
 

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  20.5.2021 
 

Přítomni: Hnilička,Mašat,Běžel,Blaňár,Blaňárová,Toncar,Polcar,Bílek,Kožíšek, Zelenka 
 
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 Petra Mašata. 

 

Porada VZO se uskutečnila, tak aby splňovala veškeré hygienické náležitosti nař. vlády ČR. 

 
1.Předseda projednal s ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou: 
- situace okolo nemoci Covid - 19 – výsledky testování, povinnosti zaměstnavatele a povinnosti   
  zaměstnanců. 
      
     Dále byly projednány informace týkajících se možných důsledků pro zaměstnance,    
  dopadu na výrobu a expedici.       
 
    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.  

 
- prodej a výrobu za měsíc duben a za první čtvrtletí 
 
- úrazovost ve VJ Plzeňsko za první čtyři měsíce tohoto roku, termín každoročních prověrek BOZP   
   je stanoven v závodě Kaznějov na 10.6. a v závodě Horní Bříza na 17.6.2021. 
 

 2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- předseda předložil kompletní materiály týkajících se daní za rok 2020. Tyto byly předány 
finančnímu úřadu pro Plzeň - sever. 
 
- na začátku tohoto měsíce předseda předal členům VZO zpracované materiály týkající  konference,  
tedy členské schůze naší odborové organizace.  Stejně jako tomu bylo u členské schůze za rok 2020, 
byli jsme donuceni i v tomto případě , tedy pro rok 2021 využít opět korespondenční systém.  
 
    Toto schválení je potřeba především pro jakékoliv finanční pohyby ( výplaty příspěvků, vyplácení 
půjček atd.)ze strany odborové organizace.  Je tedy potřeba veškeré předložené dokumenty 
schválit a zabezpečit tak bezproblémovou funkčnost hospodaření organizace. 
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   V letošním roce jsou součástí tohoto zápisu i výsledky voleb , které proběhly v měsíci březnu . 
S výsledky jste byli již seznámeni prostřednictvím Vašich zástupců , nástěnek a našich 
internetových stránek.  
 
   Předseda předložil všechny potřebné dokumenty, především pak usnesení Krajského soudu 
v Plzni k zápisu naší organizace do spolkového rejstříku. 
 
   Po dohodě VZO byla v dokumentech členské schůze předložena i změna v Zásadách hospodaření 
naší odborové organizace v oblasti Sociální podpory pro naše členy v čl.3,4 a 5.  
 
 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  z 20.000,-Kč na 25.000,-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  z částky 10.000,-Kč 
na  15.000,-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 z částky 5.000,-Kč na 10.000,-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. 
      
-na konci měsíce března 2021 byl podepsán v sídle SPS Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího 
stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů 
ve stavebnictví na straně druhé. 

    Dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 1. 4. 2021 a jeho předmětem jsou změny vyplývající z novely 
Zákoníku práce. Dále je předmětem tohoto dodatku změna článku 33 písm. a) KSVS.                   
   V KSVS tedy dochází k navýšení minimálních mzdových tarifů v hodinové mzdě průměrně o 3,7 % 
a v měsíční mzdě průměrně o 2,8 %.    
 
    Současně smluvní strany podepsaly návrh na rozšíření závaznosti tohoto dodatku. 

-předložení hospodaření pokladny VZO za měsíc březen, duben a část měsíce května, VZO souhlasí 
 
-k otázce finančních prostředků za permanentní vstupenky na hokejovou sezonu 2020/2021, tedy 
za nevyužité zápasy předseda sdělil, že se téměř po 8 měsících podařilo získat zpět všechny finanční 
prostředky za nevyužité zápasy. Celkově bylo na náš účet vráceno 24.232,- Kč. VZO souhlasí.    
 
-předseda seznámil přítomné s konečným výsledkem a soudním rozhodnutím týkající vymáhání 
dluhu, ze strany naší odborové organizace od našeho bývalého člena. Zároveň s rozsudkem byl 
vydán i Platební rozkaz. VZO souhlasí. 
 
 
-předseda předložil  5  žádostí o vyplacení půjčky ve výši 10.000,-Kč s fondu VZO  a to v celkové   
výši 50.000,-Kč. VZO souhlasí. 



 
- Hracholusky 2020 – předseda jednal s majitele kempu Keramika panem Čechem.  Dle informací se 
počítá s tím , že kemp bude i letos otevřen. Je potřena dodržovat státem určené omezení.   
  
  Stejně jako tomu bylo v loňském roce projde host vstupní kontrolou na recepci areálu a do areálu 
budou vpuštěni pouze zapsaní a ubytovaní rekreanti. S největší pravděpodobností bude tedy platil 
zákaz návštěv. 
   
  VZO se dohodlo na rozdělení potřebné práce k bezproblémovému rozjetí sezony 2021. Je potřeba 
natřít pergolu u mobilního domu, opravit předstan karavanu, dokoupit a vyměnit opotřebovaný 
inventář. 
   
   Co se týče obsazenosti  našich stanů, karavanu a mobilního domu na Hracholuskách dle domluvy 
jsme nově umožnily v případě zájmu obsadit pro karavan a mobilní dům i měsíc červen a září .  
 
Zatím bylo vydáno 42 poukazů. Zde předkládáme tabulku obsazenosti, a možnosti do obsazení 
volných termínů. Zájemci se mohou hlásit u předsedy VZO pana Hniličky.  
 

   Hracholusky 2021 
Datum Stany           Karavan     Mobilní dům 
5.6.-12.6.     Volno    Volno 
12.6.-19.6.     Obsazeno   Volno 
19.6.-26.6. Obsazeno   Volno                                              Obsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
19.6.-26.6. Obsazeno 
26.6.-3.7.              Obsazeno   Obsazeno   Obsazeno  
26.6.-3.7.              Obsazeno  
3.7.-10.7. Obsazeno   Obsazeno   Obsazeno  
3.7.-10.7. Obsazeno  
10.7.-17.7. Obsazeno   Obsazeno   Obsazeno    
10.7.-17.7. Obsazeno 
17.7.-24.7.  Obsazeno                                             Obsazeno                                            Obsazeno                   
17.7.-24.7. Obsazeno  
24.7-31.7.             Obsazeno   Obsazeno                                Obsazeno  
24.7-31.7.             Obsazeno    
31.7-7.8. Obsazeno                                            Obsazeno                                             Obsazeno     
31.7-7.8.               Obsazeno  
7.8.-14.8. Obsazeno   Obsazeno   Obsazeno      
7.8.-14.8. Obsazeno  
14.8.-21.8. Obsazeno   Obsazeno                 Obsazeno                    
14.8.-21.8. Obsazeno  
21.8.-28.8. Obsazeno   Obsazeno                 Obsazeno  
21.8.-28.8. Obsazeno  
28.8.- 4.9. Obsazeno   Volno                  Volno 
28.8.- 4.9. Obsazeno   
4.9.-11.9.     Volno                  Obsazeno  
11.9.-18.9.     Volno    Volno  
18.9.-25.9.     Volno    Volno  

 
 
-návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals.cz – k dnešnímu dni bylo 
zaznamenáno 69 160 otevření.   
 

http://www.zolbminerals.cz/


-řešení problémů s Českou spořitelnou, která nepochopitelně hromadně ruší možnost výběru 
hotových finančních prostředků na většině pracovišť v našem okolí. Dále se řeší společně 
s hospodářkou naší odborové organizace přechod na nové internetové bankovnictví.    
 
-předložena žádost dvou zaměstnanců o vstup do naší odborové organizace, VZO souhlasí. 
 
- dle vnitřních stanov ZO OS STAVBA ČR, LB Minerals, s.r.o. bodu III., článku 7 byl vyplacen 
finanční příspěvek ke svatbě ve výši 3.000,-Kč. VZO souhlasí. 
 
-dále byl vyplacen z podpůrného fondu příspěvek k narození dítěte ve výši 3.000,-Kč 

 
 
-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 50 či 
60 let. Dle Statutu naší ZO členové obdrželi malou pozornost v celkové výši 2.600,-Kč. VZO souhlasí. 
 
-na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o   vyplacení finančních 
prostředků za členství pro šest našich členů v celkové výši 10.500,-Kč. VZO souhlasí. 
 
 - od poslední porady bylo předloženo 20 žádostí o vyplacení příspěvku, finanční podporu při 
dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu z Podpůrného fondu OS STAVBA 
ČR,  v celkové výši 28.500,-Kč. VZO souhlasí. 
 
   Zájemci o využití tohoto příspěvku, s předsedou VZO panem Hniličkou vyplní žádost. Sebou 
přineste číslo účtu a ofocenou neschopenku (nově z důvodu zavedení elektronické neschopenky 
kartičkou, kterou obdržíte u lékaře) .  
 
 
Zapsáno v Kaznějově   20.5.2021   Za VZO OSSTAVBA ČR  LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Mašat Petr          předseda Karel Hnilička 


