
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 13. 10. 2015

Přítomni: Hnilička, Mašát, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Bílek, Šácha, Zelenka, Popp,  
      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 Petra Mašáta

1.Předseda seznámil přítomné, VZO projednal:

- byl předložen návrh připomínek naší odborové organice pro vyjednávání kolektivní smlouvy
pro rok 2016. Tento návrh byl předám předsedovy KOO na jednání dne 5.10.2015. VZO 
rozhodl, že návrh našich připomínek bude  součástí tohoto zápisu . 

Návrh  -  odborové organizace LB Minerals,a.s. pro vyjednávání KS 2016

1. Tarifní soustava
Stanovená týdenní pracovní doba 37,5 hod.
Tarifní st. Mzdový tarif (Kč/hod.) Mzdový tarif (Kč/měsíc)

Minimální  maximální minimální maximální

1.    67,--   85,-- 10 700,-- 13 900,--
2.   78,--   98,-- 12 300,-- 15 900,--
3.    87,-- 113,-- 14 100,-- 18 300,--
4.  100,--  130,-- 16 300,-- 21 600,--
5. 115,-- 150,-- 19 000,-- 24 300,--
6. 133,-- 170,-- 21 500,--  28 000,--
7. 152,-- 24 800,- 32 100,--
8. 28 500,-- 34 500,--
9. 32 800,-- 42 700,--
10. 35 100,-- 45 600,-- ?
11. 40 400,-- 52 500,--  ?
12. 46 500,-- ?
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2. Nárůst mezd

Zaměstnavatel se zavazuje, že průměrná výše základní hodinové nebo měsíční mzdy vycházející 
ze mzdových výměrů zaměstnanců platných k 31. 12. 2015, 31.12.2016 a 31.12.2017 se u 
zaměstnanců kategorie 1 - 9 do 1. 3. 2016, 1.3.2017 , 1. 3. 2018  zvýší pravidelně po tři roky v 
průměru nejméně o 10 procent.                                                                                                                 

Od ledna 2015 je ve státech EU uzákoněna minimální hodinová mzda.
Zde předkládáme porovnání

Lucembursko  8,69 €
Německo  8,50 €
Francie  8,03 €
Nizozemsko  7,96 €
Irsko   7,65 €
Belgie  7,48 €
Velká Británie 7,36 €
Řecko  3,86 €
Španělsko  3,78 €
Malta  3,35 €
Slovinsko  3,03 €
Portugalsko 2,62 €

Česká republika   1,58 €   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Z pohledu reálné minimální hodinové mzdy je v ČR 80% žebráků, což je zřejmě OPĚT NAŠE

SVĚTOVÉ PRVENSTVÍ !!!  A nakonec je třeba dodat, že ceny výrobků a služeb jsou u nás
stejné a v některých případech mnohdy vyšší, než v uvedených zemích.

3. K   jednání dále jsme dále předložily

 Finanční pomoc zaměstnanci
a) při narození nebo osvojení dítěte   - 10.000,-Kč
b) ovdovělému zaměstnanci – 20.000,-Kč
c) na každé osiřelé dítě ovdovělého nebo zemřelého zaměstnance, které není výdělečně 

činné   - 20.000,-Kč
d) v případě dlouhodobé memoci zaměstnance pokud nemoc trvá déle jak 3 měsíce, po 

sobě jdoucí  - 15.000,-Kč
e) v případě udělení Jánského plakety za bezpříspěvkové dárcovství krve – bronzová 

plaketa 5.000,-kč,  stříbrná plaketa 7.500,-Kč,  zlatá plaketa 10.000,-Kč

  - zaměstnavatel poskytne pro kalendářní rok 2016 na podporu činnosti odborových organizací,
účelově vázané finanční prostředky a to měsíčně ve výší  100,-Kč na jednoho zaměstnance. 
Finanční prostředky budou zasílány pravidelně na účty jednotlivých odborových organizací 
spadajících pod LB MINERALS, s.r.o. vždy ke konci kalendářního měsíce dle předaného 
rozdělovníku  - dle  % z celkového počtu  členů odborových organizací.

-     aby, součástí článku 6.3.1. byl vypsán datum svátků v daném roce



-      aby, se opětovně prémiování zaměstnanců řídilo  vydanými prémiovými řády,   
    Popřípadě prémiovými přísliby společnosti a nenechávalo se jen na ředitelích VJ či  
    mistrech. Zaměstnanec musí být s prémiovým příslibem a následně s jeho vyhodnocením 

                  prokazatelně seznámen.

- aby, zaměstnavatel  udržovat kontakt se zaměstnanci společnosti, kteří od něj odešli do 
starobního, či plného invalidního důchodu.

       V rámci tohoto kontaktu zorganizuje ředitelství LB Minerals  s.r.o. v období oslav dne  
      Horníků společné setkání členů  důchodců se zástupci společnost a příslušných členů    
      VZO.

-    aby, zaměstnavatel udělil placené pracovní volno zaměstnancům,  kteří se  
účastní(zajišťují)   letního dětského tábora. Nutné potvrzení o účasti ze strany pořadatelské 
organizace. 

- aby, zaměstnavatel zajistí na své náklady čištění a praní osobních ochranných 
prostředků, které je povinen poskytovat zaměstnancům. Jestli, že jejich praní a čištění 
zaměstnavatel není schopen zajistit, přísluší zaměstnanci paušální náhrada nákladů 
spojených s jejich praním a čištěním a to ve výši:

 100Kč/měsíčně, je-li vykonávaná práce čistá
 150Kč/měsíčně je.li vykonávaná práce nečistá
 200Kč/měsíčně je-li vykonávaná práce velmi nečistá

  

- předseda přítomné seznámil s   průběhem a výsledky 

- z  Komise kolektivního vyjednávání OS Stavba ČR ,které se konalo dne 11.9. zde byl 
především předložen návrh úpravy tarifů pro Odvětvovou Kolektivní smlouvu, tak 
aby kopírovala navýšení minimální mzdy pro rok 2016 od 1.1.2016 (9.900,-Kč) tedy o 
7,6 %.  

            -  16. září 2015 ČMKOS  svolala do Prahy velký manifestační mítink odborů pod   
               heslem „Konec levné práce v ČR“.  Cílem mítinku bylo podpořit a motivovat  
               odboráře, kteří budou vyjednávat růst mezd pro rok 2016.
               Analýzy ČMKOS ukazují, že se ČR velmi nebezpečně vzdaluje úrovni mezd nejen 
              vyspělých evropských zemí, ale máme už sedmé nejnižší mzdy v rámci celé EU. 
              Za 25 let jsme se dostali na úroveň 28 % německých mezd, přičemž zhruba 80 %       
              zaměstnanců v ČR ani této úrovně nedosahuje.
              Odbory nechtějí připustit, aby čeští zaměstnanci patřili mezi nejhůře placené  
              v rámci EU.            
              Neodpovídají tomu ani dosahované výsledky většiny firem, ani dosahovaná úroveň 
              produktivity práce u nás.
              ČMKOS chce obdobně, jako to činí rakouské či německé odbory, aktivizovat  
              vyjednávací    
              týmy kolektivních smluv před zahájením kolektivního vyjednávání.
              Manifestační mítink 16. září by měl dát impulz k založení obdobné tradice i v ČR.



-z  jednání KOO ze dne 5.10.2015 , které bylo tradičně spojeno se setkáním se 
zástupci  vedení společnosti. Zde byly předloženy návrhy jednotlivých odborových 
organizací spadajících pod LB Minerals  s.r.o. pro vyjednávání KS 2016.                            
Z diskuse vyplynulo, že je potřeba nejen upravit minimální tarify, tak aby byly 
procentuálně navýšeny oproti Kolektivní smlouvě vyššího stupně, které budou 
upraveny s ohledem na zvýšení minimální mzdy , která bude povýšena od 1.1. 2016 a
to o 7,6 % na částku 9.900,-Kč. Důležitým bodem bude, pro naše zaměstnance 
především navýšení jednotlivých mzdových výměrů. 
V závěru jednání vystoupily se svými příspěvky zástupci vedení společnosti pánové 
Matoušek, Bárta, Komiš a Žákovec , kteří přítomné podrobně seznámily se stavem 
společnosti, plněním plánu pro rok 2015 a výhledem na roky 2016 a 2017.
 

- s průběhem a výsledky jednání 2 Regionální konference za účasti předsedy a 
místopředsedy  OS STAVBA ČR , která proběhla 7.10.2015 v Plzni .  

         -dle dohody byla 30.9.2015 ukončena sezona v našem Mobilním domě ve středisku    

        Keramika na Hracholuskách.  Pan Mašát zajistil, přetažení a zazimování .

-na základě žádostí členů , byly za poslední měsíc vyplaceny dvě půjčky ve výši 20.000,-Kč

- 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 předložil seznam zájemců o  permanentní vstupenky na hokejovou sezónu 
2015/2016. Letošní rok je poněkud problematický, protože prodejce poskytl pouze 
permanentní  a ne jednotlivé vstupenky jako tomu bylo doposud. Je tedy potřeba 
dodržovat okamžité navrácení permanentky k rukám předsedy. Pravidla zapůjčování jinak 
zůstávají stejná jako v loňském roce. Zápasy si zamluvíte u předsedy VZO pana Hniličky. 

-dle vnitřních stanov, bodu III., článku 7 byl jednomu našemu členovi vyplácen v  měsíci září 
finanční příspěvek ke svatbě ve výši 3.000,-Kč.

-žadatelé si mohou vyzvednout příspěvky na LDT. Předseda zároveň předložil nově 
zpracované formuláře, které se budou používat pro další roky.

-na žádost zaměstnanců a po souhlasu ředitele VJ Plzeňsko Ing. Zimy, dojde na zkoušku 
k osazení několika  nápojových a prodejních automatu firmy Delikomat.                                    
Důvod je zpřístupnit zaměstnancům tento druh občerstvení na odpolední, noční směně a o 
sobotách a nedělích, kdy nelze využít místní bufety.  Zatím se počítá s umístněním na dvou 
místech. V Kaznějově ve staré vrátnici a v Horní Bříze v prostoru jídelny či váhy.                       
Kromě teplých nápojů předpokládáme využití automatů i na bagety, sladké a slané 
pochutiny a studené nápoje.  V případě, že bude mezi zaměstnanci projeven zájem, může 
dojít i k rozšíření na automat na chlazená jídla – najednou 10 druhů jídel – celkově možno 
střídat cca 60 druhů jídel.



KULTURA
- byly vyúčtován zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic ze dne 14.9.2015.   Účastnilo se

ho 48 zájemců.

- je možno obsadit několik volných míst na druhý tematický  zájezd za Českými 
pivovary - pivovar Berounský Medvěd . Zájezd se uskuteční v pátek 16.10.2015. 
Přihlášky s poplatkem u Předsedy VZO p.Hniličky, nebo přímo u pana Jaroslava 
Poppa. 

- zájezd na muzikál Romeo a Julie, který se uskuteční 6.11.2015 je již plně obsazen.

- adventní zájezd do Vídně v termínu27.11.2015 je již plně obsazen. Několik volných 
míst je na zájezd Advent v Regensburgu v termínu 4.12.2015.

- turnaj v Bowlingu čtyř členná družstva 14.11.2015. Sraz přihlášených v 9.45 hod. 
 

Zapsáno v Kaznějov 13.10.2015                                                Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Mašat Petr                              LB  MINERALS, a.s.

                        zapsal předseda Hnilička Karel 


