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Zápis z mimořádného jednání VZO OS 
STAVBA ČR,LB Minerals a.s. ze dne  

14.10.2011 
 
Přítomni: Hnilička, Blaňár, Šácha, Horn, Toncar, Bílek, Blaňárová, Popp, Tegi,                                    
 Omluven: Pojer 
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 Poppa. 
 

1.Předseda seznámil přítomné,VZO projednal 
- na základě rozhodnutí z poslední porady byla svolána mimořádná porada našeho VZO.  

Důvod byl jediný a to informovat VZO a následně členskou základnu  o průběhu kolektivního 
vyjednávání pro rok 2012 a rozhodnout o dalším postupu. 

       Předseda přítomným předložil informace o průběhu jednání samotného Koordinačního 
odborového orgánu a následném jednání s vedením společnosti tedy Ing.Matouškem a Ing. 
Bártou. K tomuto  jednání byl  přizván správní ředitel Lasselsberger s.r.o. Bc. Aleš Voráček , 
který přítomné podrobně seznámil se společným návrhem  a nabídkou vedení obou 
společností týkající se zavedení příspěvku k životnímu pojištění pro naše zaměstnance.  

1. Předseda VZO pan Hnilička opětovně předložil  požadavek předsedy KOO , aby 
jednotlivé organizace již v dnešní době předali KOO souhlas k podpisu KS pro rok 
2012. Ze strany naší základní organizace bylo sděleno, že tento dokument bude KOO 
předám naší odborovou organizací pouze v případě , kdy bude naše organizace 
souhlasit s konečným zněním kolektivní smlouvy pro rok 2012 a na tomto rozhodnutí 
se nic nemění. 
 

2. VZO pozorně vyslechl informace předsedy, týkající se informací podaných vedením 
naší společnosti k plnění plánu od počátku tohoto roku a předpoklady a výhled na rok 
2012 . VZO po diskusi , rozhodl k dalšímu vyjednávání kolektivní smlouvy takto:                                        
 
a)    v letošním roce veškeré dohodnuté finanční prostředky použít do navýšení výměrů 
a to tak jak již naší odborovou organizací bylo avizováno v počátku tohoto vyjednávání                            



 
b)    předseda našeho VZO vyčká na nabídku vedení společnosti a to i přes to, že již 
v dnešní době je možno říci , že tato bude nižší, než jaká byla nejnižší hranice odborů.          
        
      Jestli že oznámená celková výše, těchto finančních prostředků bude nižší než 5,-Kč 
na hodinu a jednoho zaměstnance, připraví předseda okamžitě anketu, která bude 
předána  zaměstnancům , tak aby se mohli vyjádřit k nastalé situaci a určit další postup 
naší odborové organizace. Budou zde navrhnuty cca tři možnosti a oslovení potvrdí 
vybranou  variantu zaškrtnutím a samozřejmě svým podpisem 
 
    V opačném případě tedy , že nabídka bude ve výši 5,-Kč na osobu a více, je předseda 
pověřen předat souhlas naší odborové organizace o okamžitému podpisu KS 2012   
                                                                                                                                                                                
 

3.    Jak jsme se již výše zmínili,  na  jednání byl  přizván správní ředitel Lasselsberger 
s.r.o. Bc. Aleš Voráček , který přítomné podrobně seznámil s návrhem  a nabídkou, 
týkající se zavedení příspěvku k životnímu pojištění pro naše zaměstnance. 
                           
    Předseda přítomné členy informoval o této nabídce a podrobně vysvětlil tuto 
nabídku. Na to proběhla široká diskuse týkající se této nabídky. VZO na závěr rozhodl 
takto: 
                                                                                                                                          
     VZO hodnotí snahu zástupců zaměstnavatele rozšířit benefitní program pro 
zaměstnance. Jsme ovšem nuceni s tímto návrhem nesouhlasit a to z jednoho jediného 
důvodu. Zdůrazňujeme , že podepsáním , respektive zařazením této nabídky do 
kolektivní smlouvy 2012  bychom mohli finančně výrazně poškodit zaměstnance , kteří 
nebudou ochotni předloženou smlouvu o životním pojištění podepsat.                                                       
 
      Doporučujeme proto změnit tuto podmínku a to by znamenalo, že smlouvu o 
životním pojištění s příspěvkem zaměstnavatele podepíší pouze zaměstnanci, kteří 
budou mít o tuto zájem. Zaměstnanců , kteří by tedy zájem neměli, by se toto finančně 
nějak nedotklo. 
 
V případě, že by měl nějaký úsek zájem o podrobnější informace k této nabídce stačí 
oslovit předsedu VZO pana Hniličku.   
 
     Toto stanovisko bude předáno předsedovi KOO. 
 

4.      Předseda předložil přítomným dopis zaslaný předsedovi KOO i ohledně dodržování 
KS 2011 čl. 5.2.  se VZO  rozhodl  na doporučení předsedy našeho VZO na tento dopis 
vůbec nadále nereagovat a další případné jednání a kroky nechává na předsedovi KOO.        
 
 
 

Zapsáno v Kaznějově  12.10.2011                                                 Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Popp Jaroslav                        LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel 
 
 

 


