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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                              

LB Minerals a. s. ze dne  17. 6. 2020 
Přítomni:Hnilička,Mašat,Běžel,Blaňár,Blaňárová,Toncar,Polcar,Bílek,Hejtmánek, Kožíšek  

 
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 Jana Běžela. 

 

1.Předseda projednal s ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou: 
- výroba a expedice za měsíc březen a za první čtvrtletí roku 2020. 
- plánované odstávky, situace a následky krize vyplývající z koronaviru.  Nejasnost zakázek u našich 
odběratelů na další čtvrtletí. 
- i nadále dle rozhodnutí GŘ je při odstávkách výroby nutné čerpat tzv. Kurzarbeit (60%) , u 
zaměstnanců kteří mají starou dovolenou je pak nutno čerpat zbylou „starou“ dovolenou z roku 
2019. 
- úrazovost ve VJ Plzeňsko za první čtvrtletí tohoto roku, průběh prověrek BOZP  
- pan ředitel poděkoval zaměstnancům za jejich přístup k vydaným pokynum týkajících se dnešní 
nelehké situace. Bylo zdůrazněno , že vedení společnosti i VJ Plzeňsko dělá vše pro to , aby byla 
udržena plná zaměstnanost. 
 

 2.Předseda seznámil přítomné, VZO projednal 
-proběhlo jednání odborů s nejvyšším vedením naší společnosti, po dohodě s vedením společnosti 
zveřejňujeme kompletní informace z tohoto jednání - 
 

Jednatel naší společnosti Ing. Matoušek 
-  pan Matoušek informoval o aktuální situaci v naší společnosti a v průmyslovém odvětví v ČR 

a Evropě. 
- již na začátku roku došlo k ochlazení poptávek, od poloviny března se k poklesu odbytu 

přidalo ještě zastavení ekonomiky nejen v Evropě, ale v celém světě. První čtvrtletí letošního 
roku proběhlo ještě relativně dobře, plán byl splněn. Vliv mělo předzásobení odběratelů a 
nejistota v dodávkách. V měsíci dubnu, a především v květnu došlo k velkým propadům 
v tržbách (květen – 37 mil. Kč). Měsíc červen bude podobný jako měsíc květen a výhled na 
další měsíce zatím není příliš optimistický, signály od odběratelů nejsou moc optimistické. 

- dnešní situace se liší od finanční krize v roku 2009 v tom, že nikdo nedokáže říct, jak dlouho 
bude krize vyvolaná nákazou C 19 trvat a kdy se ekonomika vrátí do situace roku 2019. 

- propad v roce 2009 byl max. 22 %, nyní už je propad 34 % v průmyslové výrobě. 
- je velmi pravděpodobné, že opatření, která budou naší společností přijímána, se mohou po 

lokalitách lišit (dle požadavků našich odběratelů). 
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- přešlo se z měsíčního plánování na týdenní, ve čtvrtek se oznámí prodej na následující týden 
a ředitelé VJ tomu přizpůsobí v dalším týdnu výrobu a případné odstávky nebo opravy 
výrobního zařízení. 

- Kurzarbeit – stát by měl uhradit 60 % nákladů na částečnou nezaměstnanost. Systém 
odstávek bude uplatňován během letních měsíců. Situace není jednoduchá, mění se každým 
dnem, musíme všichni pochopit opatření, která vedení společnosti přijímá (odstávky 
ANTIKOVID určitě budou do konce srpna). 

- další vývoj neznají výrobci dílů pro výrobu automobilů, skelných vláken, sanitární keramiky, 
v podstatě nikdo. Více informací ohledně vývoje situace a prodeje by mělo být známo po 
prázdninách – září, říjen. 

-  nějakými případnými odstávkami je třeba v naší firmě pravděpodobně počítat minimálně 
do konce roku 2020. (Naši odběratelé pozastavili výrobu na 3 měsíce a další 2-3 měsíce 
budou vyprodávat vlastní sklady s výrobky). Naše společnost přijímá úsporná opatření. Byly 
omezeny i investice do doby, než bude jasněji o dalším vývoji ohledně odbytu. 

 

Ekonomický ředitel naší společnosti Ing. Bárta přítomné informoval: 
- seznámil přítomné s ekonomickou situací naší společnosti v uplynulém období letošního 

roku. 
- snížení pohyblivé složky o 3 procentní body v celé společnosti. 
- vývoj cen plynu, dieselu a el. energie. 
- vývoj kurzu eura. 
- trasování služebního mobilu pro chytrou karanténu – probíhá trasování mobilu (pouze 

poloha, ne hovory), je to na vůli zaměstnance, zda povolí toto trasování, nemusí se dotazovat 
zaměstnavatele. 
 

Obchodní ředitel naší společnosti Mgr. Komiš  
- první čtvrtletí 2020 tržby přeplněny, plánování bylo naprosto v pořádku. 
- květen a duben 2020 už byl horší, i když většina zákazníků odebírala z důvodu strachu, že 

nebudou mít dodávky, sami však už odbyt neměli. 
- jediná komodita, která je přeplněna, je písek a kamenivo. 
- tržby – propad v miliónech korun. 
- během korona-krize téměř všichni naši odběratelé zavřeli své provozy. Tato omezení ve 

výrobě odběratelé avizují minimálně do konce léta, předpokládají, že během čtvrtého 
čtvrtletí 2020 by se situace mohla pomalu začít zlepšovat. 

- Je potřeba počítat s tím , zákazníci budou v první řadě ale budou vyprodávat svoje sklady a 
až potom budou navyšovat výrobu (začnou odebírat naše produkty). 

 
Závěrem informačního bloku jednatel naší společnosti Ing. Matoušek děkuje všem zaměstnancům 
společnosti za pochopení a přístup při přijímání opatření způsobených korona-krizí a odvedenou 
práci pro naši společnost. Vedení společnosti věří, že se nám podaří nynější problémy překonat jako 
finanční krizi v roce 2009. 
 

- pan Hnilička přítomné podrobně informoval o průběhu vyjednávání a podpisu Dodatku č.1 
KSVS 2019-2024. 
Ve čtvrtek 16. 4 .2020 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, 
uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, 
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy na straně jedné a Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví na straně druhé. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 1. 4. 2020. 
Předmětem dodatku je zvýšení minimálních hodinových mzdových tarifů, navýšení 
měsíčních tarifů v každém stupni o meziroční minimální nárůst mzdy. Kolektivní smlouva 



vyššího stupně se v odvětví stavebnictví pravidelně uzavírá již od roku 1991, což je v rámci 
odborů unikátní.                                                                                      

 
- od poslední porady bylo ze strany našich členů předloženo 13 nových žádostí o vyplacení 
příspěvku, finanční podporu při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu 
z Podpůrného fondu OS STAVBA ČR,  v celkové výši 15.000,-Kč. Od počátku roku bylo již vyřízeno 38 
žádostí a vyplacen příspěvek v celkové výši 45.000,-Kč.    
 
Zájemci o využití tohoto příspěvku, předloží předsedovi VZO panu Hniličkovi vypsanou žádost 
a ofocenou neschopenku (nově z důvodu zavedení elektronické neschopenky kartičkou, kterou 
obdržíte u lékaře) .  
Tiskopis Vám předá zástupce Vašeho střediska nebo si ho vypíšete přímo u předsedy VZO 
pana Hniličky.   
 
-na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o   vyplacení finančních 
prostředků za členství pro pět našich členů, ve výši 8.500,-Kč ,VZO souhlasí. 
 
- Hracholusky –  poslední měsíc se více než pilně pracovalo na vybudování zázemí a ustavení 
Mobilního domu v kempu Keramika na Hracholuské přehradě. Celková cena úprav vyjde cca na 
70.000,- Kč.  
  
Dobrovolníci celkově odpracovali na ustavení Mobilního domu, vybudování kanalizace, elektrické a 
vodní přípojce, vybudování přístřešku 203 hodin v času svého volna, za což jim patří velký dík.    
Foto z úprav je vloženo na našich stránkách www.zolbminerals.cz 
 
Nově tedy budou moci a to už v letošním roce zájemci obsadit Mobilní dům i po celé září. 
                                                                                                                     
 O prázdninách je ještě možno využít poslední volný termín - 1 stan 18. 7.- 25. 7.  

  
-předseda předložil  2  žádosti o vyplacení půjčky ve výši 10.000,-Kč s fondu VZO  a to v celkové   
výši 20.000,-Kč.    VZO souhlasí. 
 
-předložení hospodaření pokladny VZO za měsíc květen a červen, VZO souhlasí 
 
-postup ve vymáhání dluhu, ze strany naší odborové organizace od našeho bývalého člena.  
 
-návštěvnost našich internetových stránek www.zolbminerals.cz – k dnešnímu datu bylo 
zaznamenáno 64 903 otevření.   
 
-předložena žádost jednoho zaměstnance o vstup do naší odborové organizace, 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.   
 
 - dne 14.9.2020  připravujeme tradiční jednodenní zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada 
Čech. Zájemci se nahlásí u předsedy revizní komise pana Petra Loukoty. 
 
 
Zapsáno v Kaznějově   17. 6. 2020   Za VZO OSSTAVBA ČR  LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Jan Běžel           předseda Karel Hnilička 

http://www.zolbminerals.cz/

