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Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR,                              

LB Minerals a. s. ze dne  3. 10. 2022 
Přítomni:  Hnilička, Blaňár, Blaňárová, Mašat, Polcar, Toncar, Hejtmánek, Bílek, 

Kožíšek, 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 Miroslava 
Zelenku. 

 

1.Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
-předseda VZO pan Hnilička přítomné členy našeho VZO podrobně informoval o jednáních 
s ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou a stávající situaci ve mzdách, výrobě a prodeji. Stejně tak bylo 
podrobněji předloženo plnění podnikatelského plánu za letošní rok.  
 
 VZO se především podrobně zabýval na tomto jednání  očekávanou situací v roce 2023 a 
především pak prvním čtvrtletím roku 2023. Předseda v rámci možností a daných informací, 
předložil možné propočty především v nárůstu energií , ale i dalších nezbytných nákladů pro dané 
období a rozbor toho co to nejen pro VJ Plzeňsko, ale i pro celou firmu LB Minerals s.r.o. může mít 
za dopad.   
 
- přítomní byli seznámeni s průběhem a výsledky očekáváného jednání vedení společnosti LB 
Minerals s.r.o.  a předsedy jednotlivých odborových organizací spadajících pod LB Minerals s.r.o. , 
které se uskutečnilo dne 27.10. v prostorách vedení LB MINERALS s.r.o, v Horní Bříze.  
 
V první části byly vyhodnoceny veškeré došlé připomínky jednotlivých předsedů základních 
odborových organizací spadajících pod LB MINERAS s.r.o.   
Zde také bylo jednohlasně rozhodnuto o oslovení kolegů z KOO Lasselsberger  s.r.o. a to s tím , aby  
bylo zahájeno kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2023. 
 
Byly projednány připomínky z jednotlivých ZO k připravované Kolektivní smlouvě na rok 2023. 
Přítomní rozhodli o dalším postupu v kolektivním vyjednávání: 
Vyjednávací tým za KOO LBM Eret Josef, Rauner Pavel, Hauzner Libor. 
 
Připomínky ke KS 2023 – na základě rozhodnutí KOO LBM, vyjednávací tým připraví dopis a přílohu 
s připomínkami pro zahájení kolektivního vyjednávání na rok 2023.  
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Zahájení Kolektivního vyjednávání KS na rok 2023  proběhne  9. 11. 2022 s vedením společnosti LB 
MINERALS. 
První kolo Kolektivního vyjednávání Kolektivní smlouvy na rok 2023 proběhne 11. 11. 2022 v Horní 
Bříze.  
 
Jednání byli přítomni zástupci vedení společnosti a to jednatel Ing. Matoušek, ekonomický ředitel 
Ing. Bárta a obchodní ředitel Ing. Komiš , kteří seznámili přítomné zástupce odborů se situací v LB 
MINERALS s.r.o.. 
 
V rámci diskuse přítomní zástupci vedení odpovídali na dotazy: 
-řešení úsporných opatření především u energií v rámci celé naší společnosti. 
-energie - možnost přechodu u velmi energeticky náročných provozů na jiný druh zdroje 
energie, než je zemní plyn. Jedná se především o zdroje tepla pro sušení ve VJ Plzeňsko. Zatím se 
nepodařilo najít variantu. Navrhovaná řešení byla příliš finančně nákladná a vyžádala by si velmi 
složité technologické úpravy. 
-odběratelé - ve stavebnictví probíhá pouze dokončování rozjetých staveb a nové se nezačínají ve 
velkém rozsahu, a tak se snižují  i odebírané objemy kameniva a písku od naší společnosti. 
-případné odstávky - případné odstávky ve VJ Plzeňsko budou záviset na odbytu (jaké budou 
požadavky od našich odběratelů), na počasí (při velkých mrazech nemůže zařízení dlouho stát a 
objekty se musí stejně vytápět). V době případné odstávky budou podle možnosti a připravenosti 
probíhat připravené opravy a budou se podle možností dokončovat menší investiční akce. Na 
opravy budou využíváni naši zaměstnanci, při odstávce i zaměstnanci z výroby, aby se nemusely ve 
velkém rozsahu využívat externí firmy. 
-budoucnost firmy -Naše společnost se vždy vyrovnala s krizemi v minulosti a vedení společnosti 
společně s našimi zaměstnanci uděláme vše proto, abychom se s problémy, které přinese příští rok, 
vyrovnali, rok 2023 zvládneme a budeme připraveni na rok 2024.  
 
Závěrem diskuse jednatel LB MINERALS Ing. Matoušek poděkoval jménem vedení naší společnosti 
všem zaměstnancům za odvedenou práci pro naši společnost a za přístup k přijímání úsporných 
opatření ve spotřebě elektrické energie a plynu. 
 
-předseda p.Hnilička vyzve členy revizní komise , aby byla provedena  inventura movitého i 
nemovitého majetku. Dále bude ke kontrole připravena pokladna, výpisy z bankovních účtů a další 
finanční dokumenty související s naší činností za rok 2022. RK dále připraví seznam na vyřazení  
poškozeného, či nepotřebného majetku - VZO souhlasí 
 
-předseda  pan Hnilička předložil přítomným ke kontrole výsledky hospodaření a pokladnu naší 
odborové organizace za měsíc září a říjen– VZO souhlasí 
 
-byla projednána situace na finančním trhu především na důsledky inflace , která vyskočila do 
neočekávaných výšin. VZO neustále dokola hledá, možnosti jak zabránit propadů našich finančních 
prostředků uložených na účtech v bankách. Jedná se s bankami o výši terminovaných vkladů, o 
možnosti státních dluhopisů. Dále možnosti zakoupení pozemků, či nemovitosti. Do hry přichází i 
možnost nákupu drahých kovů. Upřímně, v dnešní situaci nic z daných a to ani při nejlepším 
možném výběru možností nezaručí nárůst a už vůbec ne dorovnání ztrát nynější inflace. VZO 
rozhodlo vyčkat a sledovat další posun na finančních trzích.    

 
- na základě podané žádosti předseda předložil přítomným členům VZO dvě žádosti o vstup do naší 
odborové organizace. VZO souhlasí 
 
-na počátku měsíce října  byla definitivně ukončena sezóna roku 2022 na Hracholuské přehradě. 
V letošním roce jsme tuto finančně výhodnou dovolenou umožnili až neuvěřitelným 48 rodinám. 



 
Stany a vybavení bylo převezeno zpět do určených skladů. Zde bude nutno provézt nátěry podlážek 
pod stany a zajistit výměnu podlážek před stanem. Dále na základě stavu jednoho stanu bylo 
rozhodnuto , zakoupit na další sezónu jeden nový stan. Cena je až neuvěřitelná a to 62.578,-Kč. 
VZO souhlasí. 
 
Karavan splnil očekávání, všechny termíny byli plně obsazeny . V rámci zazimování byl přesunut na 
určené místo majitelem rekreačního střediska.  
 
-mobilní dům byl také v letošní sezóně plně obsazen a dokonce se poprvé využily i zářijové termíny. 
V nejbližší době bude zazimován, tedy poslední úklid, vypuštění vody a el. Energie.  Na jaře bude 
potřeba vyčistit, obrousit a natřít celou verandu . Dále se počítá s drobnými opravami. VZO 
souhlasí.    
 
Chtěl bych tímto opravdu velmi poděkovat všem , kteří vypomohli k zajištění stavby, oprav, 
bourání, úklidů a vůbec k zajištění bezproblémového průběhu celé sezóny 2022. 
        
-bylo uhrazeno pojištění našeho karavanu na další rok v hodnotě 999,-Kč,-Kč . VZO souhlasí. 
 
-na základě žádostí členů , byly za poslední měsíc vyplaceny tři bezúročné půjčky z fondu naší 
základní odborové organizace ve výši 30.000,-Kč. VZO souhlasí. 
 
-na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o vyplacení finančních 
prostředků za členství pro čtyři naše členy v celkové výši 7.000,-Kč. 
 
-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili  životní  výročí 50 či 
60 let. Dle statutu naší  ZO tito členové obdrželi z rukou předsedy VZO pana Hniličky malou 
pozornost. 
 
-všichni žadatelé, kteří předložili písemnou žádost o příspěvky na LDT za rok 2022, obdrželi z rukou 
předsedy VZO pana Hniličky domluvenou finanční částku ve výši 1.000,-Kč na jedno dítě.   
 
Bylo předloženo konečné vyúčtování zájezdu na Zahradu Čech do Litoměřic 2022. VZO podporuje 
tyto jednodenní zájezdy, otázkou je kam až půjdou ceny pohonných hmot a tedy pronájmu 
autobusů. V letošním roce se vyhoupla cena za pronájem autobusu na 23.500,-Kč. 
 
-předseda předložil vyúčtování za akce ZOO Plasy a Důl Nevřeň.  VZO souhlasí.  

-pro zájemce jsme připravili v termínu 8.1.2023 ve spolupráci s cestovní kanceláří  ANDRIAS Tour, 

s.r.o. jednodenní zájezdy na muzikál Okno mé lásky. Plně obsazeno !!! 

-dále v termínu 26.11.2022 je připraven ve spolupráci s cestovní kanceláří  ANDRIAS Tour,  Advent 
v Plauenu, toto městečko vzdálené pouhých 32 km od naší hranice je svými adventními trhy 
vyhlášené. Ceny pro člena  + rodinného příslušníka je na osobu pouhých 400,-Kč (ostatní 800,-
Kč,což jsou skutečné náklady zájezdu). Přihlášky u předsedy VZO pana Hniličky do zaplnění 
autobusu. 
 
 

Zapsáno v Kaznějově  3. 11. 2022      Za VZO OS STAVBA ČR  LB MINERALS a.s.     
 ověřil:  Zelenka Miroslav        předseda Karel Hnilička 


