
 

 

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  15.2.2023 

Přítomni: Hnilička, Kožíšek, Zelenka, Hejtmánek, Bílek, Polcar, Toncar, Blaňárová, Blaňár 
 
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 pan Bílek.  
 

Předseda seznámil přítomné , VZO projednal 
Na základě dohody mezi vedením a odborovou organizací , tedy KS pro rok 2023 článku 6.1.10., 
zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům všech pracovních kategorií, za splněních podmínek 
vypsaných v KS pro rok 2023, ve výplatě za měsíc leden, tedy výplatním termínu 9. 2. 2023 
odměnu ve výši 5 000,- Kč.  
 
Dále na základě podpisu KS pro rok 2023 článek  6.1.8 Zaměstnavatel se zavazuje, že průměrná 
výše základní hodinové nebo měsíční mzdy vycházející ze mzdových výměrů zaměstnanců 
platných k 1. 12. 2022 se u zaměstnanců všech pracovních kategorií, s výjimkou zaměstnanců 
odměňovaných smluvní mzdou, zvýší v průměru nejméně o 6 procentních bodů, a to nejpozději 
do 1. 2. 2023. Výměry byly podepsány a rozdány zaměstnancům. 
Nebyly předloženy žádné stížnosti. 
 
- po dohodě s GŘ Ing. Matouškem a ředitelem VJ Plzeňsko Ing. Zimou , předseda předložil 
informace k připravované členské schůzi naší základní odborové organizace.  
 
Dle dohody se uskuteční konference spojená tradičně s vystoupením zástupců vedení společnosti 
LB MINERALS . Své místo zde budou samozřejmě mít i končící ředitel VJ Plzeňko Ing. Zdeněk 
Zima a nově nastupující ředitel VJ Plzeňsko Ing. Hrubý Kamil. Konference se uskuteční 
16.března 2023 v jídelně závodu Kaznějov a to od 12:45 hod.                                                             
 
Pracovní materiály si můžete prostudovat u Vašich zástupců. Pozvánka je součástí tohoto 
zápisu.  
 
-Kolektivní smlouva pro rok 2023 byla po dodání z tiskárny rozdána na všechny pracoviště ve 
VJ Plzeňsko. Můžete si je vyžádat i u vedoucích pracovníků nebo jednotlivých odborových 
zástupců Vašich pracovišť.  V případě , že KS na pracovišti postrádáte, stačí se obrátit na 
předsedu VZO pana Hniličku. 
 
-předseda předložil, kompletní hospodaření za rok 2022, kontrolu Revizní komise u majetku a 
pokladny. Veškeré materiály pro daňové přiznání za rok 2022 jsou již kompletně připraveny a 
bude odesláno nově vytvořenou datovou schránkou na Finanční úřad.  
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Předkládáme okruh materiálů, které mají Vaši zástupci u sebe k disposici:  
Zákoník práce 
Kolektivní smlouva pro rok 2023 
Výhody pro zaměstnance z kolektivní smlouvy 2023 
Stanovy odborové organizace 
Přihláška do odborové organizace 
Výpočet dovolené 
Seznam výročí 50 a 60 let pro rok 2023 
Kolektivní smlouva vyššího stupně 2019 -2024 
Zásady hospodaření VZO 
Čestné prohlášení člena VZO 
Pracovní a odborové výročí za rok 2023 
Statut podpůrného fondu OS STAVBA ČR 
Řád právní pomoci OS STAVBA ČR 
Seznam členů naší organizace 2023 
 
- přítomným členům byly předloženy další  informace z jednání komise pro kolektivní 
vyjednávání Vyšší kolektivní smlouvy pro ČR – oblast mzdy 2023, projednávanou mezi OS 
STAVBA ČR a zástupci podnikatelů ve Stavebnictví.  
 
- předseda předložil  vyplacení dvanácti žádostí o finanční podporu při dlouhodobé pracovní 
neschopnosti z důvodu nemoci ve výši 13.500,-Kč.  VZO souhlasí.  
 
-předseda dále předložil seznam zaměstnanců, kteří v uplynulém měsíci oslavili životní výročí 
50, 60 let a odchody našich členů do starobního důchodu. Dle Statutu naší  ZO  členové obdrželi 
malou pozornost.   
 
- VZO rozhodl o výši příspěvku lyžařských kursů pro zimu 2022/2023 pro děti našich členů a to 
ve výši 1.000,-Kč na jedno dítě. Zájemci si potřebný tiskopis vyzvednou v Kaznějově u předsedy 
VZO p. Hniličky a v Horní Bříze u místopředsedy pana Mašata. 
 
-   předseda seznámil s vyplácením bezúročných půjček pro členy naší odborové organizace ve 
výši 10.000,-Kč z fondu  VZO  a to zájemcům z řad našich členů. Od poslední porady bylo 
vyplaceno zájemcům z řad našich členů pět půjček,  v  celkové  výši 50.000,-Kč. VZO souhlasí.                                                                                              
 
- na žádost jednotlivých členů, předseda dle našich stanov předložil  žádosti o vyplacení 
finančních prostředků za členství pro dvanáct našich členů  v celkové výši 31.500,-Kč. VZO 
souhlasí. 
                                                                                                             
-k otázce kultury pro tento rok, předseda sdělil, že se zatím počítá s tradičním zájezdem na 
Hobby do Českých Budějovic a výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích.  
 
Je nutno si uvědomit, že nadále lze upořádat tyto zájezdy pouze při plném zaplnění autobusů. 
Dále bychom rádi udělaly zájezdy na několik muzikálů a divadelních her Pražských divadel. Vše 
závisí především na situaci ve státě, tedy pro nás velmi zásadní cen pohonných hmot, tedy 
následně ceny dopravy.  
 
- vyúčtování muzikálu  a zájezdu do Plauenu v celkové hodnotě 8.800,-Kč. 
 
-předseda předložil využití podpůrného fondu ve věci podpory v nemoci, narození potomka či 
úmrtí ze strany našich členů za rok 2022. Celkově bylo podáno 38 žádostí a vyplaceno bylo 
50.900,-Kč 
 



- jako tradičně byly na počátku měsíce února 2023 pro naše členy, ve spolupráci s pracovnicemi 
mzdové účtárny, připraveny a potvrzeny formuláře pro odpis daní za zaplacené členské 
příspěvky za rok 2022.                                                                                                                                           
    
   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  ) 
 
- Hracholusky 2023 -  pro Vaší rekreaci byla zakoupena třetí pramice. Aby nedocházelo 
k dohadům, jedna pramice bude nastálo sloužit rekreantům v mobilním domě , dvě pak u stanů 
a karavanu.  
 
V otázce obsazenosti našich stanů, karavanu a mobilního domu předseda sdělil, že v letošním 
roce byl opět velký zájem o tuto rekreaci. 80% poukazů je již rozebráno.   
 
Pro sezonu 2023 bylo připraveno celkem 54 poukazů. Poslední volné termíny jsou vhodné 
především pro rybáře, červencové pak pro rodiny s dětmi -                        
Mobilní dům:     24.6. – 1.7. a  19.8. – 26.8.   
Karavan:             1.7. -  8.7.                                                                
Stany:                2 stany   8.7. - 15.7.,  2 stany 15.7. - 22.7., 2 stany 12.8. - 19.8.,   

               2 stany 19.8. - 26.8.,  2 stany  26.8. - 2.9.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                          
 
Zapsáno v Kaznějov 15.2.2023                                                      Za VZO OS STAVBA ČR 
Ověřila: Bohumír Bílek                            LB  MINERALS, a.s. 
                              zapsal předseda Hnilička Karel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výhody pro zaměstnance dle Kolektivní smlouvy na 
rok 2023 uzavřené pro společnosti LB MINERALS, s.r.o. 

 
Pracovní doba – stanovená délka pracovní doby činí 37,5 hodin týdně.  
Dovolená - 5 týdnů v kalendářním roce.  

Pracovní volno s náhradou mzdy nad rámec 
stanovený právním předpisem (nař. vl. č. 
590/2006 Sb.) Důvod  

Nárok  

narození dítěte manželce (družce)  
zaměstnance  

1 den (čerpaný nejpozději do 10.dne narození)  

svatba zaměstnance  1 den na vlastní svatbu zaměstnance  
úmrtí manžela, dítěte nebo druha, se kterým žil 
zaměstnanec v době úmrtí ve společné 
domácnosti  

2 dny  

úmrtí rodičů a prarodičů (vlastních nebo 
manžela)  

1 den  

doprovod zdravotně postiženého dítěte 
(rodinného příslušníka), který se 
zaměstnancem žije ve společné domácnosti, do 
zařízení sociální péče nebo internátní školy pro 
mládež vyžadující zvláštní péči  

4 dny v kalendářním roce  
(pouze jednomu z rodinných příslušníků)  

vyhledání nového místa před skončením 
pracovního poměru, ke kterému dochází z 
organizačních důvodů  

2 dny v měsíci po dobu odpovídající výpovědní 
době  

 
 Zvláštní roční odměna označená jako 13. plat  
Zaměstnanec, který splnil podmínky pro výplatu 13. platu, si namísto jednorázové výplaty 13. platu 
může zvolit měsíční peněžité plnění, které je splatné spolu s výplatou mzdy za příslušný měsíc.  
Zaměstnanec oznámí svoji volbu personálnímu útvaru zaměstnavatele písemně nejpozději do 15. 
ledna příslušného kalendářního roku.  
 
V případě, že si zaměstnanec přeje zachovat stávající způsob výplaty 13. platu, oznámení se 
nevyžaduje. Změnu této volby lze provést jednou ročně nejpozději k uvedenému datu. V případě, že 
zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru v průběhu kalendářního roku, oznámí svoji volbu 
zaměstnavateli do konce zkušební doby, jinak bude 13. plat vyplacen jednorázově ve výplatním 
termínu stanoveném kolektivní smlouvou.  
 
Odměna vyplácená jako 13. plat bude v případě jednorázové výplaty vyplacena nejméně ve výši = 
koeficient x 1/12 hrubé mzdy zaměstnance, která mu byla vyplacena u zaměstnavatele za období 
od 1. října 2022 do 30. září 2023 včetně; a v případě měsíční výplaty ve výši = koeficient 0,9 x 1/3 
hrubé mzdy zaměstnance, která mu byla vyplacena u zaměstnavatele za předchozí kalendářní 
čtvrtletí přede dnem výplaty, to celé děleno dvanácti.  
 
Mimořádná odměna  
Zaměstnavatel poskytne v roce 2023 zaměstnancům všech pracovních kategorií, kteří splnili 
následující podmínky, s výjimkou zaměstnanců odměňovaných smluvní mzdou a zaměstnanců 
vykonávající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, mimořádné 
odměny, a to  
 



ve výplatním termínu 9. 2. 2023 odměnu ve výši   5.000,- Kč,  
ve výplatním termínu 9. 6. 2023 odměnu ve výši   4.000,- Kč,  
ve výplatním termínu 10. 10. 2023 odměnu ve výši 4.000,- Kč,  
v případě, že:  
 
a) u zaměstnance k prvnímu dni měsíce, ve kterém má být příslušná odměna vyplacena, trvá 
pracovní poměr a neběží zkušební ani výpovědní doba;  
b) zaměstnanec nezameškal v období 6 kalendářních měsíců před měsícem předcházejícím měsíci, 
ve kterém má být příslušná odměna vyplacena, neomluveně více než polovinu pracovní směny a 
zároveň v tomto období konal práci v rozsahu alespoň 50 % celkové pracovní doby za toto období;  
c) ve vztahu k odměně vyplácené ve výplatním termínu 10. 10. 2023 byla splněna rozhodná 
podmínka dosažení min. 80 % plánovaného hospodářského výsledku za období leden až srpen 2023 
u příslušného zaměstnavatele (tato podmínka se vztahuje pouze k odměně vyplácené dne 10. 10. 
2023).  
 
Odstupné při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn (ve smyslu § 52 
písm. a) až c) zákoníku práce)  
Nad výši odstupného stanovenou právním předpisem se odstupné zvyšuje podle celkové doby 
trvání pracovního poměru ve společnosti:  
od 5 do 15 let o 2 průměrné měsíční výdělky  
od 15 do 25 let o 3 průměrné měsíční výdělky  
od 25 do 35 let o 4 průměrné měsíční výdělky  
od 35 let výše o 5 průměrných měsíčních výdělků 2  
 

Příplatky Druh příplatku  Výše příplatku  
za přesčas  25 % PV nebo náhradní volno  
za přesčas ve dnech nepřetržitého 
odpočinku v týdnu  

50 % PV nebo náhradní volno + 25 % 
PV  

za práci ve svátek  125 % PV nebo placené náhradní volno  
za odpolední směnu  6,- Kč/hod.  
za noční práci  20,- Kč/hod.  
za ztížené prostředí  12,- Kč/hod.  
za sobotu a neděli  24 % PV  
 
Ocenění dlouhodobých pracovních výsledků zaměstnanců  
za celkovou dobu trvání pracovního při dosažení životního jubilea 50 let věku  
poměru ve společnosti: při celkové době trvání pracovního poměru ve spol.:  
5 let 4.000,- Kč          od 5 do 10 let 7.500,- Kč  
10 let 7.000,- Kč       od 10 do 15 let 10.00,-0 Kč  
15 let 10.000,- Kč    od 15 do 20 let 12.500,- Kč  
20 let 13.000,- Kč    nad 20 let 15.000,- Kč  
25 let 16.000,- Kč  
30 let 19.000,- Kč  
35 let 22.000,- Kč  
40 let 25.000,- Kč  
45 let 28.000,- Kč  
 
při odchodu do důchodu mohou být zaměstnancům přiznány tyto odměny na základě rozhodnutí 
jednatele společnosti, za celkovou dobu trvání pracovního poměru ve společnosti:  
od 5 do 10 let 15.000,- Kč  
od 10 do 15 let 20.000,- Kč  
od 15 do 20 let 25.000,- Kč  



nad 20 let 30.000,- Kč  
 
Příspěvek zaměstnavatele na stravování do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu.  
 
Péče o zaměstnance  
Zaměstnavatel uhradí za zaměstnance:  
- preventivní očkování proti chřipce provedené závodním lékařem (1× za rok)  
- preventivního očkování proti klíšťové encefalitidě (1× za 4 roky)  
- balíček potravinových doplňků s obsahem vitaminů a minerálních látek (1× za rok)  
 
Poskytnutí rekreace 1× ročně příspěvek na rekreaci ve výši 7.500,- Kč  
 
Příspěvek na penzijní připojištění  
Zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění, se poskytuje měsíčně 
příspěvek při celkové době trvání pracovního poměru ve společnosti ve výši:  
po zkušební době 400,- Kč  
10 – 20 let 500,- Kč  
20 – 30 let 600,- Kč  
30 let a více 700,- Kč 
  
Příspěvek na soukromé životní pojištění  
Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci finanční příspěvek na soukromé životní pojištění ve výši 300,- 
Kč měsíčně, který poukáže na účet pojišťovny, s níž má zaměstnanec uzavřenou daňově uznatelnou 
smlouvu o soukromém životním pojištění (tím se rozumí smlouva, dle které zaměstnanec nebude 
mít možnost vybírat finanční prostředky v průběhu trvání pojistné smlouvy). Podmínkou pro 
poskytnutí tohoto finančního příspěvku je uzavření daňově uznatelné smlouvy o soukromém 
životním pojištění.  
 
Volba jednotlivých benefitů  
Zaměstnanec, kterému vznikl nárok na poskytnutí příspěvků dle části 8.4, 8.5 a 8.7 kolektivní 
smlouvy (penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvek na rekreaci), si může zvolit, že celý 
finanční objem připadající na všechny tyto jeho příspěvky v příslušném kalendářním roce vyčerpá 
pouze na některý nebo některé z těchto příspěvků, nebo jej rozdělí na jednotlivé příspěvky v jiném 
nežli uvedeném poměru, a to podle jeho volby.  
 
Peněžité plnění  
Zaměstnanec, kterému vznikl nárok na poskytnutí příspěvků dle části 8.4, 8.5 a 8.7 kolektivní 
smlouvy (penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvek na rekreaci), si namísto čerpání těchto 
příspěvků může zvolit příspěvek ve formě peněžitého plnění, který je splatný měsíčně spolu s 
výplatou mzdy za příslušný měsíc, a to ve výši:  
po zkušební době 990,- Kč  
10 – 20 let 1.060,- Kč  
20 – 30 let 1.140,- Kč  
30 let a více 1.210,- Kč 
  
Podrobně jsou podmínky pro poskytování uvedených výhod popsány v platné Kolektivní smlouvě 
na rok 2023. 
 
 


