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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,           

LB Minerals a.s. ze dne  2.9.2014 

 
Přítomni:  Hnilička,  Blaňár, Toncar, Blaňárová, Hejtmánek, Šácha, Zelenka, Popp,   

                   Bílek, Pojer, Mašat, Lukeš  

 
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 Jaroslava Poppa 

 

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
 

-  předsedou byly předloženy první návrhy pro vyjednávání KS pro rok 2014. Přítomní 

především diskutovali o výši minimálních tarifů a to především v návaznosti na minimální 

měsíční mzdu v rámci společnosti LB MINERALS, s.r.o.  Byly porovnány mzdy ve společnosti 

s průměrnou celostátní mzdou za posledních pět let. 

 Bylo konstatováno , že nadešel čas, kdy by měly být dorovnány mzdy. Předseda upozornil na to, 

že chtějí li zaměstnanci, jednotlivé VZO či dokonce KOO  toto zajistit,  je potřeba v prvním 

kroku doplatit v inflace za uplynulých pět let.   

  Dále přednesl , že dokonce ani po tomto dopočtu se v žádném případě nebudeme moci 

porovnávat  mzdami s  firmami s jakými jsme se ve mzdách mohli porovnávat ještě před 7 lety.  

   Ptáte se proč ? Protože ztráty jednotlivých zaměstnanců (pří srovnání navyšování mezd, tedy 

plynulém navyšování v minimálních částkách a dorovnávání ročních inflací v letech minulých)  

za uplynulých cca 5 až 7 let jsou dnes dle našich propočtu v průměru cca více jak 2.500,- Kč  

hrubého  a to na hlavu a jeden měsíc.                                                                                                                                              

   Ale nejen to,  systémem, který se zde za posledních pět let aplikoval, jsme se dostali tak daleko, 

že ve VJ Plzeňsko a to zrovna ne nepodstatná část zaměstnanců, bere základní mzdu nižší , než 

pokladní v supermarketu či uklízečka pracující na sedm hodin. Ve své době byly mzdy až o 20 

% vyšší, než byl průměr v okrese Plzeň – sever, a to znamená , že jsme se rovnali, průměrné 

mzdě v Plzni.   

   I nadále se ptáte, proč nastal čas razantněji řešit mzdy ve společnosti  LB Minerals  s.r.o.        
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 Je potřeba si uvědomit , že se naše společnost LB MINERALS, s.r.o. umístila za rok 2013 na 

krásném 4. místě v anketě CZECH TOP 100  nejvýznamnějších firem v oboru „dobývání 

nerostných surovin“  Pro vysvětlení je potřeba si ujasnit , že je to přehled nejvýznamnějších 

subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. 

     Pro lepší pochopení je potřeba ukázat na to , že před naší společností  byly v žebříčku pouze 

„uhelní giganti“ typu Sokolovská uhelná apod. 

   KOO a především vyjednávací tým, by měl zpracovat tyto informace a použít je pro kolektivní 

vyjednávání pro rok 2014. Nejbližší jednání KOO se uskuteční dne 29.9.2014 od 9.00 hod, v sídle 

vedení společnosti.  

-   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. 

  

- předseda VZO pan Hnilička připravil na předání dárkový balíček   a malý dárek  pro pana 

Miroslava Šmídla, který odešel v uplynulém období do starobního důchodu a byl našim 

dlouholetým členem. 

 

- předseda předložil informace z jednání s  ředitelem VJ Plzeško Ing. Zimou a panem 

Brandtlem, týkajících se obědů, především vysvětlení si pravidel čerpání stravy zaměstnanců o 

sobotách a nedělích.  Tato jednání byla vyvolána zaměstnanci pracujícími ve směnném provozu. 

VZO k tomuto konstatoval, že souhlasí a podporuje myšlenku ekonomického ředitele Ing. Bárty.            

 

- zaměstnanci by měli obdržet pozvánku k oslavě dne horníků, která se uskuteční 13. září od 18 

hodin v KD v Mrtníku. Doprava zajištěna !!! 

 

- předseda VZO pan Hnilička předložil přítomným , dle zásad naší odborové organizace, 

vyplacení 25.000,-Kč pro rodinu zesnulého pana Jiřího Krále. Tato částka je vyplácena pro 

okamžitou pomoc v případě úmrtí našeho člena. VZO souhlasí. 

  

-   předsedou bylo  předloženo  šest žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé 

pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši  3.500,-Kč.                                                                       

Peníze si je potřeba vyzvednout u hospodářky paní Hanzlíčkové. Opětovně upozorňujeme 

dlouhodobě nemocné zaměstnance, že je potřeba, aby v případě zájmu o využití tohoto 

příspěvku předložili předsedovi VZO p. Hniličkovi  ofocenou neschopenku.      

                                                                                                                 

-   vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO  a to zájemcům z řad našich členů ve výši 10.000,-

Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno šesti  zájemcům z řad našich členů,  v  celkové  výši 

60.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, případně přímo u předsedy 

VZO pana Hniličky. 

 
- v měsíci červenci byla dle smlouvy o prodeji střediska v Plasích na náš účet převedena třetí 

finanční částka ve výši 500.000,-kč + domluvená inflace za rok 2013. Dle rozhodnutí členské 

schůze bude předsedou předložen návrh na převod těchto finančních prostředků z běžného účtu 

na úrokově výhodnější terminovaný vklad. 

 

- VZO rozhodl o výši příspěvku letních dětských táborů pro děti našich členů a to ve výši 500,-

Kč na jedno dítě. Zájemci si potřebný tiskopis vyzvednou v Kaznějově u předsedy VZO 

p.Hniličky a v Horní Bříze u místopředsedy pana Mašata. Vyplacení příspěvků se očekává 

v posledním týdnu měsíce září 2014. 

 

- příspěvek na zakoupení permanentních vstupenek na hokejovou sezónu 2014/2015. VZO 

rozhodl o zakoupení čtyř kusů permanentních vstupenek v celkové výši 17.472,-Kč.  Dále byl 



odsouhlasen příspěvek ve výši 400,-Kč pro členy , kteří si zakupují vstupenku samostatně na 

celou sezónu přes naši organizaci. 

- souběžně s tím upozorňujeme, že jsou  permanentní vstupenky na zápasy HC Plzeň pro sezónu 

2014 – 2015 k disposici. Pravidla zapůjčování zůstávají stejná jako v loňském roce. Zápasy si 

zamluvíte u předsedy VZO pana Hniličky.  

 

- v otázce našich stanů, předseda sdělit, že v letošním roce, byl ze strany našich členů, opět  

abnormální zájem o tuto službu. Stany byly obsazeny již od 21.6. až do 6.9.2014. Bourání stanů 

proběhne 8.9.2014. 

                    

   Podobně tomu bylo i u obsazení našeho Mobilního domu. Toto vše se ovšem také odrazilo a 

bylo vidět na nutné údržbě a opravách.                                                        

 

   Upozorňujeme, že mobilní dům je možno využít až do 30. září 2014. Zájemci se přihlásí u 

předsedy VZO pana Hniličky.  

 

- VZO odsouhlasil zakoupení fotoaparátu Panasonic Lumix s příslušenstvím , za cenu 8.627,-Kč, 

pro zajištění fotodokumentace našich akcí.  

 

- připravujeme jednodenní zájezd na výstavu Tržnice zahrady Čech do Litoměřic ve dnech 

17.9.2012. 

 

- po domluvě VZO připraví v následujícím čtvrtletí zájezd do aquaparku Čestlice , turnaj čtyř 

členných družstev v Bowlingu v Třemošné, muzikál Mama Mia. 

 

- byl předložen zápis státních dluhopisů, kde má naše odborová organizace uložen 1.00.000,-Kč, 

dále pak terminovaný vklad u KB v hodnotě 500.000,-Kč. Na běžném účtu má naše odborová 

organizace cca 1.600.000,-Kč. 

 

- byl předložen seznam zájemců k využití našeho chladícího zařízení za uplynulé období a na 

měsíc září .  

   

-  byla podána žádost  o zakoupení nového narážeče( Pivo Kozel)  na naše výčepní zařízení. VZO 

souhlasí. 

 
- byly předloženy informace a zpracované připomínky k přípravě Sjezdu OS Stavba ČR. 

 

 
Zapsáno v Kaznějově 2.9.2014                Za VZO LB MINERALS a.s.  

Ověřil:  Jaroslav Popp                                předseda Hnilička Karel 


