
                                                                                                                                                                                  

 

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  15. 3. 2023 

 
Přítomni: Hnilička, Mašat, Běžel, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Hejtmánek, Bílek, Zelenka,   
                   Kožíšek  
Hosté: Ing.Zima, Ing. Hrubý 
 
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. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima: 
- pan ředitel představil přítomným členům pana Ing. Hrubého, nově nastupujícího 

ředitele. K výměně obou pánů, a k předání pomyslného žezla dojde k 1.5.2023. 
- informace o výrobu a prodeji za měsíc únor a od počátku roku.  
- Informace s výhledem výroby a prodeje na první čtvrtletí a předpokládaný výhled na 

první polovinu roku 2023. Situaci bohužel více ovlivňuje stávající vláda svými 
rozhodnutími v energetické oblasti, než samotná firma. Především na výrobnu 
v Kaznějově, dopadá konkurenční boj o každého zákazníka, kdy vysoké ceny energií 
v ČR, dělají zásadní problémy v konkurenci schopnosti, tedy prodeji našich výrobků v 
oblasti kaolinů. Velká část odběratelů odstavuje výrobu, opravují a vyčkávají co přinese 
další doba. Situace je tedy logicky horší v prodeji kaolinů, písek a kamenivo se daří 
prodávat zatím bez větších problémů. 

- informace k zaměstnanosti a počtu zaměstnanců ve VJ Plzeňsko  
- je potřeba věnovat opravám z vlastních řad, méně využívat extérní firmy. Je potřeba 

větší zapojení do oprav ze strany obsluh na jednotných pracovištích v celé VJ.  
 

2. Nově nastupující ředitel VJ Plzeňsko Ing. Hrubý: 
      -     pan Ing. Hrubý se představil přítomným členům VZO. Seznámil přítomné s postupem a   
            funkcemi, ve kterých v rámci LB Minerals doposud působil. Poslední funkcí zastával  
            jako ředitel výrovní jednotky Chodsko, kde působil v Poběžovicích a na Kaolince  
            v Chlumčanech. 

- dále přítomné seznámil s vizí svého působení ve funkci ředitele VJ Plzeňsko. Rád by se 
věnoval především modernizaci provozů i když sám ví , že to bude těžký úkol. 

- na závěr svého vystoupení zhodnotil dopady státních rozhodnutí v oblasti energií a to 
nejen s ohledem na VJ Plzeňsko, firmu LB Minerals, ale s dopadem na celou 
ekonomiku státu.   
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 3.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
- byly předloženy veškeré pracovní materiály, které byly připraveny pro jednání Konference 
tedy členské schůze naší odborové organizace. Byly předloženy tyto doklady: Účetní rozvaha, 
Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o majetku a závazcích, Výkaz o příjmech a výdajích, Důvodová 
zpráva k čerpání rozpočtu VZO, vše ke dni 31.12.2022. Dále byla předložena Důvodová zpráva 
k čerpání finančních prostředků pro rok 2023, zpráva revizní komise a zpráva předsedy VZO. 
Tato je součástí tohoto zápisu. Dále bylo předloženo kompletní zpracované hospodaření za rok 
2022.   VZO souhlasí. 
 
-předseda pan Hnilička předložil ke kontrole stav pokladny za uplynulý měsíc a od počátku   
 roku 2023 – VZO souhlasí 
 
- cena obědů byla pro zaměstnance od 1.3.2023 navýšena z 39,-Kč na 43,-Kč za jeden oběd. 
 
- předseda seznámil přítomné, o jednáních a dosavadních výsledcích ve vyjednávání dodatku  
  Vyšší kolektivní smlouvy pro rok 2023.  
  
- bylo předloženo vyplacení odměny pro našeho člena , dárce krve za 60 odběrů ve výši 2.000,-  
  Kč. VZO souhlasí. 
  
- předseda předložil uhrazení Webhostingu,  internetových stránek www.zolbminerals.cz pro   
  další rok. Cena 1.741,.Kč. Zhodnotil hojné využívání ze strany našich členů. K dnešnímu dni je   
  navštívilo neuvěřitelných 71 100 zájemců.   VZO souhlasí. 
 
- předseda upozornil , že na podání žádostí našich členů o příspěvek na  lyžařské kursy pro rok  
  2023 ve výši 1.000,-Kč na jedno dítě je možno podat do 31. března 2023. 
 
- předseda pan Hnilička osobně předal květiny a malou pozornost našim členkám 
k Mezinárodnímu dni žen v celkové výši 5.650,-Kč.  VZO souhlasí. 
 
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu ZO a to zájemcům z řad našich členů ve výši 10.000,-
Kč bylo za uplynulé obdobý vyplaceno třem zájemcům z řad našich členů,  v  celkové  výši 
30.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy 
VZO pana Hniličky. VZO souhlasí. 
 
- předsedou byly  předloženy žádosti našich členů o finanční podporu z podpůrného fondu OS 
STAVBA ČR při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 
12.500,-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) .  
   
 - na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o vyplacení 
finančních prostředků za uplynulé období členství  našich členů ve výši  13.500,-Kč. VZO 
souhlasí. 
 
-Hracholusky sezona 2023 –  
 
-předseda předložit seznam obsazení stanů, karavanu a mobilního domu. Je možno obsadit 
několik volných termínů.  Termíny možno zjistit na našich stránkách www.zolbminerals.cz 
nebo přímo u předsedy VZO pana Hniličky.                                                                                                                      
 
- 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 ve výši 1.000,-
Kč. VZO souhlasí.   
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-jako každý rok, připravili jsme pro Vás tradiční zájezd na HOBBY do Českých Budějovic a to 
v pátek 12. května 2023. Zájemci se nahlásí u pana Petra Loukoty. Cena zahrnující dopravu a 
vstupenku je á-600,-Kč, pro členy naší odborové organizace a jejich rodinné příslušníky pak    
á-300,-Kč.  
 
  Po dohodě a s přihlédnutím na cenu pohonných hmot a tedy ceny autobusu, ( jen pro 
informaci, dopravci drží ceny jako když byla nafta cca 48,-Kč/l ) bylo rozhodnuto, že zájezd se 
uskuteční pouze v případě , že bude autobus obsazen minimálně 40 účastníky zájezdu. Plakát 
je součástí tohoto zápisu.  
 
- platby ze strany našich členů důchodců pro rok 2023. Máme 18 členů.  
 
- bylo předloženo vyúčtování zájezdu na divadelní představení Osm Euro na hodinu . Celkem 
uhrazeno 4.800,-Kč. VZO souhlasí. 
 
-VZO se rozhodl podpořit Petici proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do 
důchodu zaměstnanců v náročných profesích. Petici můžete podepsat u předsedy VZO pana 
Hniličky nebo paní Terezy Kožíškové do 31.3.2023. Zatím bylo sebráno 135 podpisů.  
 
 
Zapsáno v Kaznějově 15.3.2022   Za VZO OSSTAVBA ČR  LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Bílek Bohumír            předseda Karel Hnilička 
 
 
                           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



Zpráva předsedy ZO OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s. ,                       
pro konferenci ZO OS STAVBA ČR,  LB Minerals, a.s.   

 
Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážení hosté, 
dovolte abych Vás i já přivítal na dnešní Konferenci naší odborové konference. 
 
Scházíme se dnes, nejen abychom osobně předložili výsledky naší práce, výsledky 
hospodaření naší odborové organizace, ale i abychom se zde po roce setkaly s vedením 
naší společnosti .  
 
Osobně jsem si myslel, že po dvou letech celosvětového Covidového šílenství , se vše vrátí 
do starých kolejí.  
 
Není tomu tak, mýlil jsem se a to asi jako většina z nás. Máme zde další záležitost, která 
nepochybně velmi tvrdě a pravděpodobně i trvale ovlivní nejen ekonomickou, ale 
existenční situaci nás, našich rodin a bezesporu firmy ve které pracujeme. Především 
nárůst cen energií a spuštěná inflace bude významně ovlivňovat ekonomickou situaci ve 
státu a ve firmách s dopadem na všechny občany.  
 
Nejsem tady od toho, abych hodnotil dnešní politickou elitu tohoto státu a proto se chci 
vyhnout jakémukoliv politickému hodnocení. Snad jen mohu říci , že máme volební 
právo, rozhodujeme tedy svobodně sami. Někdo mě blízký řekl, že máme tedy přesně to 
co si zvolíme a tedy to co si zasloužíme a to ať už jme kritici či příznivci.  
 
Jediné co z tohoto stavu vyplývá mě a pevně věřím , že nebudu daleko od pravdy, že je 
to vše záměrně řízené k rozdělení naší společnosti. Z daleké, ale i nedávné historie máme 
desítky a stovky příkladů, že není nic snazšího než vládnout masám, které jsou rozděleni 
a či mají strach.  
   
Osobně si myslím, že v dnešní době a s touto politickou elitou nikdo není objektivně  
schopen opravdu říci co nás čeká v následujícím týdnu či měsíci, natož něco plánovat na 
delší období.  
 
Posuďte sami sliby, které ještě 11.11.2022 předseda vlády dal :  1. Navyšování daní - 
Skutečně se nechystáme zvyšovat daně.  2. V posunu času odchodu do důchodu 
jednoznačně odpověděl -  Ne, to se určitě v průběhu našeho volebního období nenastane, 
odchod do důchodu bude platit v 65 letech.  3. K otázce snížení valorizace penzí – Ne, 
valorizační mechanismus je nastaven.   
 
Myslím, že není potřeba dále k tomuto cokoliv říkat a přesunu k jednotlivým bodům 
dnešního programu, abychom mohli dát co nejvíce prostoru našim hostům a jejich 
informacím.   
 
Veškeré materiály máte před sebou na stolech, s předstihem 14 dnů byly vyvěšeny na 
hlavních nástěnkách a byly k disposici k nahlédnutí u Vašich zástupců jednotlivých 
středisek.          
         Karel Hnilička 

 


