
 

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  12. 12. 2019 
 

Přítomni: Hnilička,Mašat,Blaňár,Blaňárová, Kožíšek, Toncar, Zelenka, Hejtmánek, Polcar, Bílek, Běžel                                                                                                                     

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 Petra Mašata 

 

1. Předseda seznámil přítomné, VZO projednal 
-  předseda  podal informace  o výsledcích  kolektivního vyjednávání pro rok 2020, z důvodů 
nedohody , především rozdílného pohledu vyjednávacích týmů na výši nárůstu mezd a jejich 
rozdělení, nebyla KS doposud podepsána. K tomuto byla vedena opětovně dlouhá a bouřlivá 
diskuse.  
 
Výsledkem bylo rozhodnutí, že VZO i nadále trvá na již předložené minimální výši nárůstu mezd 
a především na jejím paušálním rozdělení, tedy navýšení pro všechny zaměstnance jednotnou 
finanční částkou.  
 
Předseda , přítomné ujistil, že vyjednávací tým zastupující jednotlivé odborové organizace dělá 
vše co je potřeba k prosazení našich návrhů. Přítomní byli dále seznámeni s názory ostatních 
odborových organizací.  
 
V pondělí 16.12. proběhne porada KOO , tedy předsedů jednotlivých odborových organizací. 
VZO rozhodl, že v případě potřeby a  v návaznosti a s ohledem na výsledek  jednání KOO,  bude 
vytvořen dotazník, kde členové naší organizace vyjádří svůj názor k stávající situaci.  
 

      - jak jsme Vás již informovali, dle dohody v KS pro rok 2019 vedení společnosti LB MINERALS,        
        s.r.o. rozhodlo na základě výsledků o stanovení koeficientu pro 13. plat za rok 2019 (podle    
      odstavce 6.1.7  kolektivní smlouvy) ve výši 1.  Výplata proběhla společně se mzdou za listopad,    
      tedy 10.12.2019. 
 

- dalším bodem jednání bylo zhodnocení naší účasti v Podpůrném fondu OS STAVBA ČR, kterého 
jsme členy  od 1.7.2019. Předseda předložil využití tohoto fondu ze strany našich členů za 
uplynulé období.    

       
      Od počátku našeho vstupu bylo podáno jedenáct žádostí v podpoře v nemoci v celkové výši  
      14.000,-Kč . Dále pak jedna žádost k příspěvku k narození dítěte ve výši 3.000,- Kč. Tyto byly  
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      žadatelům vyplaceny  formou zaslání finančních prostředků na jejich účet.  
       
      Předseda dále informoval , že na základě našeho návrhu byla podána žádost o změnu   
      v Podpůrném fondu OS STAVBA ČR o navýšení  příspěvku při úmrtí z 5.000,-Kč na 20.000,-Kč.  
      
     VZO na návrh předsedy dále po diskusi  odsouhlasil, že i v případě , že bude tato částka   
     v podpůrném fondu odsouhlasena, bude i nadále ponechán příspěvek pro našeho člena, v rámci   
     hospodaření naší odborové organizace, dle stávajících pravidel ve výši 20.000,-Kč. Nově by , tedy   
     příspěvek dohromady byl vyplacen ve výši 40.000,-Kč. Dále byla předložena úprava podpory ve   
     stávce a to tak , že nově by neměla být 800,-Kč na den, ale náhradou 100,-Kč na každou   
      neodpracovanou hodinu. Vysvětleno v tabulce níže. Toto bylo projednáno na poslední Valné   
     hromadě Podpůrného fondu, na  Sněmu OS STAVBA ČR který se uskutečnil 11.12.2019. Vedení   
      podpůrného fondu dostalo za  úkol zpracování těchto návrhů.     

 

Tabulka sociální podpory pro členy naší odborové organizace 
     Hospodaření organizace      Podpůrná fond 
     Sociální podpora         OS STAVBA ČR 

1.Bezúročná půjčka   ANO – 10.000,-Kč          NE   
2.Úmrtí  člena    ANO – 20.000,-Kč          ANO – 20.000,-Kč 
3.Podpora v pracovní neschopnosti       NE            ANO -1.500,- +11měs. 1.000,-Kč 
4.Každé osiřelé dítě do 18 let  ANO – 10.000,-Kč           NE 
5.Nemocné děti – inv. a zdrav.pos   ANO – 5.000,-Kč           NE 
6.Příspěvek živelné pohromy  NE             ANO - % počítáno z 50.000,-Kč 
7.Příspěvek ke svatbě   ANO – 3.000,-Kč           NE 
8.Příspěvek k narození dítěte  NE             ANO – 3.000,-Kč  
9.Příspěvek pro dárce krve  ANO – 500,-Kč  až 2.500,-Kč   NE 
10.Podpora v nezaměstnanosti  NE              ANO – 6 měsíců po 500,-Kč 
11.Podpora při výpovědi  NE              ANO - 6 měsíců po 500,-Kč 
12.Podpora při stávce   NE             ANO - 100,-Kč za každou hodinu 

 
 

- jako tradičně budou na konci měsíce ledna 2020,  pro naše členy, ve spolupráci s  pracovnicí 
mzdové účtárny, připraveny a potvrzeny formuláře pro odpis daní za zaplacené členské 
příspěvky pro rok 2019. Pro případné dotazy předkládáme zkrácené telefonní volby na 
mzdovou účtárnu a personální útvar . Na tato čísla je možno volat přímo z jednotlivých 
pracovišť:                              
                                                                               personální útvar   tel. - 8388 – (378021289) 
                                                                               mzdová účtárna     tel. - 8387 – (378021225) 
 
- předseda předložil přítomným hospodaření naší odborové organizace za měsíc říjen, listopad. 
VZO souhlasí.  
 
Na počátku měsíce ledna bude provedena kontrola, celoročního hospodaření ze strany Revizní 
komise naší odborové organizace. Přítomným byla předložena zpráva předsedy revizní komise 
p. Loukoty týkající se kompletní kontroly našeho majetku.  VZO bere na vědomí. 

   
   - předseda dále informoval o probíhajících přípravách a jednáních Komise kolektivního   
     vyjednávání OS STAVBA ČR  k návrhu dodatku pro kolektivní smlouvu vyššího  stupně pro rok     
     2020 , která dnes pokrývá většinu zaměstnanců ve stavebnictví v ČR. Zde byl přijat a schválen  
     návrh pro toto kolektivní vyjednávání k navýšení minimálních tarifů pro rok 2020 v návaznosti   
     na navýšení minimální mzdy a na výsledky akce Konec levné práce. 



     Přítomní byli seznámeni s Nařízení vlády týkající se minimální mzdy pro rok 2020.  
 
      Tento návrh byl dne  11.12. podpořen a schválen celorepublikovým Sněmem OS Stavba ČR ,   
      který   zároveň doporučil všem svým základním odborovým organizacím vyjednávat ve svých    
      kolektivních smlouvách pro rok 2020 ve stejném duchu. 

 
     -návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals,cz . K dnešnímu dni    
       více jak 62.370 zájemců. Děkujeme !!!  
 

- VZO odsouhlasil dvě nově  předložené přihlášky zaměstnanců kaolin Kaznějov a přijal jej za 
člena naší odborové organizace. 

 
-předseda  dále předložil seznam třem členům, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 
50 či 60 let. Dle Statutu naší ZO tito členové obdrželi malou pozornost v celkové výši  1.500,-Kč.                                                                                                                                  

 
      -   vyplácení bezúročných půjček z fondu  VZO  a to 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. 
 

-  upozorňujeme rodiče dětí , kteří si budou žádat o vyplacení příspěvku na lyžařské výcviky, že 
je nutno vyzvednout si u předsedy VZO pana Hniličky předepsaný tiskopis.   
   Dle rozhodnutí VZO obdrží všichni členi, kteří podají žádost o tuto dotaci, příspěvek ve výši 
500,-Kč na jedno dítě.   

 

Sepsáno v Kaznějově 12. 12. 2019                                          Za VZO OS STAVBA ČR 

Ověřil: p. Mašat Petr                                    LB  MINERALS, a.s. 
                                 zapsal předseda Hnilička Karel,  

 

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 opět se nám blíží vánoční svátky a samozřejmě i konec roku 2017.  

 
Rád bych Vám a Vašim rodinám popřál,  jménem našeho VZO,  naší odborové organizace, 
ale i  jménem svým,  šťastné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a především hodně 
zdraví v novém roce 2020 .  
             S úctou Karel Hnilička 

 

http://www.zolbminerals,cz/

