Prohlášení společnosti LB MINERALS, s.r.o.
v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19
Vedení společnosti LB MINERALS, s.r.o. pozorně sleduje vývoj situace v šíření koronaviru COVID-19 a
na aktuální situaci samozřejmě náležitě reaguje. Mezi přijatá opatření patří mimo jiné i informování a
zvýšená komunikace s našimi zákazníky, dodavateli a zaměstnanci.
V přijatých opatřeních může naše společnost vycházet i z principů plánu zachování kontinuity provozu
společnosti (BCP), zpracovaného již v roce 2009, v souvislosti s šířením viru A1H1.
Posláním BCM/BCP je zajistit fungování všech důležitých procesů uvnitř organizace v případě
neočekávané události. Plánování a řízení kontinuity podnikání pokrývá široké spektrum nepříznivých
událostí, ale zabývá se mj. i plněním legislativních požadavků ČR a EU, plněním požadavků regulačních
orgánů apod.
Program kontinuity podnikání zahrnuje všechny rozhodující podnikové činnosti. Předností komplexního
řešení kontinuity podnikání je eliminace rizik plynoucích ze zanedbání důležitých vazeb a souvislostí uvnitř
organizace, a to včetně personálních.
Byla provedena analýza kritických procesů a aplikací a dopadů jejich případného selhání. Analýza rizik
určila jejich zranitelnost a pravděpodobnost selhání.
BCP pomáhá zajistit společnosti LB MINERALS, s.r.o. prostředky a potřebné informace pro řešení těchto
mimořádných událostí, z nichž v současné době je aktuální pandemické nebezpečí koronaviru COVID-19.
Výhodou LB MINERALS, s.r.o. v tomto konkrétním případě je skutečnost, že z charakteru své činnosti
může bez zásadních negativních dopadů minimalizovat styky s širším okolím. Společnost má vlastní
ložiska a těžbu surovin v bezprostřední blízkosti vlastních závodů pro jejich zpracování, je tedy minimálně
závislá na nákupu z možných zasažených oblastí. Rovněž charakter prodeje založený na dlouhodobých
smlouvách, nikoliv na „cestovních zástupcích“ umožňuje minimalizovat cestování a osobní styky za tímto
účelem.
Společnost může tedy bez zásadního dopadu na vlastní výrobu a prodej výrobků minimalizovat přímý
osobní styk s širším okolím a také tak formou přímých pokynů řídícím pracovníkům činí.
Bohužel aktuální vývoj včetně regulačních opatření vlády ČR a orgánů EU si vyžaduje přijatá opatření
stále aktualizovat a rozšiřovat. Mezi základní přijatá opatření v rámci naší společnosti patří následující:
Organizační:
•
neustálé sledování aktuální situace a pokynů vydávaných vládou a na stránkách ministerstva
zdravotnictví a jejich následný přenos do praxe
•
zákaz návštěvní politiky, služebních cest a minimalizace pohybu našich zaměstnanců mezi závody
•
zákaz vstupu pracovníkům cizích společností bez předchozího podpisu čestného prohlášení o pobytu
v předchozích 14 dnech
•
při expedici vstup řidičů spedičních firem do areálů společnosti vždy s ochrannými prostředky
•
šíření informací o zdraví a prevenci na všechna pracoviště o opatřeních, která snižují riziko šíření virů
(mytí rukou, kýchání / kašel, používání ochranných prostředků – roušek, používání čisticích
prostředků, zvýšený úklid společných prostor – dezinfekce apod.).
•
opatření snižující výskyt více pracovníků na jednom místě – rozdělení pracovišť
•
nahrazení osobních styků využitím telekonferencí a videokonferencí
•
organizační opatření pro práci a komunikaci zaměstnanců z domova (home office)
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Technická:
•
pořízení dostatečného množství dezinfekčních prostředků a ochranných prostředků pro zaměstnance
•
instalace technických dorozumívacích prostředků na expedicích a dalších pracovištích, které omezují
osobní styk
•
technická opatření pro práci a komunikaci zaměstnanců z domova (home office) (jednorázové
pořízení nootebooků apod.)
Společnost LB MINERALS, s.r.o. ujišťuje své partnery, že činí vše, aby výše popsané nepříznivé vlivy v
maximální míře eliminovala a v žádném případě je nepodceňuje.
Díky tomu můžeme prohlásit, že v tuto chvíli naše schopnost produkce a prodeje našich výrobků v celém
sortimentu a obvyklých množstvích není ohrožena.
Rovněž zásoby našich výrobků se daří udržovat v obvyklé výši (u některého sortimentu s ohledem na toto
roční období – písek, kamenivo)
Z výše uvedeného vyplývá, že i naše dodací lhůty se vlivem koronaviru zatím nijak nemění.
Situace se však dramaticky vyvíjí v podstatě každým dnem. Pokud by byla naše společnost
zasažena nákazou či opatřeními vlády do takové míry, že by byla ohrožena schopnost produkce a
prodeje našich výrobků, určitě bychom informovali naše zákazníky a partnery a společně bychom
hledali schůdná řešení.

Ing. Ladislav Matoušek
jednatel společnosti
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