2018 + 2019       35 400,00    

                 doména, pojištění 
 

2 808,00 
 

  
 
č.ú.51/2 - kultura  

  

26 950,00   

  z toho:    divadlo - vstupenky 
 

7 960,00 
 

  
                zájezdy 

 
18 990,00 

 
  

 
č.ú.51/3 - sport  

  

24 614,00   

   z toho:   permanentky LH 
 

16 400,00 
 

  
                Bowling 

 
5 216,00 

 
  

                letní tábory + lyžařské výcviky         3 000,00    

 
č.ú.52 - mzdy + odměny          

 
61 200,00   

               mzda - Hnilička    
 

61 200,00 
 

  
 
č.ú.53 – ostatní daně a poplatky (odvod FÚ) 

  

10 800,00   

               daň závislá 
 

10 800,00 
 

  
 
č.ú.54/1 -  odvod na OS 

  

114 828,00 
   

      

 
č.ú.54/2 - podpory, dary, příspěvky 

 

 

 179 230,00   

   z toho:     příspěvek v nemoci 
 

11 203,00 
 

  

                  příspěvek při úmrtí člena 
 

25 000,00 
 

  
                  výročí čl. dbor.org. 

 
67 500,00 

 
  

                  věcné dary-konec roku 
 

37 000,00 
 

  
                  MDŽ 

 
7 432,00 

 
  

                  životní jubilea 
 

10 335,00 
 

  
                  Narození dítěte 

 
6. 000,00 

 
  

                  svatba 
 

3 000,00 
 

  

                  Podpůrný fond  11 760,00    

 
  

0,00   



č.ú.55 - odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

    
  

Náklady (výdaje)  CELKEM               495 040,92   
 
Hospodářský výsledek                                                 

  

                 4 305,19   

 
 
 
V Kaznějově 26.2.2019 

   

  

zpracovala :  Křížová Ludmila 
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LB MINERALS, a.s. 2020 
 

Příjmy:   1. Členské příspěvky      450.000,- 

  2.přijmy z činností vyplývající z poslání     35.000,- 

Celkem          485.000,- 

 

Výdaje: 

 1. Školení a vzdělávání, nákup zákonů     5.000,- 

  

 2. Kulturní a spol. akce  
- zájezdy, muzikály, MDŽ, vstupenky do divadel, doprava atd.                    

  Celkem                 40.000,- 

 

 3. Práce s dětmi našich členů 

 -   příspěvek na letní tábory,  příspěvek na školu v přírodě; příspěvek na lyžařské      

               kurzy     

Celkem           10.000,- 

 

         4. Ostatní výchovná činnost 
- návštěva nemocných, návštěvy důchodců, odměny hospodářce,    

  předsedovy revizní komise 
     

Celkem               40.000,- 

 

5. Tělovýchova, sport 

-    sportovní akce a turnaje     8.000,- 

- nájmy, ceny           12.000,- 

- permanentky hokej              25.000,- 

Celkem              45.000,- 

 

 6. Dary  -   léta členství u odbor. organizace      83.000,-      
- ke svatbě člena          12.000,- 

- dárci krve         5.000,- 

- odměna předsedy (5.000,- měsíčně)   60.000,- 

  -   životní jubilea 50 let  a 60 let – balík   10.000,- 

  -   životní jubilea–odchod do důchodu–balík   5.000,-        

Celkem        175.000,- 

 

7. OS Stavby ČR za jeden rok                  115.000,- 

 

8. Podpůrný fond OS Stavby ČR       19.200,-               

 



9. Organizační a hospodářské výdaje 
  -   konference a porady VZO 

  -   reklanmí předměty               

  -   cestovné , refundace  

  -   dohody o provedené práci    

  -   nákup inventáře 

  -   dary, odměny 

  -   pohřebné 

  -   poplatek daně závislé a srážkové 

  -   nákup dluhopisů         

  -   pošta, poplatky Spořitelně a KB                                 

Celkem             35.600,- 

 

Výdaje celkem            485.000,- 
 

 

+ Rezerva pro sociální program dle stanov        500.000,-Kč 

 

Schváleno členskou schůzí ze dne  3.12.2020  

Zpracoval : Hnilička Karel 
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5.  STANOVY 
Odborové organizace VZO  LB  MINERALS, a.s. 

přijaté členskou schůzí dne 3.12.2020 
 

ČÁST PRVNÍ  -  ÚVODNÍ  USTANOVENÍ 

Článek 1 

(1) Název odborové organizace je VZO LB MINERALS a.s. (dále jen "organizace"). O 

(2) Sídlem organizace v Horní Bříza 431 

(3) Organizace je odborovou organizací ve smyslu  čl. 27 Listiny základních práv a svobod a  zákona č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Organizace je právnickou osobou. 

 

ČÁST DRUHÁ - PROGRAMOVÉ CÍLE 

Článek 2 

(1) Cílem organizace je ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů občanů v něm  sdružených, zejména 
prostřednictvím tripartitních jednání, kolektivního vyjednávání a poskytováním právní pomoci, jakož i zabezpečování 
jejich kulturních a sportovních zájmů a rekreace. 

(2) Organizace usiluje, aby byly respektovány sociální zájmy a ekologické požadavky při  podnikatelské činnosti 
zaměstnavatele, včetně bezpečné a hygienicky nezávadné práce. 

(3) Organizace usiluje v rámci možností o spolupráci s jinými odborovými organizacemi. 

(4) Organizace je nezávislá na politických stranách a hnutích a  podnikatelích.  

 

ČÁST TŘETÍ - ČLENSTVÍ V ORGANIZACI 

Článek 3 

Obecné zásady 

(1) Organizace  sdružuje občany zaměstnané na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost, 
národnost, pohlaví, rasu, původ, povolání, politické nebo jiné smýšlení,či náboženské vyznání, kteří souhlasí s 
 programovými cíly organizace a chtějí se podílet na jeho uskutečňování. 

(2) Členem organizace se může stát každý občan, který je způsobilý mít v pracovněprávních  vztazích práva a 
povinnosti zaměstnanec, zejména zaměstnanec zaměstnavatele, kde organizace působí a ctí základní morální 
pravidla. 

(3) Členem organizace může být i občan připravující se na zaměstnání, stejně jako občan, který  není 
v zaměstnaneckém poměru. 

(4) Členství je řádné nebo volné (důchodci). 

(5) Členem organizace může být i jiná odborová organizace.  

 

Článek 4 

Vznik členství 

(1) Podmínkou vzniku členství je písemný souhlas uchazeče se stanovami a programem organizace. Členství 
vzniká dnem zápisu u organizace. 

(2) Členství lze uchazeči odmítnout  v případě, že by jeho přijetím byly významně poškozeny zájmy organizace a 
jejích členů vyjádřené v jejích stanovách nebo programu. Z morálního hlediska se již nepřijímají členové , kteří na 
vlastní žádost z organizace v minulosti vystoupili. 

(3) Proti odmítnutí členství má uchazeč právo podat stížnost do 30 dnů k rukám předsedy VZO.  



 

Článek 5 

Práva a povinnosti 

(1) Každý člen má právo účastnit se tvorby programu  organizace a jeho  uskutečňování. 

Zejména má právo:  

a) hlasovat, volit a být volen do orgánů organizace, 

b) být informován o usneseních orgánů organizace, 

c) obracet se na orgány organizace s náměty, žádostmi a připomínkami a požadovat od těchto orgánů jejich 
vyřízení, případně i vysvětlení jejich postupů či rozhodnutí, 

d) účastnit se těch jednání orgánů organizace, která se týkají jeho činnosti jako člena organizace, oznámení o 
konání jednání musí být členu doručeno tak, aby měl  dostatek času k přípravě, zpravidla pět dnů přede 
dnem, kdy se jednání má konat, 

e) využívat všech výhod, které organizace svým členům poskytuje.  

 

(2) Člen svou činností a vystupováním prosazuje program organizace.  

Zejména  je povinen:  

a) dodržovat stanovy organizace,  

b) spolupodílet se podle svých možností a schopností na plnění programu organizace,  

c) platit řádně členské příspěvky, 

d) chránit majetek organizace. 

 

     Článek 6 

 Zánik členství 

(1) Členství v organizaci zaniká 

a) vystoupením,  

b) neplacením  členských příspěvků podle článku 7, 

c) zrušením členství podle článku 8, 

d) úmrtím.  

(2) Vystoupení  z organizace je třeba oznámit písemně výboru organizace.  

(3) Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení příspěvků ani podílu na majetku organizace.  

Článek 7 

Členství zanikne pro neplacení členských příspěvků tím, že členský příspěvek za příslušný kalendářní měsíc 
nebyl  zaplacen do tří kalendářních měsíců následujících po tomto měsíci. Členství zanikne uplynutím této lhůty. 
Totéž platí, byla -li zaplacena jen část členského příspěvku. 

Článek 8 

(1) Členství lze zrušit jen na základě odůvodněného návrhu, který může podat každý člen nebo orgán 
organizace. 

(2) O zrušení členství rozhoduje výbor odborové organizace.  

(3) Členství v organizaci může být zrušeno z těchto důvodů: 

a) poruší-li člen úmyslně stanovy nebo plnění programu organizace a významně tím poškodí organizaci, 

b) nedodrží-li člen mlčenlivost, k níž je vázán z titulu své činnosti ve VZO nebo revizní komisi. 

Článek 9 

O novém přijetí za člena organizace rozhoduje výbor odborové organizace. Pokud bylo bývalému členovi 
zrušeno členství podle článku 8, musí být předsedou (místopředsedou) členské  schůzi odborové organizace 
předloženo zdůvodnění.  



 

Článek 10 

Volné členství 

(1) Volnými členy organizace jsou členi, kteří jsou poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu, který 
jim byl přiznán v důsledku plné invalidity. 

(2) Volný člen se činnosti v organizaci účastní zejména v rámci klubu důchodců, případně jiných odborových 
iniciativ. 

(3) Volný člen nemůže být volen do orgánů organizace.  

 

ČÁST ČTVRTÁ  -  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE 

                                    H l a v a   p r v n í - Orgány organizace 

Článek 11 

(1) Orgány organizace jsou:  

a) členská schůze ( v případě nutnosti možno na základě rozhodnutí VZO být korespondenční) 

b) výbor (VZO) 

c) revizní komise. 

(2) Výbor organizace může zřizovat další orgány, přičemž vyjmenuje jejich působnost. 

(3) Není-li stanoveno jinak , tak každý orgán je usnášení schopný, byl-li řádně svolán a je-li  přítomna 
nadpoloviční většina  jeho členů, popřípadě delegátů. ( Platí i případě korespondenčního systému.) 

(4) Není-li stanoveno jinak, přijímají orgány svá usnesení prostou většinou přítomných členů s hlasem  
rozhodujícím. ( Platí i případě korespondenčního systému.) 

 

Článek 12 

(1) Členem orgánu organizace (funkcionářem) je ten, kdo byl příslušným orgánem  organizace zvolen nebo 
pověřen  k vykonávání určité funkce. 

(2) Hlasování o volebních návrzích je tajné, pokud příslušný orgán organizace nerozhodne jinak. 

(3) Funkci člen pozbývá: 

a) zánikem funkce, 

b) uplynutím volebního období, 

c) odstoupením z funkce, 

d) odvoláním z funkce, 

e) ztrátou způsobilosti k právním úkonům, 

f) zánikem členství v organizaci (článek 6). 

(4) Odvolat člena z funkce může jen ten orgán organizace, který ho zvolil nebo pověřil. (vyjma předsedy VZO, 
toho může odvolat pouze členská schůze). 

 

Článek 13 

Členská schůze 

(1) Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze jejích členů. 

(2) Členská schůze se mohou zúčastnit hosté pozvaní výborem organizace. 

(3) Usnesení členské schůze, týkající se závažných rozhodnutí, programu a stanov organizace, jsou závazná jak 
pro orgány organizace, tak i pro její jednotlivé členy, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 

 

Článek 14 

(1) Členská schůze se usnáší o přijetí stanov organizace a rozhoduje o zásadních otázkách činnosti organizace. 



(2) Usnesení členské schůze, kterým se mění stanovy, musí být přijato třípětinovou většinou všech účastníků 
členské schůze s hlasem rozhodujícím. ( Platí i případě korespondenčního systému.) 

 

Článek 15 

Výbor organizace svolává členskou schůzi nejméně jedenkrát za rok. ( Platí i případě korespondenčního 

systému.) 

 

Článek 16 

(1) Výbor organizace svolá mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to alespoň polovina členů výboru 
organizace nebo na základě jednomyslného usnesení revizní komise.  

(2) Svolání mimořádné členské schůze se oznámí  zpravidla čtyři týdny předem. 

 

Článek 17 

Výbor organizace 

(1) Výbor organizace je výkonným  a zároveň statutárním orgánem organizace. Výbor organizace je odpovědný 
pouze členské schůzi. Funkční období jejích členů je pětileté. 

(2) Výbor organizace má počet členů, dle předložených potřeb, návrhů a voleb z jednotlivých pracovišť. 
Sestavování kandidátní listiny (volební návrhy) a postup volby zástupce do výboru je dohodě na jednotlivých 
pracovištích.  

Článek 18 

(1) Výbor organizace volí předsedu a hospodáře. Těmito se na návrh výboru organizace může stát kterýkoli člen 
odborové organizace a to i přes to, že nebyl zvolen do výboru, tedy VZO.  Předseda poté sám předkládá členům VZO 
návrh na místopředsedu.  

(2) Písemné právní úkony  činní předseda výboru a tak projevuje vůli výboru organizace, v jeho nepřítomnosti 
jeho místopředseda. Vyžaduje-li to právní předpis, činí tak předseda společně se svým místopředsedou, popřípadě 

jiným určeným členem výboru. 

 

Článek 19 

(1) Výbor organizace se schází nejméně jedenkrát za měsíc (s výjimkou letních prázdnin). Výbor svolává 
předseda výboru. Předseda je povinen výbor svolat do tří dnů, požádá-li o to alespoň čtvrtina jeho členů. 

(2) V případě rovnosti při hlasování výboru je rozhodující hlas jeho předsedy. 

(3) Jednání výboru se na požádání předsedy VZO účastní předseda revizní komise a hospodář. 

 

Článek 20 

(1) Výbor (předseda) organizace je povinen předkládat na členské schůzi zprávu o hospodaření organizace. 

(2) Výbor organizace rozhoduje o otázkách, o nichž nerozhodla  členská schůze, ale které jsou časově naléhavé.  

Článek 21 

Revizní komise 

(1) Revizní komise organizace provádí pravidelné kontroly hospodářské a správní činnosti organizace, za což 
plně zodpovídá předseda revizní komise.  

(2) Revizní komise je o své činnosti povinna podávat zprávy členské schůzi, která je musí projednat a přijmout  k 
nim usnesení. Je-li požádána výborem organizace, je povinna ho informovat o své činnosti. 

(3) Kontrola se musí konat každé čtvrtletí. 

(4) Na návrh revizní komise nebo výboru organizace se konají společné schůze.  

(5) Kontrolu hospodaření organizace  nesmí provádět nikdo jiný než revizní komise nebo členové organizace, 
které tato komise pověří.  



 

Článek 22 

(1) Revizní komise je volena výborem základní organizace to na pětileté období. Členové revizní komise nesmějí 
být členy výboru organizace, ani nesmí být v pracovním poměru k odborové organizaci, ani nesmí od organizace 
přijímat pravidelné platby.  

(2) Revizní komise má 3 členy. Ze svého středu volí předsedu revizní komise, který vystupuje a jedná jejím 
jménem, a jednoho místopředsedu. 

 

              Článek 23 

Členové revizní komise jsou povinni i po skončení své funkce dodržovat mlčenlivost  

skutečnostech, s nimiž se na základě této funkce seznámili. 

 

H l a v a   d r u h á.   

Pracoviště organizace 

Článek 24 

 

(1) V případě vytvoření pracoviště organizace, provádí toto úkoly, které mu ukládá členská schůze a výbor 
organizace. Je servisním a informačním střediskem pro potřeby členů organizace a jejího výboru. 

(2) Činnost pracoviště  řídí předseda výboru organizace. 

 

ČÁST PÁTÁ -   HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

Článek 25 

(1) Majetkem organizace jsou věci a majetková práva. S tímto majetkem organizace samostatně hospodaří. 

(2) Organizace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové organizace  za závazky organizace ani 
neodpovídají ani neručí. 

(3) Organizace může hospodařit též s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob, a to na základě 
smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými  právními předpisy. 

 

Článek 26 

(1) Organizace může samostatně podnikat a účastnit se podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob, a 
to v souladu s obecně závaznými předpisy.  

(2) Podíl na zisku z podnikání podle odstavce 1 může organizace použít k naplnění programových cílů 
organizace, přičemž jej nesmí  rozdělit mezi své současné ani bývalé členy.  

 

Článek 27 

(1) Organizace sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet sestavuje na příslušný kalendářní rok a 
vyúčtování výsledků svého hospodaření provede do tří měsíců po skončení kalendářního roku. 

(2) Organizace může zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy. 

(3) Příjmy organizace tvoří:  

a) členské příspěvky,  

b) příjmy z vlastní podnikatelské činnosti a účasti na podnikání právnických a fyzických osob, 

c) příjmy z darů, 

d) příjmy z majetku, 

e) příjmy z pořádání různých akcí. 

 



Článek 28 

(1) Členský příspěvek činí částka odpovídající 1 % čistého měsíčního příjmu člena. 

(2) Čistým měsíčním příjmem se rozumí příjem z pracovního poměru po odečtení zálohy na daň z příjmu 
fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění. Za čistý měsíční příjem se považuje též nemocenské. 

(3) Členský příspěvek zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené, nemají-li jiný příjem podle odst. 2, 
činí  10 Kč měsíčně 

(4) U volných členů činí členský příspěvek částku 10 Kč měsíčně. 

(5) Přehled o placení členských příspěvků vede hospodář organizace. 

 

Článek 29 

(1) Organizace vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a vydáních podle obecně závazných 
předpisů. 

(2) Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok  musí být schváleny členskou schůzí.  

 

ČÁST ŠESTÁ -  ROZPUŠTĚNÍ  A SLOUČENÍ  ORGANIZACE 

Článek 30 

(1) Usnesení o rozpuštění organizace nebo o jejím sloučení a jednou nebo více odborovými organizacemi může 
přijmout  jen členská schůze organizace. 

(2) Při sloučení organizace určí členská schůze, na koho přechází majetek a závazky organizace. Při rozpuštění 
organizace určí členská  schůze svým usnesením likvidátora, stanoví postup likvidace a způsob naložení s 
likvidačním zůstatkem. 

 

ČÁST SEDMÁ  -  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 31 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 3.12. 2020  

 

 

 

předseda VZO                           místopředseda 
Karel Hnilička                  Petr Mašat 

 
 

 

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 

 

      

Zásady  hospodaření VZO LB MINERALS, a.s. z 3.12.2020 

I. 

mailto:karel.hnilicka@cz


Výchovná a kulturně vzdělávací činnost: 
 

Čl.1.  Při jednodenních zájezdech do tuzemska a zahraničí ( + výstavy, koupání, sportovní akce, ZOO 

atd.)pořádaných  ZO je dle zvážení finančních možností a  cen akcí , příspěvek  z celkové ceny pro člena naší 

odborové organizace + 1rod. příslušníka  až á – 500,- Kč  max. tedy 1.000,-Kč.  Celková cena vždy zahrnuje 

dopravu a vstup. Vyřizuje předseda ZO. 

 

Čl.2.  Při pobytových a poznávacích zájezdech v Čechách a  zahraničí pořádaných ZO je dle zvážení 

finančních možností VZO příspěvek z celkové ceny pro člena naší odborové organizace  + 1rod. Příslušníka       

á – 600,-Kč, max. tedy 1.200,-Kč. Navíc je možno vyplatit příspěvek do max. 600,-Kč na každé dítě do 18 let. 

Výši příspěvku přiznává VZO. O požádání příspěvku lze žádat každý druhý rok. Vyřizuje předseda ZO. 

 

Čl. 3.    DTL, lyžařské výcviky, školu v přírodě pro děti našich členů, pořádané jinou organizací,  je 

možno dotovat maximálním příspěvkem 1.000,-Kč na jedno dítě a to za předpokladu , že je jsou provozovány 

na území České republiky a není dotován jinou organizací. O výši každý rok rozhodne dle finančních možností 

VZO.  Formulář na tento příspěvek je nutno vyzvednout u předsedy VZO.  

 

Čl.4.   Při pořádání více měsíčních návštěv Plzeňských divadel ze strany ZO, je možno dotovat lísky 

pro člena ZO + 1.rod. příslušníka ve výši á-50,-Kč, max. tedy 100,-Kč měsíčně. Vyřizuje předseda ZO. 

 

Čl.5.  U příležitosti oslav ke dni matek či MDŽ, je možno použít finanční částku až do výše 500,-Kč, 

pro každou členku naší odborové organizace. Vyřizuje předseda ZO. 

 

 

Čl.6.  Při příležitosti ukončení roku je možno zakoupit vánoční dar pro člena odborové organizace do 

max. výše 2.000,-Kč. Vyřizuje předseda ZO. 

 

Čl.7.  Z odborových prostředků je možno hradit výdaje spojené ze sportovních a rekreačních činností 

pořádaných VZO. Při odborových schůzích, sportovních akcích, kulturních akcích popřípadě brigádách a 

stavbě či bourání stanů, pořádaných ZO je dále možno pro naše členy a rodinné příslušníky uhradit 

občerstvení až do výše 150,-Kč na osobu a den. Vyřizuje předseda ZO. 

 

Čl.8.   Při organizování sportovních akcí, pořádaných VZO pro členy ZO můžou být vítězům 

poskytnuty ceny, a to v případě jednotlivců až do max. výše 500,-Kč, a při soutěži družstev až do max. hodnoty 

2.000,-Kč.  Vyřizuje předseda ZO. 

 

Při organizování těchto sportovních akcí je možno dále hradit: 

 - nájem tělovýchovných a sportovních zařízení 

- náklady na uspořádaní kulturní či sportovní akce 

- dopravu dopravním prostředkem objednaným VZO 

                         

Čl.9.  V případě zájmu je možno zakoupit čtyři kusy permanentních vstupenek na hokejové utkání 

HC Plzeň s úhradou v plné výši. Dále je možno dát příspěvek v max. výši á-400,-Kč pro zájemce z řad našich 

členů o samostatné zakoupení permanentní vstupenky. Vyřizuje předseda ZO. 

 

Čl.10.   Rodinnými příslušníky se pro předchozí články rozumí manžel, manželka, druh , družka 

pobývající ve společné domácnosti (rozhoduje společné trvalé bydliště), děti do 18 let (pokud nejsou výdělečně 

samostatné). U předem určených zájezdů lze dle rozhodnutí VZO využít příspěvek i pro vnoučata našeho člena.

      

  

Čl.11            Výčepní chlazení PYGMY 30/K profi. Výkon 25-30 l/hod., malé rozměry a vzduchový systémem je 

vhodný především pro domácí oslavy a setkání.  

 Zapůjčení  pro členy zdarma, Po-Ne   

 Případné poškození a následnou opravu plně hradí osoba, která si pult zapůjčila. 

 Bližší informace u předsedy a členů  VZO a  na www.zolbminerals.cz, zde budou i vyvěšeny již 

obsazené termíny.   
 

II. Dary 

http://www.zolbminerals.cz/


Čl.1.  U příležitosti životního výročí 50, 60 let a odchodu do starobního či invalidního důchodu či při 

návštěvě dlouhodobě nemocného člena odborové organizace je možno zakoupit věcný dar v max. ceně 1.000,-

Kč. Vyřizuje předseda ZO. 

 

 

Čl.2.           Při kulatých životních jubileích členů ZO ( i členů důchodců) , je možno v případě návštěvy 

hradit náklady na věcný dar do max. výše 600,-Kč. Vyřizuje předseda ZO. 

 

 

Čl.3.   Základní odborová organizace oceňuje dlouhodobé členství v odborech a především příslušnost 

k naší  odborové organizaci.  

     

za členství       5 let…………………       500,-Kč 

10 let …………………   1.000,-Kč  

15 let …………………   1.500,-Kč 

20 let …………………   2.000,-Kč 

25 let ………………       2.500,-Kč 

30 let …………………   3.000,-Kč 

35 let …………………   3.500,-Kč 

40 let ………………       4.000,-Kč 

45let …………………    4.500,-Kč 

50 let …………………   5.000,-Kč 

 
 Odměnu vyplácí předseda ZO na žádost člena nejdříve ke dni dovršení členství, nejdéle však v  do 1 

měsíce  ( počítáno od data dovršení členství !!!!) Výjimku může udělit VZO. 

 

 

Čl.4.      VZO může poskytnout věcný dar jako ocenění příkladné činnosti člena. O výši rozhoduje VZO. 
 

            III. Sociální podpora 

 
Čl. 1.  Základní odborová organizace poskytne na žádost svých členů k zamezení nastalé tíživé finanční 

situace, bezúročnou půjčku  ve výši 10.000,-Kč z fondu VZO. Tato půjčka  je plně návratná a to 

v jednotisícových měsíčních splátkách. Strhávání zabezpečuje zaměstnavatel dle předložené smlouvy.    

Vyřizuje předseda ZO 

 

Čl.2.  Z odborových prostředků je možno též při úmrtí člena odborové organizace, hradit náklady na 

zakoupení věnce a náklady na společnou dopravu zaměstnanců na pohřeb do výše 5.000,-Kč.                    

Vyřizuje předseda ZO. 

 

Čl.3.  K okamžité pomoci bude v případě úmrtí člena ZO , který je v pracovním poměru 

k zaměstnavateli , tedy LB MINERALS,s.r.o. bude vyplacena pozůstalým jednorázová finanční podpora 

z finančních prostředků ZO ve výši  20.000,-Kč.  Tato částka bude vyplacena v případě, že příčinou úmrtí 

nebude pracovní úraz ( tento je řešen v kolektivní smlouvě). Vyřizuje předseda ZO.  

 

Čl.4.  Nad  částku ve článku III/3 , pak bude vyplacen jednorázový příspěvek  ve výši 10.000,-Kč  pro 

každé osiřelé dítě do 18 let, zemřelého nebo ovdovělého člena , které není výdělečně činné.  Tato částka bude 

vyplacena v případě, že příčinou úmrtí nebude pracovní úraz ( tento je řešen v kolektivní smlouvě).        

Vyřizuje předseda ZO. 

 

Čl.5.  Jednorázový příspěvek ve výši 5.000,-Kč na ozdravný pobyt dlouhodobě nemocného, invalidního 

nebo zdravotně postiženého dítěte člena ZO v souvislosti s jeho léčením nad částku a rámec hrazený příslušnou 

zdravotní pojišťovnou. Přiznání příspěvku musí odsouhlasit na žádost člena VZO a neplatí pro nadstandartní 

pobyt.  Vyřizuje předseda ZO. 

 

Čl.6.   Finanční příspěvek pro člena ZO ke svatbě ve výši 3.000,-Kč. Člen požádá o finanční příspěvek a 

jako důkaz člen předloží kopii oddacího listu.  Vyřizuje předseda ZO. 

 



Čl.7.               Finanční příspěvek pro člena ZO dárce krve , kteří budou oceněni plaketou MUDr. Jánského 

bude vyplacena následující odměna: 

  10 odběrů (bronzová plaketa)  500,-Kč 

  20 odběrů (stříbrná plaketa)             1.000,-Kč 

  40 odběrů (zlatá plaketa)           1.500,-Kč 

                          60 odběrů                                            2.000,-Kč  

  80 odběrů             2.500,-Kč 

Vyřizuje předseda ZO. 

 

V otázce finanční podpory v pracovní neschopnosti, živelné pohromě, narození dítěte, 

podpory v nezaměstnanosti, podpoře při výpovědi a podpoře při stávce pro naše členy 

je řešen v Podpůrném fondu OS STAVBA ČR. Vyřizuje předseda ZO. 

 
 

                       IV. Organizační a hospodářské výdaje 
 

Čl.1.   ZO dle svých nutných potřeb nebude-li se zaměstnavatelem dohodnuto jinak uhradí potřebné 

tiskoviny, poštovné, dopravné a náklady na školení funkcionářů, refundaci předsedovi VZO, v případně 

potřeby některému z členů ZO. 

 

Čl.2.  ZO přiznává dále finanční odměnu předsedovi ZO ve výši 5.000,-Kč čistého měsíčně , hospodáři 

ZO finanční odměnu ve výši 3.000,-Kč měsíčně a mzdové účetní zabezpečující manipulaci s výběrem 

odborových příspěvků  ve výši a - 1.000,-Kč čtvrtletně. 

Tyto finanční prostředky jsou vypláceny z finančních prostředků za prodej LDT Máj Plasy a jejich následného 

finančního zhodnocení. 

 

Čl.3. ZO přiznává předsedovi vánoční finanční dar ve výši 24.000,-Kč. Výplata proběhne v měsíci prosinci 

daného roku. Vyřizuje místopředseda ZO.    

 

Čl.4.  VZO může rozhodnout o nákupu vybavení pro výchovnou , sportovní a kulturní činnost. Je 

však třeba vždy zvážit, zda bude vybavení sloužit pro širokou členskou základnu. 

 

Čl.5.  VZO může rozhodovat o čerpání jednotlivé položky do max. částky 500.000,-Kč s tím , že vždy 

na nejbližší členské schůzi čerpání předloží členské základně. 

 

                         V. Kontrola  zásad hospodaření 
 

Hospodaření je především pod kontrolou členský základny, které na členské schůzi projednává a schvaluje 

zásadní otázky odborového hospodaření.  

 

 VZO a jeho zodpovědní funkcionáři  a revizní komise zabezpečující předběžnou kontrolu plnění a 

provádění úkolů na úseku odborového hospodářství. Revizní komise provádí kontrolu stavu pokladny 1 x 

měsíčně (přičemž limit pokladny nesmí překročit 150.000,-Kč) a kontrolu dokladů o hospodaření a kontrolu 

pokladny a to 12 x ročně. 

  

Inventarizace majetku bude provádět revizní komise, 1 x ročně bude předkládat výslednou zprávu výroční 

členské schůzi, nebo konferenci a zároveň doručí ke schválení základních prostředků a DKP. 

  

Tyto zásady  hospodaření VZO LB MINERALS byly ustanoveny a schváleny na 

korespondenční členské schůzi dne 3.12.2020  platí do odvolání. 
 

 

 

 

 

 

 



……………………….       …………………………… 
předseda VZO               místopředseda 
Karel Hnilička                 Petr Mašat 
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6.  Zpráva o činnosti revizní komise závodního výboru OS 
STAVBA ČR, LB MINERALS a.s. za rok 2019 

 
   Komise provedla v roce 2019 kontrolu pokladny a účetních dokladů. 

                               Kontrola pokladny byla provedena 12 x ročně 
 
1.   kontrola pokladny za měsíc leden 2019               kontrola proběhla 4.2.2019  p.Popp 

2. kontrola pokladny za měsíc únor 2019               kontrola proběhla 4.3.2019  p.Popp 
3. kontrola pokladny za měsíc březen 2019 kontrola proběhla 1.4.2019  p.Popp 
4. kontrola pokladny za měsíc duben 2019 kontrola proběhla 1.5.2019  p.Popp 
5. kontrola pokladny za měsíc květen 2019 kontrola proběhla 3.6.2019  p.Popp 
6. kontrola pokladny za měsíc červen 2019 kontrola proběhla 1.7.2019  p.Popp 
7. kontrola pokladny za měsíc červenec 2019 kontrola proběhla 1.8.2019  p.Popp 
8. kontrola pokladny za měsíc srpen 2019  kontrola proběhla 2.9.2019  p.Popp 
9. kontrola pokladny za měsíc září 2019  kontrola proběhla 1.10.2019  p.Popp 
10. kontrola pokladny za měsíc říjen 2019  kontrola proběhla 4.11.2019  p.Popp 
11. kontrola pokladny za měsíc listopad 2019 kontrola proběhla 2.12.2019  p.Popp 
12. kontrola pokladny za měsíc prosinec 2019 kontrola proběhla 6.1.2020  p.Popp 

Doklady i hotovost souhlasí s předloženými dokumenty. 

 

Dále byl předsedou Revizní komise panem Petrem Loukotou  dne 6.1.2020 zkontrolován 
majetek naší odborové organizace. Vše souhlasí s předloženými seznamy. 

Prostředky v roce  2019 byly dle revizní komise využívány  hospodárně a účelně ve prospěch 
členů OS , dle rozhodnutí poslední členské schůze. 

Zapsal :  předseda revizní komise  -  Loukota Petr 
               člen revizní komise  -  Popp Jaroslav,  

V Kaznějově 3.12.2020 

 

 

 

……………………………………………………………..      …………………………………………………………. 

Loukota Petr        Popp Jaroslav 
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7. Usnesení korespondenční konference ZO OS 

STAVBA ČR, LB Minerals, a.s.  ze dne 3.12.2020  

 
Přítomni : dle presenční listiny 

 

1. Členská schůze  schvaluje přítomnými  hlasy v počtu         osob 

 

a)  program 

b)  zapisovatele, mandátovou a návrhovou komisi 

c) důvodovou zprávu o čerpání rozpočtu ZO za rok 2019 

d)  plán rozpočtu ZO čerpání na rok 2020 

e)  zprávu Revizní komise  

f)   znění  stanov  ZO  

g)  nové znění zásad hospodaření ZO 

 

           

2. Členská schůze bere na vědomí 

 

a) zprávu předsedy VZO pana Hniličky 

 

 

 

Zapsal :  Mašat Petr             …………………………….   

 

 

Mandátová a návrhová komise: 

 

    Polcar Václav    …………………………… 

 

       Antonín Kožíšek    …………………………… 
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