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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                    
LB Minerals a.s. ze dne  8. 10. 2021 

Přítomni:  Hnilička, Mašát, Toncar, Polcar, Bílek, Kožíšek, Blaňár, Hejtmánek  
 
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 členku 
VZO pana Antonína Kožíška 
 

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
-předseda  seznámil  přítomné členy závodního výboru o proběhlém jednání Koordinačního 
odborového orgánu, kde hlavním bodem bylo vyjednávání Kolektivní smlouvy pro rok 2022.  

 
Nejdůležitějším bodem bylo navýšení mezd, respektive představa v růstu mzdových výměrů 
jednotlivých zaměstnanců.  

 
Předsedové předložili návrhy jednotlivých odborových organizací k situaci v navyšování mezd pro 
rok 2022. Jednání trvalo 7 hodin.  

 
Vedení ve svém bloku přítomné seznámilo s celkovou situací v jednotlivých výrobních závodech a 
následně i celé společnosti.  Dále pak seznámil  přítomné s výrobou a následným prodejem našich 
výrobků.  

 
- členy VZO byl projednán postup týkající se vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2022, případně 
výhledu na další roky.   Předseda přítomným předložil návrhy, které vyšli z jednání KOO.   

 
Bylo zdůrazněno, že jak předsedové jednotlivých odborových organizací, tak samotní členové 
závodních výborů jsou si plně vědomi dopadů stávající situace pro našeho zaměstnavatele                 
( nárůsty, elektřiny, plynu, materiálů, povolenek atd.), toto berou a to již dlouhodobě velmi 
zodpovědně nejen všichni členové jednotlivých výborů a dokonce i  část zaměstnanců.  

 
Zde je ovšem nutno zdůraznit, že stejné nárůsty nákladů mají i zaměstnanci ve svých 
domácnostech. Náš závodní výbor jasně říká , že není možné mít zaměstnání, s kterým nejste 
schopni poplatit základní poplatky na bydlení, energie, stravu atd.   

 
Přítomní v diskusi zdůraznili zvýšené očekávání, nervozitu a zájem zaměstnanců o letošní 
vyjednávání kolektivní smlouvy.  Předseda předložil doporučení nárůstu mezd ze strany ČMKOS a 
OS STAVBA ČR.  
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Po velmi dlouhé diskusi k tomuto tématu, kdy naše odborová organizace šla s původním 
požadavkem nárůstu 14 %.  Byla určena hranice, kam je možno v této situaci ze strany odborů 
v jednání zajít. Touto nejnižší hranicí pro toto vyjednávání je pro nás 10,-Kč na jednou 
odpracovanou hodinu a to paušálně pro každého zaměstnance.  

 
Tato informace byla předána předsedovy KOO panu Haznerovi a to okamžitě po ukončení jednání 
našeho VZO, s tím , aby  bylo neodkladně zahájeno kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy na 
rok 2022 mezi našim vyjednávacím týmem  a  vedením společnosti LB MINERALS. 

 
Na konci jednání k tomuto tématu VZO jednohlasně odhlasoval, že  je potřeba s  ohledem k dnešní 
situaci  žádat plošné, tedy paušální navýšení výměrů pro jednotlivé zaměstnance,  tedy rozdělení 
navýšení stejnou finanční částkou každému zaměstnanci.                            
 
-předseda do konce měsíce společně s revizní komisí provede tradiční inventuru movitého i 
nemovitého majetku. Poté revizní komise připraví seznam na vyřazení  poškozeného, či 
nepotřebného majetku - VZO souhlasí 
 
-předseda  pan Hnilička předložil přítomným ke kontrole výsledky hospodaření naší odborové 
organizace za měsíc září a část měsíce října– VZO souhlasí 
 
-předsedou byly  předloženy  žádosti našich členů o finanční podporu při dlouhodobé pracovní 
neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu .  Jak jste byli podrobně informování, tato výplata 
probíhá z podpůrného fondu, jejímž je naše odborová organizace členem. Opětovně 
upozorňujeme, že je potřeba, aby v případě zájmu o využití tohoto příspěvku, předložili předsedovi 
VZO panu Hniličkovi vypsanou žádost  ofocenou neschopenku . Tiskopis Vám předá zástupce 
Vašeho střediska.     

 
-dle dohody byla na konci měsíce září ukončena sezóna našeho Mobilního domu ve středisku 
Keramika na Hracholuskách. Předseda upozornil, že je potřeba začít pracovat na jeho zazimování, 
především odpuštění vody, zabezpečení proti zamrznutí a nátěr přístavku                                         
Dále byly prodiskutovány návrhy na úpravy v novém obytném karavanu. 
        
-k otázce proděje starého obytného karavanu, předseda sdělil, že domluvená částka byla již 
převedena na náš účet. Nyní předseda zajišťuje vyřízení veškerých formalit. 
 
-na základě žádostí členů , byly za poslední měsíc vyplaceny dvě bezúročné půjčky z fondu naší 
základní odborové organizace ve výši 20.000,-Kč. VZO souhlasí. 
 
-k otázce permanentních vstupenek na hokejovou sezónu 2021/2022 předseda sdělil, že proběhlo 
několik jednání. Z naší strany je jasný požadavek a to jestli , že se z jakéhokoliv důvodu budou 
odehrávat utkání bez diváku, požadujeme navrátit za tyto zápasy dané finanční prostředky.   
 
-na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o vyplacení finančních 
prostředků za členství pro dvěma našich členům v celkové výši 3.000,-Kč. 
 
-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. 
 
-předseda předložil žadatele, kteří doložili písemnou žádost o příspěvky na LDT za rok 2021. VZO 
souhlasí.   
 



-bylo předloženo vyúčtování zájezdu na Zahradu Čech do Litoměřic který se uskutečnil v měsíci září. 
Předseda jasně sdělil, že po letošní zkušenosti již nebude oslovován dosavadní dopravce. Účastnilo 
se ho 37 zájemců. 
 
-předseda předložil vyúčtování návštěv našich členů v podzemí starých kaolinových dolů v Nevřeni 
za měsíc září. 
 
-byla předložena žádost našeho člena o vyplacení finanční částky 3.000,-Kč za narození dítěte, VZO 
souhlasí  
 
-s obrovským zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 2. října zemřel náš kolega a člen naší odborové 
organizace pan Přemysl Řezáč.  

Úkolem VZO a především předsedy naší odborové organizace je nyní oslovit manželku a zajistit 
správnost vyřešení a vyplacení finanční hotovosti, která byla pro tento účel v zásadách 
hospodaření  článek I/III  a článek I/IV sociální podpora naší odborové organizace, tedy VZO LB 
MINERALS, a.s. vytvořena a zní :  

Čl.3. K okamžité pomoci bude v případě úmrtí člena ZO , který je v pracovním poměru 
k zaměstnavateli , tedy LB MINERALS,s.r.o.  vyplacena pozůstalým jednorázová finanční podpora 
z finančních prostředků ZO ve výši  25.000,-Kč.  Tato částka bude vyplacena v případě, že příčinou 
úmrtí nebude pracovní úraz ( tento je řešen v kolektivní smlouvě).  

Čl.4. Nad  částku ve článku III/3 , pak bude vyplacen jednorázový příspěvek  15.000,-Kč  pro 
každé osiřelé dítě do 18 let, zemřelého nebo ovdovělého člena , které není výdělečně činné.          
Tedy celkem bude vyplaceno čtyři nezletilé děti 60.000,-Kč. 

Tato finanční podpora,  bude rodině proplacena a to  v hotovosti oproti podpisu ihned po 
předložení úmrtního listu. VZO souhlasí. 

Dále obdrží na účet částku ve výši 5.000,-Kč z Podpůrného fondu OS STAVBA ČR. VZO souhlasí. 

Celkově tedy rodina obdrží od odborů 90.000,-Kč .  

 
Zapsáno v Kaznějově  8. 10. 2021                                                   Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřila: Antonín Kožíšek                                         LB  MINERALS, a.s.
                                     zapsal předseda Hnilička Karel  
 

 


