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 24.1.2018
Přítomni: Hnilička, Polcar, Popp, Pojer, Šácha, Bílek, Lukeš, Hejtmánek, Zelenka,
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 Bohumíra Bílka.

1. Ředitel VJ Plzeňsko Ing. Zima projednal s předsedou:
- pan ředitel poděkoval všem zaměstnancům za odvedenou práci v roce 2017
- informace o plnění plánu výroby a prodeje ve VJ Plzeňsko za rok 2017
- informace o nárůstu mezd ve VJ Plzeňsko v roce 2017 a s přípravou úprav mezd pro
rok 2018
- informace o investicích a opravách ve VJ Plzeňsko pro rok 2018
- informoval o návrhu řešení zázemí zaměstnanců lomu v Kaznějově

2.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal
- přítomní opětovně projednali výsledky vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2018.
Přítomní byli seznámeni s datem, kdy bude provedeno navýšení mezd. Zástupci
jednotlivých středisek obdrželi výtisky KS pro rok 2018, tak aby byly dle zvyklosti
volně přístupné všem zaměstnancům a to na všech pracovištích.
-byly prodiskutovány otázky ohledně článků 8.8. a 8.9., tedy nově zavedené možnosti
výběru zaměstnanců v poskytování těchto příspěvků. K tomuto po dohodě přikládáme
i podrobné informace od ekonomického ředitele LB Minerals s.r.o. Ing. Pavla Bárty –
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Vzhledem k tomu, že řada z vás využila novou možnost v kolektivní smlouvě, tedy přesun částek mezi
jednotlivými finančními benefity (penzijní spoření, životní pojištění, příspěvek na dovolenou), chtěl
bych vám touto cestou stručně vysvětlit některé finanční a daňové dopady.
V případě, že jste si zrušili příspěvek na penzijní pojištění:
1. S výplatou za leden (9.2.2018) už vám zaměstnavatel na vaše penzijní pojištění nepošle
příspěvek
2. Pokud jste penzijní pojištění zrušili, musíte si do skončení výpovědní lhůty hradit
nasmlouvané částky sami, popřípadě se dohodnout s penzijní společností na jiném řešení.

3. V případě zrušení penzijního spoření vám penzijní společnost zdaní vyplacené příspěvky od
zaměstnavatele
V případě, že jste si zrušili příspěvek na životní pojištění
1. S výplatou za leden (9.2.2018) už vám zaměstnavatel na vaše životní pojištění nepošle
příspěvek.
2. Pokud jste životní pojištění nerušili, musíte si nadále hradit příspěvek sami popřípadě navýšit
svoji platbu (v případě, že vaše životní pojištění bylo hrazeno částečně vámi a částečně
zaměstnavatelem)
3. Pokud jste životní pojištění zrušili, musíte si do skončení výpovědní lhůty hradit
nasmlouvané částky sami, popřípadě se dohodnout s pojišťovnou na jiném řešení.
4. V případě zrušení životního pojištění vám pojišťovna zdaní vyplacené příspěvky od
zaměstnavatele zaplacené do konce roku 2014. Příspěvky vyplácené od roku 2015 si musíte
dodanit sami. Musíte si tedy v příštím roce sami podat daňové přiznání. Mzdová účtárna
vám roční vyúčtování daně neudělá. Pozor proto v lednu příštího roku při podepisování
daňového formuláře pro mzdovou účtárnu (dostáváte v lednu k výplatní pásce).
Daňová problematika obou benefitů je bohužel komplikovaná a záleží na tom, jak jste oba
produkty měli nastavené. V případě nejasností se raději obraťte na daňové odborníky.

V případě, že jste si nastavení benefitů neměnili, zůstává vše jako dosud a nic se pro vás
nemění.
S pozdravem Pavel Bárta

- předseda upozornil přítomné, že ve čtvrtek dne 25.1. začíná v Praze první kolo
vyjednávání dodatku Vyšší kolektivní smlouvy pro rok 2018.
- jako tradičně budou na konci měsíce ledna 2018, pro naše členy, ve spolupráci
s pracovnicemi mzdové účtárny, připraveny a potvrzeny formuláře pro odpis daní za
zaplacené členské příspěvky za rok 2017.
Pro případné dotazy předkládáme zkrácené telefonní volby na mzdovou účtárnu a
personální útvar . Na tato čísla je možno volat i přímo z jednotlivých pracovišť:
personální útvar pí. Grossová tel. - 8388 – (378021289)
mzdová účtárna pí. Jánská tel. - 8386 – (724 285 989 )
- předseda upozornil, že byly již připraveny materiály o hospodaření naší odborové
organizace za uplynulý rok 2017. Společně budou do poloviny měsíce února také
připraveny materiály pro daňové přiznání za rok 2017, tak jak nám je určeno zákonem.
Veškeré materiály budou již tradičně předloženy na členské schůzi naší odborové
organizace, která se uskuteční dle plánu práce pro rok 2018. Dále bylo předloženo
přepravování hospodaření za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017. Veškeré tyto
materiály byly přepracovány z běžného účetnictví do podvojného účetnictví, tak aby
vše odpovídalo daným zákonům. K tomuto kroku jsme byli nuceni přikročit z důvodu
překročení hranice naší organizací vlastněných finančních prostředků, daných
příslušným platným daňovým zákonem.

VZO požádalo předsedu revizní komise pana Petra Loukotu o provedení kompletní
kontroly, tak aby byly všechny potřebné materiály o proběhlé kontrole připraveny ke
schválení na připravovanou členskou schůzi.
- přítomní odsouhlasili dvě nově předložené přihlášky zaměstnanců kaolin Kaznějov
a přijali je za členy naší odborové organizace.
- od středy 10.1.2018 lze tradičně podat u předsedy VZO pana Hniličky závaznou
přihlášku k rekreaci v našich stanech a mobilním domě, které budou tradičně
postaveny v kempu Keramika na Hracholuské přehradě. Předseda připraví poukazy,
které zájemci obdrží dle příslušné platbě. K dnešnímu dni je možno ještě využít tyto
volné termíny:
Mobilní dům – 16.6. – 23.6. a 1.9 – 8.9.2018
Stany: 1 stan 23.6. – 30.6. , 2 stany 7.7. – 14.7., 1 stan 11.8. – 18.8. 2018
- předseda upozorňuje zájemce o příspěvek na lyžařské kursy pro rok 2018 ve výši
500,-Kč na jedno dítě, že je potřeba vyzvednou si platný formulář a tento pak předat do
15. března 2018 předsedovi VZO p. Hniličkovi nebo místopředsedovi panu Mašatovi.
- 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 pana Hniličky.
- předsedou bylo předloženo osm žádosti našich členů o finanční podporu při
dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu ve výši 6.500,-Kč.
- na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil žádosti o
vyplacení finančních prostředků za členství pro sedm našich členů v celkové výši
16.500,-Kč.
-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili
životní výročí 50 či 60 let. Dle Statutu naší ZO členové obdrželi malou pozornost.
Dále předseda seznámil přítomné se jmenným seznamem členů , kteří v roce 2018
oslaví životní jubileum 50 a 60 let. Byl předložen seznam pracovních výročí pro tento
rok.
- předsedou VZO byly předány dárkové balíčky a malý dárek panu Jaroslavu Hornovi
a panu Stanislavu Kaňkovi, kteří odešli na počátku roku 2018 do starobního důchodu
a byly našimi dlouholetými členy.
- na základě žádostí našich členů, připravujeme 17.3.2018 zájezd do Drážďan za
nákupy do největšího obchodního domu PRIMARK. Po příjezdu přejdeme k
nákupnímu centru kolem nejznámějších historických památ ek Drážďan.
Poté vol no k nákupům. O dj ez d z p ět v c c a 1 6:3 0 hod .

Zapsáno v Kaznějově 24.1.2018
ověřil: Bílek Bohumír

Za VZO LB MINERALS a.s.
předseda Hnilička Karel

