ZÁPIS č. 1/ 2021
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci lednu prostřednictvím
elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním dne 12.1.2021 –
prezenčně i elektronicky.
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/ spojené body v
Zápisu
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2021, 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.

 V jednotkách ABB, ve kterých působíme byl v souvislosti s pravidly dle manuálu
COVID veden přísný režim. V jednotce na Vídeňské proběhlo Kolektivní vyjednávání
s výsledkem 2,5 % mzdového nárůstu pro THP zaměstnance a 3 % pro D profese.
Platí vše dle původních zvyklostí, mzdové nárůsty jsou průměrné, jednotlivci jsou
ohodnoceni podle výsledků pohovorů s nadřízenými a svých výkonů.
 PG Hitachi – Brno – Tuřanka, celkově HITACHI Pover Grids – je zahájeno Kolektivní
vyjednávání, Firma HITACHI Pover Grids má tři výrobní jednotky a tzv. zemské
vedení se společnými funkcemi. Před tímto novým zaměstnavatelem stojí náročné
úkoly a investice do infrastruktury. Výrobní program je pokrytý i když ne zcela.
Výsledek Kolektivního vyjednávání tedy bude závislý na mnoha faktorech. Firma má
posunutý fiskální rok, mzdové nárůsty tedy budou realizovány až v polovině
kalendářního roku.
 AB Komponenty Brno, výrobní jednotka – nejsou dostatečné informace, ale není ani
řešen žádný podnět zaměstnance.
Usnesení : Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal informace z jednotlivých úseků a
bere na vědomí aktuální stav výrobních jednotek.
 Projednávání výpovědí v organizačních jednotkách ABB podle územní působnosti a
v jednotce ELDS Brno probíhalo korespondenčně a je v přílohách Zápisu řádně
doloženo. Také projednávání výpovědí v Hitachi Pover Grids (jde o jednotlivé
případy) je řádně doloženo.
 Projednávání nedostatečné zakázkové náplně v jednotce Heršpická, výroba
rozváděčů nn bylo realizováno s tím, že v průběhu měsíce února se značná část
zaměstnanců zejména D profesí, na dobu nejvýše dvou týdnů vystřídá na
překážkách v práci se zabezpečením dle KS tedy se mzdou ve výši 70 %.
Zaměstnavatel se tím vyvaruje nařizování dovolené.
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3. Diskuse, rychlé informace, názory a komentáře:
 Aktuálně jsou připravovány zimní aktivity, jen není jisté, jaké se uskuteční.
 V případě zrušení těchto aktivit jsme připraveni jednat se správci a
vlastníky(provozovateli) areálů o využití záloh finančních prostředků
v průběhu celého roku, nebo jejich přesunu na zimní sezonu 2021/2022
 Vedoucí úseků naší ZO mají možnost připravit pro letošní rok nějakou
aktivitu v menších kolektivech, na kterou lze přispět z odborových
prostředků.
 Byly zpracovány oficiální statistiky a předány do organizační struktury
odborů v ČR. Naše ZO má něco málo pod 500 členy, organizovanými u tří
zaměstnavatelů. V loňském roce jsme i přes úbytek členů (rušení výroby
přístrojů nn) přijali 34 nových členů.
 Vybíráme vhodný termín pro Konferenci a připravujeme klíč pro výběr
delegátů, který bychom mohli změnit tak, aby zaručený počet delegátů
odpovídal hygienicko epidemiologickým nařízením.
 Probíhá aktivní jednání s Klubem důchodců o plánovaných aktivitách v roce
2021 a jednou z nich je i členská schůze KD, která se bude konat 27.4.2021
v jídelně výrobního závodu ABB Vídeňská.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno ukládá předsedovi Výboru ZO a všem
funkcionářům zajistit chod ZO dle Stanov OS KOVO a Statutu ZO. Ve vztahu
k financím a složeným zálohám je uložen úkol předsedovi vést vyjednávání o
náhradních aktivitách, nebo řešení takovém, aby prostředky ZO byly smysluplně
využity.
Milé kolegyně i kolegové,

Všichni vnímáme, že situace s coronavirovou krizí stagnuje. Jsou oznamovány
nové a nové informace, mnohdy vzájemně si odporující. Stále žijeme v omezeních a
jsou zaváděna další a další.
Je tedy na každém z nás, aby si situaci vyhodnotil a zařídil se podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí. A také dodržoval platná nařízení a omezení.
Věřím, že spolu to zvládneme.
Za to Vám patří velký dík.
Děkuji také dárcům krve a všem dobrovolníků, kteří pomáhají svým
rodinným příslušníkům ze starší generace i těm, kteří potřebují pomoc
a nejsou přímo z rodin.

V Brně dne 2.2. 2021
Jiří Bohdan
www.odboryabbbrno.cz
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