
 

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  20.4.2017 

 
Přítomni: Hnilička, Běžel, Pojer, Blaňárová, Toncar, Polcar. Hejtmánek, Šour, Šácha, Zelenka, Lukeš 

Host: ředitel VJ Plzeňsko 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 pana Běžela.. 

 

1. Ředitel VJ Plzeňsko informoval přítomné 

 
- informace o výrobě a prodeji od počátku roku 2017 
- informace o přesunu techniky a zaměstnanců z H.Břízy do Kaznějova 
- informace k situaci v Kyšicích – těžba- zásoby – pozemky- ukládání 
- informace o plánu na celý rok 2017 
- informace týkající se oprav a investic pro rok 2017 
- přidání finančních prostředků do mezd jednotlivým zaměstnancům dle KS 2017 
- řešení nástupů nových zaměstnanců na pracoviště Přerovský lis a Flokuace 

 

2. VZO projednal 

 
- přítomní obdržely na jednotlivé pracoviště podepsanou dohodu, dodatek o změnách 
v Kolektivní smlouvě pro roky 2016 – 2017. Tabulka stanovuje minimální a maximální 
hodinové a měsíční tarify při stanovené týdenní pracovní době 37,5 hodiny.  
 
               min.  max.  min.   max. 
1. 70,50  92,-  11.500,-  15.000,- 
2. 77,-  100,-  12.600,-  16.400,- 
3. 89,-  116,-  14.500,-  18.900,- 
4. 102,-  133,-  16.700,-  21.700,- 
5. 117,-  152,-  19.200,-  25.000,- 
6. 135,-  176,-  22.100,-  28.700,- 
7. 155,-    25.400,-  33.000,- 
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- dále byl předložen dodatek č.1 pro Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřená mezi OS 
STAVBA ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a to na roky 2016 – 2019. Předseda 
upozornil , že letošní rok byl ve vyjednávání této smlouvy brán jako velmi úspěšný a to i 
díky jednání zástupců ze strany svazu podnikatelů. Dochází zde k navýšení minimálních 
mzdových tarifů ve výši 6,3 % v hodinové mzdě a ve výši 6,7 % ve mzdě měsíční.  Zde 
můžete sami  posoudit rozdíl mezi výší tarifů vyjednanou v naší kolektivní smlouvě a KSVS. 
Zde je potřeba si uvědomit , že je určité procento firem, které doposud používají ve mzdě 
základnímu tarifu i složku osobního hodnocení, která je taktéž zahrnuta do základní mzdy 
zaměstnanců.   
 
1. 70,40    11.000,-   
2. 71,50    11.450,-   
3. 73,60    12.050,-   
4. 77,90    13.100,-   
5. 84,30    14.500,-   
6. 91,70    15.800,-   
7. 102,40    17.550,- 
   
- projednána nabídka firmy Initial. Tato firma má nejen České republice i celosvětově  
vedoucí postavení v oblasti poskytování komplexního servisu ohledně pracovních  oděvů . 
Přítomným byl představen celý proces této nabídky a vzorky pracovních oděvů. Jednoduše 
se týká o to , že firma nejen dodává ochranné oděvy pro zaměstnance , ale po dohodě 
dochází i k jejich čištění, případným opravám a opětovnému předání jednotlivým 
zaměstnancům. Po dohodě s vedením společnosti, dojde k zkušebnímu provozu u některé 
s menších provozoven v rámci LB MINERALS s.r.o. Po určitém období dojde k jejímu 
vyhodnocení a případnému rozšíření této služby pro všechny zaměstnance. 
 
- s ředitelem VJ Plzeňsko , za účasti zástupců odborových organizací byla projednána 
situace na pracovištích Mechanizace a Drcení v Horní Bříze. Po dohodě, budou stanovení 
pracovníci převedeni na jiná pracoviště. 1 zaměstnanec – Kyšice, ostatní pak budou 
převedeni do závodu Kaznějov. 
 
- dle dohody dojde dne 24.4.2017 k uzavření jídelny v závodě Kaznějov, dojde zde k dlouho 
očekávané celkové rekonstrukci těchto prostor. Upozorňujeme strávníky, že výdej jídel a 
to po celou dobu této rekonstrukce je převeden výdej jídel do H baráku do prostor školící 
učebny v přízemí. 
 
- byl předložen návrh Vám již známého vitamínového balíčku pro rok 2017. VZO nemá 
připomínek. 
 
- otázky týkající se příprav na roční pochůzky BOZP. V provozovně Kaznějov tato prověrka 
proběhne 18.5.2017 a v provozovně v Horní Bříze a Kyšicích pak dne 25.5.2017 
 
- školení pro členy VZO týkající se změn v zákoníku práce, BOZP a vyjednávání Kolektivních 
smluv se uskuteční v termínu 12.-14.6.2017 ve Starých Splavech 
 



- vyšel nový Stavebník - časopis OS STAVBA ČR, tento je součástí tohoto zápisu. 
  
- na středu 17.5.2017 byl svolán Sněm OS STAVBA ČR, kromě běžného programu zde jako 
host vystoupí i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.  
 
-   s vyplácením bezúročných půjček z fondu  VZO  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. VZO souhlasí.    
                                                                                           
- byly předloženy dvě žádosti ze strany nových zaměstnanců o vstup do naší organizace. 
VZO souhlasí. 
 
- předseda předložil  šest žádostí o finanční podporu při dlouhodobé pracovní 
neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 3.500,-Kč.  VZO souhlasí.   
 
-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní 
výročí 50 či 60 let. Dle Statutu naší  ZO  členové obdrželi malou pozornost.   
 
- k otázce konference 2017 , tedy členské schůze naší odborové organizace, bylo 
rozhodnuto, že termín bude řešen až po ukončení celkové rekonstrukce prostor jídelny 
v Kaznějově. 
 
- příspěvky pro děti našich členů za lyžařské výcviky – sezona 2016-17, byly vyplaceny   
 

Kultura 
- zájezd na Hobby   12.5.  – 5 volných míst  
- turnaj v Bowlingu   13.5. – všech deset drah je již obsazeno 
- zájezd do Vídně   26.8. – možno obsadit posledních 5 míst 
- zájezd do Polska    21.10. - možno obsadit posledních 6 míst 
 
Poslední volný termín pro  stan i  Mobilní dům je 26.8.-2.9.2017 Případní zájemci se nahlásí 
u předsedy VZO pana Hniličky.  
 
 

Zapsáno v Kaznějov 20.4.2017                                                      Za VZO OS STAVBA ČR 

Ověřil: p. Běžel Jan                        LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel,  

 


