ZÁPIS č. 3/ 2020
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci květnu a červnu
prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním
dne 17.6.2020.
Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. Komunikace
Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1)
Informace z ABB s.r.o., jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2020, informace od
jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr
Forma jednání a způsob rozhodování kolektivního orgánu – Výboru byla aktuálně
změněna v souvislosti se situací, s možnostmi dle manuálu COVID, platného
v ABB a hygienicko-epidemiologickou situací na území České republiky. Převážně
elektronické a korespondenční jednání.
1) V jednotkách ABB, ve kterých působíme byl v souvislosti s pravidly dle manuálu
COVID zaváděn mírnější režim, stále však trvají velmi striktní opatření
v restauračních provozech, které zajištují stravování ve výrobních závodech.
2) Proběhlo více jednání na žádost zaměstnavatele, na kterých byly projednávány jak
podmínky a důvody krátkodobých výpadků ve výrobě rozváděčů nn, tak pracovní
kázeň zaměstnanců, zejména ve výrobě transformátorů a senzorů. Viz. Dále.
3) Dne 16.6.2020 proběhlo jednání se zaměstnavatelem v úseku Heršpická, které bylo
zaměřeno na oznámení přesunu této jednotky do BG a tím zrušení všech
pracovních míst v dané jednotce. Jednotka podřízená přímo německému ABB
partnerovi tím k 1.4.2021 v ČR zaniká . Časový harmonogram propouštění
zaměstnanců z důvodů reorganizace dle ZP par.52b) a par.62 ZP však bude
rozdělen do více etap. Je zpracován relokační projekt, odstupné bude poskytováno
dle ZP a KS platné v roce 2020 a jako nadstandart je připraveno rozpuštění dalších
finančních prostředků na bonusové odměny v rámci retenčního balíčku. Z něj se
budou vyplácet ti pracovníci, kteří se budou podílet na ukončení činností s plněním
všech potřebných norem a pokynů, případně řešení nestandartních situací.
4) Zástupcům zaměstnanců byly předány potřebné informativní materiály, tak jak je
obdrží i samotní zaměstnanci. Jde o souhrn platných legislativních informací,
přehled nabídek zaměstnání v jednotkách ABB Brno a informace potřebné k řešení
osobních situací ve vztahu k UP a sociálnímu zabezpečení.
5) Zástupci zaměstnanců byli požádáni také o uvolnění 1.kolegy a 1. kolegyně z řad
členů voleného orgánu – Výboru ZO OS KOVO ABB Brno.
6) Informace z úseku PGHV Brno-Tuřanka a vzniku nového podnikatelského subjektu
HITACHI ABB PG Česká republika . Ve výrobní jednotce Tuřanka je stabilizovaná
situace, výrobní náplň je dobrá, jednotka pracuje v dvousměnném režimu. Ve
společném podniku byly přijaty a se zástupci jednotlivých odborových organizací
projednány zásadní materiály k fungování firmy. Obslužné profese a společné
činnosti budou přestěhovány z areálu ABB Vídeňská do prostor Vienna Pointu –
Vídeňská. Byl vybrán člen Evropské rady zaměstnanců za Českou republiku.
7) V AB Komponentech je stabilní situace a nejsou řešeny žádné podněty nebo
stížnosti s odborovou organizací.
8) Výhled na další čtvrtletí v zakázkové náplni je optimistický, dochází k mírnému
opožďování některých zakázek v oblasti nn rozváděčů.
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9) Hromadná dovolená je plánována zejména s potřebou provedení údržby
technologií odlévání na jednotce výroby transformátorů na poslední týden
července a první týden srpna.
Usnesení : Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal na svém jednání dne 17.6.2020
uvolnění členů Výboru ze svých řad, s důvodů rušení výrobní jednotky.
Komentář zapisovatele : došlo ke spojení bodů a rozšíření číselné řady, není tedy
dodrženo strukturování odstavců.
Diskuse, názory a komentáře:
Ukončením výroby produktu ESB a ES 750 a přesunem této výroby do ABB BG
končí v ABB Brno éra více než 25. let trvající výroby drobných instalačních přístrojů,
jističů a stykačů pro průmyslové i malé instalace.
ü V jednotce přístrojových transformátorů bylo projednáváno ukončení
pracovního poměru z důvodů závažného porušení pracovní kázně více
zaměstnanci. /podezření vlivu toxických látek a prokázaný alkohol/
ü Další jednání Výboru již bylo zaměřeno na přípravu a řádné zpracování vnitřních
záležitostí odborů a přípravu Konference v odloženém termínu ve čtvrtek 17.9.2020
v jídelně ABB Vídeňská, ve 14.00 s obvyklým programem.
ü V roce 2021 bude nutné upravit plán výdajů s ohledem na úbytek cca 42 členů ZO a
zrušení samostatného úseku DV 1.
ü Navrženo bylo – ukončit zprostředkování MULTISPORT karty pro zaměstnance,
kteří nejsou členy odborů a prověřit sportovní výdaje – aktivity na Moravské Slavii –
stolní tenis. Bude zpracována analýza výdajů, zveřejněna propagace aktivity –
stolní tenis a do konce roku 2020 Výbor rozhodne o další podpoře. MultiSport
karta pro zaměstnance má v ABB náhradu – SODEXO ACTIV pas, můžeme snížit
dotaci a MS kartu nabízet za tzv. fakturační cenu, kterou bude potřeba dojednat se
společností MULTISPORT s.r.o.
ü Členové Výboru ZO se vyjádřili k dalším možným úsporám a nedoporučili krátit již
zavedené benefity členů ZO OS KOVO ABB Brno
ü V měsících červenec a srpen se Výbor, nebo jeho části dle působnosti sejde jen
v případě potřeby na výzvu předsedy ZO, nebo zaměstnavatelů.
ü Regionální pracoviště OS KOVO Brno změnilo sídlo a nyní je najdete na ul.
Skořepka 392/9, Brno – poblíž hlavního nádraží a ul. Křenová, zrušeny byly také
pevné telefonní linky. Spojení lze dohledat na webu OS KOVO, nebo vyžádat od
sekretariátu ZO OS KOVO ABB Brno
ü Příští jednání Výboru je plánováno na středu 2.září 2020 od 14.00 hod.
ü Konference členů ZO OS KOVO ABB Brno je plánována na čtvrtek 17.9. 2020 od
14.00 v jídelně ABB Vídeňská
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno ukládá předsedovi Výboru ZO a všem
funkcionářům zajistit průběh členské schůze a pozvat členy k účasti na
Konferenci.
Přeji Vám klidné prožití letních měsíců a mnoho zážitků zejména z tuzemských
cest a rekreačních pobytů.
V Brně dne 18.6.2020

Jiří Bohdan
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