
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  11. 10. 2015

Přítomni:  Hnilička, Mašát, Pojer, Blaňár, Blaňárová, Toncar, Hejtmánek, Bílek, Šácha, Popp,  
       Lukeš

Host :  ředitel VJ Plzeňsko ing. Zima

Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele dokumentů:
      Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako zapisovatele předsedu VZO pana
Karla Hniličku. Přítomní navrhli a zvolili všemi hlasy přítomných jako ověřovatele zápisu člena
VZO pana Ivan Hejtmánek

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima seznámil přítomné:

- výsledky za měsíc říjen jsou oproti plánu překročeny a to jak ve výrobě, tak
v prodeji. Prodej je překročen ve všech hlavních komoditách. V  posledním čtvrtletí je
prodej dokonce vyšší než samotná výroba, tím také dochází k  výraznému poklesu
našich zásob. Z  tohoto důvodu se dá předpokládat, že v  letošním roce nebude o
Vánočních svátcích zastavena výroba jako tomu bylo v letech minulých.
 

- k otázce vyplacení 13 platu – vyplacení 13 platu a především jeho výši nelze v  těchto
dnech ještě ani odhadnout. Podrobnější informace sdělí tradičně ekonomický ředitel
Ing. Bárta přímo předsedům jednotlivých odborových organizací v  prvních dnech
měsíce prosince tohoto roku. 

- k otázce vyplácení mezd -  je potřeba zdůraznit, že díky dosavadním výkonům je ve
VJ Plzeňko k dnešnímu dni překročen plán mezd cca o 1 mil. Kč  

- probíhají úpravy prostoru jídelny v závodě Kaznějov

- probíhají dlouho připravované úpravy prostor pro odstavení kamionů na příjezdové
komunikaci k závodu v Kaznějově. Zde jde především o zajištění bezpečnosti, protože
v některých případech již zaměstnanci nemohli ani bezpečně projet do zaměstnání.

mailto:karel.hnilicka@cz


- k otázce vybudování, navrácení původní cesty na Mrtník – navzdory všem plánům,
toto nebude možné a tedy se nepočítá s  touto úpravou.  Bylo propočítáno , že jen
potřebný návoz horniny bude sedat v následujících cca 50 letech.

- v H.B. se připravuje rozšíření těžebního prostoru směrem na Kaznějov, v  nejbližším
období se započne na tomto území s těžbou dřeva.

- v otázce úprav na pracovišti Štuk Kaznějov – bylo zdůrazněno, že je to jediné
pracoviště v  Kaznějově, kde není zajištěno pro obsluhu sociální zařízení. Je potřeba
zjistit jaké jsou možnosti připojení na pitnou vodu a odpady. Stejně problém se , řeší
v závodě Horní Bříza na pracovišti Homogenizačního skladu. Prověří následující
pochůzka BOZP.

- k otázce centrálních šaten v  Kaznějově I. patro – bylo konstatováno, že zde neustále
dochází vlhnutí stropů a tím k  znehodnocování interiéru. Dále je potřeba urychleně
řešit opravu elektronického zámku na přístupových dveřích, který je delší dobu
nefunkční a to tak, aby šatny nebyly volně přístupné. Prověří následující pochůzka
BOZP.

- k otázce zajištění dobrého spojení obsluh s  jednotlivými velíny – v rámci zabezpečení
BOZP bylo doporučeno doplnění jednoho mobilního telefonu pro obsluhu Drtírny
v Kaznějově a zajištění automatického přepojení pevné linky na mobil obsluhy
sušáren.

-  k otázce stavu sedaček v  bagrech a nakladačích – je potřeba osobně prověřit stav
sedaček v jednotlivých strojích- prověří následující pochůzka BOZP.

- v H.B. je nutno urychleně řešit stropy v sociálním zařízení mistrů. 

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal

- ve čtvrtek 5. 11. 2015  bylo zahájeno kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy na
rok 2016 mezi Vašimi zástupci v  KOO LB MINERALS  a   vedením společnosti LB
MINERALS. Na tomto jednání byl zástupcům vedení společnosti LB MINERALS
předán návrh Kolektivní smlouvy na rok 2016, kde byly zapracovány Vaše
připomínky, které byly zástupcům KOO LB MINERALS doručeny prostřednictvím
Vašich zástupců z  jednotlivých členských základních organizací OS Stavba ČR do  30.
10. 2015. 

-  v pátek 6.11.2015 proběhlo za účasti  předsedy naší  ZO 5. jednání Komise 
kolektivního vyjednávání při OS STAVBA ČR. Zde se především dopracovávali a 
upřesňovali finální návrhy pro Kolektivní smlouvu vyššího stupně na období od 
1.4.2016. Ty to budou informativně předány předsednictvu a následně Sněmu OS 
STAVBA. Byl jmenovaný vyjednávací tým jehož členem bude i předseda naší 
organizace pan Hnilička.



- VZO projednal návrh na zakoupení reklamních předmětů  pro příští , které jsou 
především určeny a využívány pro naše sportovní akce, MDŽ a odchod do důchodu 
pro naše členy.

- VZO projednal zhodnocení využitelnost nápojových a jídelních automatů. I přes 
určité obavy zda jejich instalace není jen výstřel do tmy , je potřeba přiznat , že 
automaty jsou využívány a to nad očekávání  a to především v Kaznějově. 

- opětovně upozorňujeme naše členy , kteří  doposud nevyužili příspěvek na
dovolenou pro rok 2015 , že Ti  zaměstnance, kteří budou potřebovat uhradit
příspěvek na rekreaci na základě platné kolektivní smlouvy v období od  7. prosince
do 31. prosince 2015, aby o proplacení požádali před tímto časovým úsekem. Z
důvodu finančních operací u bankovních ústavů nebudou faktury na rekreaci v
tomto období 7. – 31. prosince 2015 propláceny. V  případě , že si zaměstnanci
nebudou vědět rady, můžou se obrátit na předsedu VZO pana Hniličku.

- připomínáme, že v  sobotu 14.11.se uskuteční turnaj čtyř členných družstev
v Bowlingu na drahách v  Třemošné. Dráhy jsou plně obsazeny. Sraz účastníků je
v 9.30 hod.

- zájezd na muzikál Romeo a Julie, který měl proběhnout dne 6.11.2015  byl ze strany
divadla zrušen. Po dohodě s  předsedou naší organizace, především z  důvodu
nedůvěryhodnosti  nebude využit náhradní termín a finanční prostředky budou
účastníkům vráceny.

- zapůjčování permanentních vstupenek na hokejová utkání HC Plzeň probíhá dle
platného seznamu. Předseda upozornil, že je potřeba dodržet po zápase urychlené
navrácení vstupenek , tak aby mohli být předány dalšímu zájemci. 

- Po dohodě VZO připravil pro zájemce z  řad našich členů v  měsíci lednu 2016
každoroční návštěvu Plzeňských divadel. Zájemci se nahlásí u hospodářky nejdéle
do 13.11.2015

-  vyplácení bezúročných půjček z fondu  ZO.  Zájemcům z řad našich členů ve výši 
10.000,-Kč bylo za uplynulý měsíc vyplaceno třem zájemcům z řad našich členů,  v  
celkové  výši 30.000,-Kč.  Zájemci se mohou i nadále hlásit u svých zástupců, 
případně přímo u předsedy VZO pana Hniličky. VZO souhlasí.

- 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.

- předsedou byly  předloženy  tři žádosti našich členů o finanční podporu při 
dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 3.000,-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.

- žádáme zaměstnance , kteří mají (reálné) připomínky k úpravě svých pracovišť či 
sociálních zařízení, aby se obrátili se svými připomínkami na jednotlivé zástupce 
odborových organizací a popřípadě přímo na předsedy jednotlivých odborových 
organizací. Odbory tady nejsou od toho aby Vám zajištovaly zájezdy či čokolády , ale
mají plnit právě tuto funkci, tedy mzdy, pracovní prostředí a BOZP.

- závěrem přikládáme článek, týkající se mezd, doporučujeme si ho podrobně přečíst.

Zapsáno v Kaznějově 11.10.2015                                                 Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřil: p. Ivan Hejtmánek                                          LB  MINERALS, a.s.

                           zapsal předseda Hnilička Karel 

Češi si zaslouží víc peněz, potvrzuje
srovnání mezd s výkonem ekonomiky

9. 10. 2015 



lustrační foto. | Foto: Reuters 

Zatímco hrubý domácí produkt na osobu loni v Česku dosahoval 84 procent

průměru Evropské unie, mzdy odpovídaly jen 62 procentům unijního 

průměru. Rozdíl mezi oběma hodnotami je podle ekonoma Davida Marka 

nejvyšší v EU. Důvodů je podle něj několik. Vysoké náklady na práci nad 

rámec vyplácené mzdy, vysoký podíl průmyslu nebo také malá odborová 

angažovanost ve srovnání se zbytkem Evropy. Podívejte se na tabulku 

zemí.

Praha - Rozdíl mezi výkonem tuzemské ekonomiky a mzdou zaměstnanců je v 

České republice nejvyšší v Evropské unii. Ukazuje to analýza ekonoma Davida 

Marka z poradenské společnosti Deloitte.

Marek porovnal hrubý domácí produkt (HDP) na osobu a průměrnou hrubou měsíční 

mzdu ve všech zemích Unie s výjimkou Chorvatska. Obě čísla jsou vyjádřena jako 

podíl na průměru Evropské unie. Zároveň jsou přepočtena na standard kupní síly 

(PPS), tedy ukazatel zohledňující rozdílné ceny v jednotlivých zemích.

HDP na hlavu v Česku v loňském roce činil 84 procent unijního průměru, zatímco 

měsíční mzda před srážkami dosahovala jen 62 procent průměru EU. Rozdíl mezi 

těmito dvěma hodnotami tedy představuje 22 procentních bodů. "Největší rozdíl v 

EU," upozorňuje Marek na Twitteru.

„Uvedený graf vypovídá o tom, jak je přidaná hodnota vytvořená v dané ekonomice 

rozdělována mezi práci (tedy zaměstnance - pozn. red.), firemní zisky a daně,“ 

vysvětluje ekonom.

http://zpravy.aktualne.cz/mzda/l~i:keyword:3307/
http://www.aktualne.cz/wiki/ekonomika/hruby-domaci-produkt-hdp/r~i:wiki:3100/
http://zpravy.aktualne.cz/eura-ilustracni-foto/r~17a971c2d7a211e49e4e002590604f2e/r~c9e568166dd211e5b6b20025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/eura-ilustracni-foto/r~17a971c2d7a211e49e4e002590604f2e/r~c9e568166dd211e5b6b20025900fea04/


Co může za nepoměr

Za tak vysoký rozdíl mezi srovnávanými hodnotami mohou podle Marka například 

celkové náklady na práci. To znamená nejen mzda, ale i sociální a zdravotní 

pojištění, které za zaměstnance musí platit firma. Čím jsou totiž tyto nemzdové 

náklady vyšší, tím méně firmě zbude na samotné výplaty. "Podíl sociálního 

pojistného tvoří v Česku 24 procent celkových nákladů práce. Vyšší je jejich podíl jen

v Belgii, Francii, Itálii a Estonsku," uvádí Marek.

Země HDP na hlavu v PPS 

(podíl na průměru 

EU)

Hrubá měsíční mzda v 

PPS (podíl na průměru 

EU)

Rozdíl (v 

procentních 

bodech)

Česká 

republika

84 % 62 % 22 p.b.

Švédsko 124 % 107 % 17 p.b.

Litva 74 % 58 % 16 p.b.

Estonsko 73 % 58 % 15 p.b.

Slovensko 76 % 61 % 15 p.b.

Německo 124 % 110 % 14 p.b.

Nizozemsko 130 % 118 % 12 p.b.

Rakousko 128 % 117 % 11 p.b.

Rumunsko 54 % 45 % 9 p.b.

Lotyšsko 64 % 56 % 8 p.b.

Kypr 85 % 78 % 7 p.b.

Maďarsko 68 % 62 % 6 p.b.

Portugalsko 78 % 73 % 5 p.b.



Polsko 68 % 64 % 4 p.b.

Itálie 97 % 95 % 2 p.b.

Bulharsko 45 % 44 % 1 p.b.

Finsko 110 % 109 % 1 p.b.

Irsko 132 % 133 % - 1 p.b.

Francie 107 % 109 % - 2 p.b.

Řecko 72 % 75 % - 3 p.b.

Malta 85 % 88 % - 3 p.b.

Velká Británie 108 % 111 % - 3 p.b.

Belgie 119 % 124 % - 5 p.b.

Dánsko 124 % 132 % - 8 p.b.

Španělsko 93 % 101 % - 8 p.b.

Slovinsko 83 % 95 % - 12 p.b.

Lucembursko 263 % 285 % - 22 p.b.

Další příčinou je struktura tuzemské ekonomiky - podle Českého statistického úřadu 

je Česko aktuálně nejprůmyslovější zemí EU. Průmysl se na podnikové ekonomice 

podílí 47,3 procenta, zatímco například v Německu jde o 40,2 procenta.

"Středoevropské země, včetně ČR, mají většinou vyšší podíl průmyslu na HDP než 

západoevropské země," potvrzuje Marek. Průmysl je ovšem náročnější na fyzický 

kapitál, tedy například na budovy, stroje či dopravní prostředky, než sektor služeb. 

Výsledkem je, že v zemích s větším podílem průmyslu směřuje vyšší část z toho, co 

se vyrobí, vlastníkům kapitálu. Podíl, který dostanou zaměstnanci ve formě mezd, je 

opět nižší.

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesko-je-nejprumyslovejsi-zemi-eu-projdete-si-novy-zebricek/r~04502e66554e11e5a80c0025900fea04/


Konec levné práce, volají odboráři

"Dalším důvodem může být nižší podíl zaměstnanců sdružených v odborových 

organizacích," říká Marek. Podle dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (OECD) je v Česku do odborů zapojeno jen 13,4 procenta zaměstnanců, 

zatímco v Německu je to 17,9 procenta a v Rakousku 27,4 procenta. "V Belgii ale již 

55 procent a v Dánsku, Švédsku a Finsku dokonce přes 67 procent,“ dodává 

ekonom. Čím více zaměstnanců se přitom v odborech angažuje, tím je jejich 

vyjednávací pozice silnější.

Chtějte za práci víc peněz, firmy vám neříkají 
pravdu, vyzývá šéf odborů Středulačíst článek 

Na to, aby se zvýšily mzdy, tlačí v Česku nejhlasitěji právě odboráři. V polovině září 

uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) manifestační 

mítink nazvaný Konec levné práce. Hlavním cílem bylo motivovat odboráře ve 

firmách, aby se při kolektivním vyjednávání nebáli říci si o vyšší výplatu, protože 

současné mzdy neodpovídají růstu české ekonomiky.

"Bohužel nás to nepřekvapuje," říká šéf ČMKOS Josef Středula k Markovým číslům. 

"Potvrzují, že mzdy jsou v Česku skutečně pod průměrem. Na vyšší mzdy jsme si 

přitom dávno vydělali," dodává.

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/konec-levne-prace-odbory-manifestace/r~d5d65a785bbb11e5a896002590604f2e/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/konec-levne-prace-odbory-manifestace/r~d5d65a785bbb11e5a896002590604f2e/
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