
 

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s 
Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, 

Kaznějov,  Horní Bříza  a Kyšice 
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 adresa : Horní Bříza 431, 330 12, IČO -16736583 ,www.zolbminerals.cz 
 

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,           
LB Minerals a.s. ze dne  22.1.2013 

 
Přítomni: Hnilička, Blaňárová, Blaňár, Popp, Pojer, Šácha, Horn, Toncar, Tegi, Bílek, Mašat  
Host :  Ing. Zima   
 
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 paní Renatu 
Blaňárovou. 
 
 

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima seznámil přítomné: 
 

‐     pan ředitel opětovně důrazně upozornil , že je potřeba dodržovat všechny technologické 
postupy a kázeň v jednotlivých provozech  (čištění HC, trysky, hustoty, mazání, úklidy atd. atd...). 
Zde jako velmi důležitý bod je spolupráce s údržbou.     

      Ze strany vedoucích pracovníků je potřeba ještě důrazněji provádět pravidelnou kontrolu 
dodržování báňských předpisů. Je potřeba se především zaměřit na pravidelné kontroly zápisů 
 provozních deníků a  kontrol jednotlivých pracovišť. 

                                                                                                             
         Nespokojenost je především s částí pracovníků na jednotlivých velínech. Zde je potřeba, aby 
si Tito uvědomili jaké mají povinnosti a jak je plní. Pan ředitel se zaměří na to, aby byla 
kontrolována především včasná příprava porouchaných zařízení k opravě (čištění bavárií, LIPP, 
dopravníků, drtičů atd.).  

                    V případě , že zařízení komplet stojí, se zapojí do oprav samozřejmě celá obsluha,    
             tak aby bylo co nejvíce využita doba, kdy toto zařízení stojí. Jen zabezpečením snížení   
             nákladů a využití prostoje k opravám , lze plnit zadané úkoly a tím udržet zaměstnanost   
             a  dobrou mzdu. 
 
                   K tomuto je potřeba dodat, že se přijímají jakékoliv nápady ze strany zaměstnanců   
            týkající se úspor. V případě , že tento bude realizován , zajistí pan ředitel osobně finanční   
            odměnu. 
 

‐ nadále trvá, že zájemci z řad našich zaměstnanců o případné přesčasy a mimořádné   
             práce při údržbě a úklidech se nahlásí u svých vedoucích. 
 

‐     po jednání vedení společnosti LB MINERALS  a odborů, bylo domluveno, vyplacení dalších 
odměn. První část odměn ve výši cca 0,1% , byla vyplacena již v měsíci lednu. Tuto finanční  



částku dostali k disposici vedoucí pracovníci a byla na jednotlivých pracovištích rozdělena dle jejich 
uvážení.                                              
    Druhá část opět ve výši cca 0.1 % bude vyplacena ve výplatě v měsíci únoru.                        
Tentokrát budou prostředky vyplaceny buďto dle pravidel 13.platu  nebo paušálně, tedy stejnou 
částkou pro každého zaměstnance. O druhu výplaty se dosud jedná. 

 

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 
- informace s průběhu kolektivního vyjednávání pro rok 2013.  Bylo upozorněno , že všechny odborové 
organizace v rámci zaměstnavatele jsou nespokojeny a znepokojeny s nastalou situací ve způsobu 
kolektivního vyjednávání pro rok 2013 ze strany zástupců zaměstnavatele.  
   Ve finále byla kolektivní smlouva pro rok 2013 podepsána bez navýšení mezd, ale s garancí všech výhod, 
které poskytovala kolektivní smlouva roku 2012.  
 
- informace z jednání KOO s vedením společnosti. Byl přečten zápis z tohoto jednání. Předseda 
přítomným vysvětlil a doplnil několik bodů.  
     
1.    K otázce finančních prostředků 13.plat versus životní pojištění bylo sděleno následující:  
Co se týká propočtu  částky výběru ohledně mimořádných vkladů životního pojištění. Při výpočtu je nutné 
dodržet toto pořadí. Za prvé odečíst  poplatek 50 Kč, poté můžeme počítat ze zbytku daň.                             
                        Příklad - mimořádný vklad  13 200,-Kč  - 50,-Kč 
                        Dále počítáme - 15%, což je da  z 13 150,- Kč  =  1972,50 Kč  
                        Zaokrouhlíme na 1.973,- Kč.    Na účet vyplaceno je 11.177,- Kč 
K otázce poplatku 50,- Kč, bylo sděleno, že tento byl  ze strany pojišťovny kompenzován mimořádným 
vkladem na jednotlivé smlouvy životního pojištění. 
 
2. K otázce využívání benefitů vyplývajících z kolektivní smlouvy za rok 2012:  
                
               Stav zaměstnanců v naší společnosti k 31. 12. 2012 byl  825 zaměstnanců.   
     Průměrný tarif v LB MINERALS  v dělnické kategorii je 98,- Kč/hod     
- 763  zaměstnanců čerpá příspěvek na penzijní pojištění od zaměstnavatele.   
- 760  zaměstnanců čerpá příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele. 
- 447  zaměstnanců čerpá úhradu částky na rekreaci od zaměstnavatele.           
- 120  zaměstnanců čerpá úhradu preventivního očkování proti chřipce.           
-    4      zaměstnanci čerpají částku hodnoty jedné dávky preventivního očkování  
                   proti klíšťové encefalitidě.                                                                                               
- 356  zaměstnanců využívá zvýhodněný tarif telefon T-Mobil         
 
3. Na závěr generální ředitel LB MINERALS, Ing. Matoušek zdůraznil :  Že vždy byla vyplacena 
pohyblivá složka v plné výši a na základě splnění plánu vyplacen 13. plat v plné výši (koeficient 1). Ze strany 
vedení bylo konstatováno, že zaměstnancům naší společnosti byly  vypláceny všechny finanční prostředky a 
zaměstnanci je dostali dohodnutým způsobem a v dohodnutém čase.                                                                                 
 
         Dále bylo zdůrazněno, že problémy má evropský keramický průmysl, výrobci skelných vláken 
(automobilový průmysl), stavebnictví, a to jsou odvětví, na které je naše společnost navázána. Hledat úspory 
na stránce nákladů nejde do nekonečna, a tak stoupající ceny vstupů (například ceny energií) ve srovnání 
s okolními státy (máme nejdražší elektrickou energii) se těžko srovnáváme s konkurencí na trhu.                                                  
        
      Zužuje se prostor  zákazníků,  kterým   dodáváme naše komodity. Závěrem hodnocení letošního roku 
generální ředitel konstatoval, že rok 2012 lze hodnotit jako úspěšný, byly splněny všechny plánované úkoly. 
Generální ředitel společnosti LB MINERALS poděkoval všem zaměstnancům za přístup a odvedenou práci 
pro naši společnost v roce 2012. 
 
- VZO projednal čtyři předložené přestupy v Horní Bříze a odsouhlasil jednu nově  předloženou přihlášku 
zaměstnance kaolin Kaznějov  a přijal jej za člena naší odborové organizace. 
 
-předsedou VZO panem Hniličkou byl předán dárkový balíček pánům – Pavlu Málkovi, Rudolfu 
Kubešovi a Miroslavu Pokornému, všichni pracovníci třídírny v Kaznějově, kteří odešli na konci roku 
2012 do starobního důchodu a byli našimi dlouholetými členy. 



 
-      k otázce výtisku kolektivní smlouvy pro rok 2013,  předseda sdělil, že tyto budou dodány na 
jednotlivá pracoviště ihned jak budou doručeny z tiskárny.   
 
- jako tradičně budou na konci měsíce ledna 2013,  pro naše členy, ve spolupráci s paní Bílkovou, 
pracovnicí mzdové účtárny, připraveny a potvrzeny formuláře pro odpis daní za zaplacené členské 
příspěvky pro rok 2012. Pro případné dotazy předkládáme zkrácené telefonní volby na mzdovou účtárnu 
a personální útvar . Na tato čísla je možno volat přímo z jednotlivých pracovišť:                              
                                                                                        personální útvar pí. Grossová tel. - 8388 – (378021289) 
                                                                                        mzdová účtárna pí. Bílková     tel. - 8387 – (378021225) 
 
-  Dále předseda předseda seznámil přítomné se jmenným seznamem členů , kteří v tomto roce oslaví 
životní jubileum 50 a 60 let.  Byl předložen seznam pracovních výročí pro tento rok.  
 
-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 50 či 60 let. 
Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi malou pozornost.                                                                                                             
   
-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 10.000,-Kč bylo za 
uplynulý měsíc vyplaceno čtyřem zájemcům z řad našich členů,  v  celkové  výši 40.000,-Kč. 

    Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy VZO. 
 
-   na základě doporučení VZO  a  zájmu z řad našich členů  bylo opětovně jednáno  s majitelem 
Kaznějovské pizzerie La Roccia o prodloužení smlouvy na slevy pro naše členy v tomto restauračním 
zařízení. Zde jsme se na další spolupráci nedohodli. Předseda přítomným sdělil, že za dobu spolupráce 
využili naši členové výhod vyplývajících s této smlouvy 174 x.  
 
-    předseda  předložil  žádost člena o finanční podporu při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu 
nemoci nebo úrazu dle stanov naší odborové organizace. VZO souhlasí. Peníze je možno po podpisu 
vyzvednout u hospodářky paní Hanzlíčkové. Upozorňujeme dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je 
potřeba aby v případě zájmu o využití tohoto příspěvku předložili předsedovi VZO p. Hniličkovi  
ofocenou neschopenku. 

 
Nárok na podporu vzniká po předložení kopie neschopenky : 

pojištěnému členovi za první 1 měsíce pracovní neschopnosti ( min. 20 pracovních dnů), pokud pobírá 
dávky nemocenského pojištění - jedná se o jednorázovou  dávku ve výši 1.000,- Kč dále se poskytuje po 

dobu pokračování pracovní neschopnosti maximálně dalších 11 měsíců formou měsíčních dávek, a  to ve 
výši 500,- Kč za každý ukončený měsíc. 

 
- byla předložen jedna žádost o vyplacení příspěvku k narození dítěte našeho člena ve výši 3.000,-Kč. VZO 
souhlasí. 
 
-  upozorňujeme rodiče dětí , kteří si budou žádat o vyplacení příspěvku na lyžařské výcviky, že je nutno 
vyzvednout si u předsedy VZO pana Hniličky předepsaný tiskopis.   
   Dle rozhodnutí VZO obdrží všichni členi, kteří podají žádost o tuto dotaci, příspěvek ve výši 500,-Kč na 
jedno dítě.   
 
-   předseda zhodnotil probíhající akci slevových poukázek. K dnešnímu dni bylo zatím využito více jak 
polovina rozdaných slevových poukázek. Upozorňujeme členy, že je lze využít max. do 3.2.2013, poté 
poukázky propadají..   
  
-upozorňujeme členy, kteří se nahlásili na zájezd na hokejové utkání 15.2.2013 do 
Chomutova, že je potřeba uhradit poplatek do 1.února u předsedy VZO pana Hniličky.                        
Pozor jsou poslední čtyři volná místa. 
 
Zapsáno v Kaznějov 22.1.2013 
 
                                          Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřila: p. Renata Blaňárová                      LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel,  


