
 

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 mimořádného jednání VZO OS 
STAVBA ČR,LB Minerals a.s. ze dne  1.11.2011 
 
Přítomni: Hnilička, Mašat, Blaňár, Šácha, Horn, Toncar, Pojer, Blaňárová, Popp, Tegi,                                     

 Omluven: Bílek 
Hosté : Hauzner, Eret 
 
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. 
 

1.Předseda seznámil přítomné 
- předseda přivítal členy vyjednávacího týmu zastupujícího zaměstnance pro kolektivní 
vyjednávání v rámci LB Minerals. Hosté byli požádáni, aby přítomným předložili výsledky 
kolektivního vyjednávání Kolektivní smlouvy pro rok 2012. Pan Hauzner a pan Eret  přítomné 
seznámili podrobně s postupem kolektivního vyjednávání a s jeho dosavadními výsledky.  

   Poté oba hosté opustili jednací místnost a přítomní členové po diskusi rozhodli většinou hlasů o 
předání pověření podpisu kolektivní smlouvy na rok 2012,  tak jak byla předložena a 
dovysvětlena pověřeným vyjednávacím týmem. 

   Předseda VZO pan Hnilička předal souhlas k podpisu kolektivní smlouvy do rukou pana 
Hauznera hned následující den , tedy 3.11.2011, kdy také obratem obdržel společný dopis pro 
zaměstnance, který Vám zde předkládáme : 

Vážení spoluzaměstnanci, 
 
     dovolte,  abych Vás informoval, že  11. 11. 2011  bude podepsána Kolektivní smlouva na 
rok 2012 mezi Vašimi zástupci v KOO LB Minerals  a   vedením LB Minerals, s.r.o.  
Kolektivní vyjednávání probíhalo od 29. 8. 2011. S  podporou Vás, našich 
spoluzaměstnanců, za přispění zástupců jednotlivých základních organizací   a  zástupců 
vedení naší společnosti  došlo po nelehkých jednáních k dohodě na znění konečného textu  
Kolektivní smlouvy na rok 2012. 
   



   Podařilo se pro všechny zaměstnance  zachovat  všechny výhody, které na základě 
kolektivní smlouvy využívali již v roce 2011.  
 
     Nejsložitější vyjednávání probíhalo  u článku 6.1.8 kolektivní smlouvy – navýšení mezd. 
Podařilo se dohodnout, že průměrná výše základní hodinové a měsíční mzdy stanovené 
mzdovým výměrem zaměstnanců naší společnosti k 31. 12. 2011 se od 1. 2. 2012 zvýší – 
základní hodinová mzda o 2,50 Kč/hodina a  základní měsíční mzda o 400 Kč/měsíc. (V 
součtu s vyplácenými nezaručenými složkami mzdy se jedná o navýšení 3,70 Kč na 
odpracovanou hodinu zaměstnance. Na základě dohody v KS 2012 bude průměrné roční 
navýšení na jednoho zaměstnance bez přesčasových hodin 7 000 Kč). 
 
     Dále došlo k dohodě u článku 8.3.4, že od začátku  roku 2012 zaměstnavatel uhradí za 
zaměstnance hodnotu jedné dávky preventivního očkování proti klíšťové encefalitidě 
jednou za čtyři  roky. ( V KS 2011 se jednalo o jednorázový neopakovatelný příspěvek). 
 
      Dále bylo dohodnuto, že na základě hospodářských výsledků společnosti v průběhu roku 
2012 bude docházet k individuálnímu navýšení základní  mzdy u zaměstnanců naší 
společnosti a případnému navýšení nezaručených složek mzdy, jako tomu bylo i v roce 2010 
a 2011. 
 
      Dále v textu kolektivní smlouvy došlo k úpravám vyvolaným legislativními změnami a 
v některých případech zobecněním  na základě právních předpisů. 
 
     Podpisem kolektivní smlouvy byl dán prostor k řešení problémů vyvolaných 
ekonomickou situací a k nalezení odpovědí na otázky, které ukázaly na problémy 
v jednotlivých výrobních jednotkách naší společnosti. 
 
      Děkuji Vám všem za podporu, zástupcům v KOO  a zástupcům vedení společnosti za to, 
že se kolektivního vyjednávání účastnili a svým přístupem k jednání zachovali sociální smír 
v naší společnosti.   
 
       Za KOO Libor Hauzner 
 

2.  VZO projednal 
‐ konečné řešení k termínovanému vkladu u  K.B. , který je určen pro uhrazení střechy na LDT Máj 

Plasy 

‐  o uhrazení faktury za oslavu hornického dne, tedy   částku , kterou má zaplatit naše odborová 

organizace. 

-     o otázce kultury je možnost  zakoupením lístků do plzeňských divadel pro měsíc prosinec. 
Zájemci si je po řádném objednání ( do 14 .11.2011) vyzvednou u hospodářky pí.Hanzlíčkové. 

 

Zapsáno v Kaznějově  1.11.2011                                                 Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Petr Mašat                        LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel 
 
 



 

Výhody pro zaměstnance 
dle Kolektivní smlouvy na rok 2012 

uzavřené pro společnosti LASSELSBERGER a  
LB MINERALS    

 
Pracovní doba  stanovená délka pracovní doby činí 37,5 hodin týdně. 
Dovolená   5 týdnů v kalendářním roce 
 
Pracovní volno s náhradou mzdy nad rámec stanovený právním předpisem 
 

Důvod Nárok 

narození dítěte manželce (družce) zaměstnance 1 den  
úmrtí manžela, druha nebo dítěte zaměstnance, se 
kterým žil v době úmrtí ve společné domácnosti 2 dny  

úmrtí rodičů a prarodičů (vlastních nebo manžela) 1 den 
osamělým zaměstnancům pečujícím o dítě mladší 
12 let  

1 den v měsíci                                           
(nepřevoditelné do dalšího měsíce)     

doprovod zdravotně postiženého dítěte (rodinného 
příslušníka), který se zaměstnancem žije ve 
společné domácnosti, do zařízení sociální péče 
nebo internátní školy pro mládež vyžadující 
zvláštní péči  

4 dny v kalendářním roce                         
(pouze jednomu z rodinných 
příslušníků) 

vyhledání nového místa před skončením 
pracovního poměru, ke kterému dochází 
z organizačních důvodů  

2 dny v měsíci                                           
po dobu odpovídající výpovědní době 

 

V ostatních případech se pracovní volno s náhradou mzdy poskytuje podle platných právních 
předpisů. 
 
13. plat 
Bude vyplacen ve výplatním termínu 10.12.2012 všem zaměstnancům, kteří splnili podmínky 
stanovené Kolektivní smlouvou.  
Výše 13. platu = koeficient x 1/12  hrubé mzdy zaměstnance, která mu byla vyplacena                         
u zaměstnavatele za období od 1. října 2011 do 30. září 2012 včetně.  
 
 
Odstupné při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn 
Nad výši odstupného stanovenou právním předpisem se odstupné zvyšuje podle celkové doby trvání 
pracovního poměru ve společnosti: 

od   5 do 15 let   o  2 průměrné měsíční výdělky 
od 15 do 25 let   o  3 průměrné měsíční výdělky 
od 25 do 35 let   o  4 průměrné měsíční výdělky 
od 35 let  výše    o  5 průměrných měsíčních výdělků. 
 

 
 
 
 



Příplatky 
 

Druh příplatku Výše příplatku 

za přesčas 25% PV nebo náhradní volno  
za přesčas                                                                      
ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu 50% PV nebo náhradní volno + 25% PV

za práci ve svátek 125% PV nebo placené náhradní volno 

za odpolední směnu 6,- Kč/hod. 

za noční práci 15,- Kč/hod. 

za ztížené prostředí 12,- Kč/hod. 

za sobotu a neděli 12% PV                              
                  PV = průměrného výdělku 
 

Ocenění dlouhodobých pracovních výsledků zaměstnanců 
za celkovou dobu trvání pracovního poměru ve společnosti: 

10 let     5 000 Kč                              15 let     7 500 Kč 
20 let   10 000 Kč                              25 let   12 500 Kč 
30 let   15 000 Kč                              35 let   17 500 Kč 
40 let   20 000 Kč                              45 let   22 500 Kč 

 
při dosažení životního jubilea 50  let věku při celkové době trvání pracovního poměru ve společnosti: 

od   2 do   5 let   2 500 Kč 
od   5  do 10 let 5 000 Kč 
od   10  do 15 let  7 500 Kč 
nad 15 let           10 000 Kč 

 
při odchodu do důchodu, za celkovou dobu trvání pracovního poměru ve společnosti: 

od   2  do   5 let    5 000 Kč 
od   5  do 10 let  10 000 Kč 
od   10  do 15 let  15 000 Kč 
nad 15 let             20 000 Kč 

 

Příspěvek zaměstnavatele na stravování do výše 55 % ceny  jednoho jídla za jednu směnu 
 
Péče o zaměstnance 
Zaměstnavatel uhradí za zaměstnance: 

- preventivní očkování proti chřipce provedené závodním lékařem (1x za rok) 
- preventivního očkování proti klíšťové encefalitidě (1 x za 4 roky) 
- v letních měsících 4 balení potravinových doplňků (multivitamínů)  
- na pracovištích, kde je nezbytná ochrana zdraví zaměstnanců před  účinky  zátěže  chladem          
  4 balení sáčkového čaje 
 

Příspěvek na penzijní připojištění 
Zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění s se poskytuje měsíčně 
příspěvek při celkové době trvání pracovního poměru ve společnosti ve výši: 

po zkušební době 300,- Kč 
10 – 20 let  400,- Kč 
20 – 30 let  500,- Kč 
30 let a více  600,- Kč 

 

  
Poskytnutí rekreace  1x ročně příspěvek na rekreaci ve výši  3 500,- Kč                 
 
Podrobně jsou podmínky pro poskytování uvedených výhod popsány v platné Kolektivní smlouvě na 
rok 2012. 


