ZÁPIS č. 1/ 2018
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 30.1.2018 od 13:00 hodin.
Přítomni: viz. prezenční listina
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. komunikace
Hosté: zástupci zaměstnavatele jednotka EPDS

1)
2)
3)
4)

Program zasedání V ZO KOVO ABB BRNO
Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o. bylo vedeno jako důvěrné
Kolektivní vyjednávání lokalita Brno, EPDS
Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
Diskuze a Závěr
Bod 1: Projednání záležitostí zaměstnavatele

ü Organizační jednotka EPDS Brno předložila k projednání případ zaměstnance, se
kterým je plánováno ukončit pracovní poměr z důvodů nadbytečnosti, zrušení pozice.
Je postupováno v souladu se ZP a KS.
ü V rámci předávání informací mezi zaměstnavatelem a odbory bylo oznámeno sloučení
jednotek výroby rozváděčů a změny názvů jednotek.
Jednotka výroby přístrojů EPBP (bývalá EP) – Heršpická se zabývá výrobou drobných
přístrojů pod vedením p. Tomáše Ferlika
Jednotka výroby EPDS pod vedením p. Jiřího Potěšila je organizačně umístěna na
Vídeňské a Heršpické a vedení společnosti plánuje oznámit další organizační změny
v nejbližších dnech. (bývalé názvy EPMV a EPES)
V jednotce PGHV nedochází k žádným změnám názvů a organizace.
Ostatní působnosti ZO OS KOVO ABB Brno vymezeny Přílohou KS platné do 31.12.2019
Usnesení:

Výbor projednal ukončení pracovního poměru a bere na vědomí informace
poskytnuté zaměstnavatelem
Bod 2: Kolektivní vyjednávání – lokalita Brno, EPDS

ü Odborová organizace podala dne 10.1.2018 návrhy na doplnění a změny v Kolektivním
vyjednávání úpravou Kolektivní smlouvy.
ü Zaměstnavatel tyto návrhy nepřijal a na společném jednání došlo k dohodě o tom, že
Kolektivní smlouva přijatá dne 18.12.2017 je platná bez místních dodatků a úprav.
ü Zaměstnavatel objasnil hospodářskou situaci stávající jednotky a poukázal na
sníženou zakázkovou náplň.
ü Zástupci ZO OS KOVO požádali o doplnění důvěrných informací o mzdovém nárůstu
v roce 2017 a zavázali se tyto informace ponechat v režimu důvěrné.
ü Zástupci vedení jednotky přislíbili informovat odbory o jednání vedoucí ke změnám
v mzdové oblasti vybraných skupin zaměstnanců. Tento požadavek byl formulován do
Kolektivního vyjednávání. (§28g KS)
ü Zaměstnavatel předložil návrh na rozdělení mzdového nárůstu v LBU EPDS Vídeňská
V kategoriích THP +4,5 % do základních mezd. Zaměstnanci s přiznaným osobním
ohodnocením +4,5 % do základních mezd a osobního ohodnocení. Váha rozdělení
4,5 % mezi základní mzdu a osobní ohodnocení je v poměru 90,91 : 9,09
V kategoriích D +4,5 % do základních mezd a osobního ohodnocení. Váha rozdělení
4,5 % mezi základní mzdu a osobní ohodnocení je v poměru 90,91 : 9,09.
Toto navýšení je průměrné a nezakládá nikomu / útvaru ani jednotlivci, jedinci / nárok
na úpravu mzdy v tomto rozsahu dle § 1 Mzdového předpisu.
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Usnesení:

Výbor bere na vědomí poskytnuté informace. Výbor ukládá předsedovi Výboru ukončit
Kolektivní vyjednávání v organizačních jednotkách za součinnosti místních zástupců
ZO OS KOVO ABB Brno.
Bod 3: Projednávání ekonomických záležitostí ZO, schválení výdajů

ü Předseda Výboru ZO přednesl informace o stavu hospodaření ZO OS KOVO ABB Brno
a seznámil přítomné s aktuální situací v čerpání příspěvků a výdaji na zajištění
plánovaných aktivit.
ü Finanční prostředky na půjčky členům jsou ve stejné výši jako v roce 2017 a je možné
postupně vyplácet dle schválených Zásad hospodaření.
ü Byla projednána a schválena prezentace nároků člena ZO OS KOVO ABB Brno formou
Zápisu a přílohy v grafické podobě. Tento materiál je součástí účetních materiálů a
materiálů předložených ke schválení Konferencí.
ü Nabídka MULTISPORT – aktivity na relaxační a sportovní aktivity. Cíleně do
jednotlivých úseků v EPDS, EPBP v lednu 2018 v rozsahu možnosti uspokojení cca 25
žádostí. Cílem je zatraktivnit odbory a přitáhnout nové členy. V malých úsecích jsou
operativně využívány i jiné podpory sportovních aktivit, např. přidělení zodpovědnosti
za čipové hodinky na vstupy do zařízení STAREZ Brno.
ü Na webových stránkách ZO OS KOVO ABB Brno je zpřístupněna informace o tom, jak
má člen postupovat se Žádostmi o příspěvek na podporu aktivit nebo ze sociálních
důvodů.
ü Výbor projednal žádost poskytovatele služeb v cestovním ruchu o posunutí
splátkového kalendáře na pohledávku za CK vzniklou rušením zájezdů při ukončení
činnosti. Částka ve výši 15.000 Kč bude splacena do 30.6. 2018.
Usnesení:

Výbor ZO projednal a schválil výše uvedené materiály. Je konstatováno, že výdaje
jsou v souladu s rozpočtem ZO OS KOVO ABB Brno.
Bod 4: Různé, Diskuze a závěr

ü

Termín Konference ZO OS KOVO ABB Brno je stanoven na čtvrtek 15.3.2018 v jídelně
ABB Vídeňská od 14.00. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webového
formuláře na stránkách wwww.odboryabbbrno.cz a budou kontaktováni svými
úsekovými důvěrníky.

ü

Klíč pro doporučení účastníků bude rozeslán, individuální zájemci budou v úsecích
započítáni do počtu.
Předseda Výboru ZO seznámil přítomné s informacemi o podnětech zaměstnanců
EPDS, které byly podány zaměstnavateli v měsíci lednu.

ü
ü
ü

ü

Usnesení:

V úseku DV 5 PGHV se velmi dobře zapracoval kol. Zdeněk Hudec v pozici předsedy DV.
Pro opakované potíže s rozesíláním hromadných emailů byla předsedou Výboru ZO OS
KOVO ABB Brno p. Bohdanem Jiřím propůjčena a sdílena jeho emailová adresa
// bohdan.jiri@gmail.com // v komunikaci se členy ZO OS KOVO ABB Brno. Tato
agenda je vedena s cílem zprovoznění zabezpečení webových stránek
www.odboryabbbrno.cz
ZO OS KOVO ABB Brno pověřuje předsedu Výboru ZO zajištěním nejméně dvou míst
v kurzu zabývajícím se problematikou ochrany dat v souvislosti s GDPR
Výbor ZO vzal na vědomí informace z různého a diskuze. Ukládá všem
spolupracovníků aktivně postupovat při zajištění delegátů na Konferenci ZO OS
KOVO.
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Informace o probíhajících aktivitách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ukončení Kolektivního vyjednávání v lokalitě
Rekreace rodin s dětmi, jarní prázdniny – Fran, vedoucí zájezdu kol. Stiburková
Sportovní rekreační zájezdy – dle plánu aktivit – únor 2 x
Konference členů ZO OS KOVO ABB Brno s pozvanými hosty – zaměstnavatelé
Dokončení kontroly BOZP v areálu AB Komponenty.
Kulturní aktivity dle plánu práce jednotlivých úseků
Propagace MULTISPORT aktivit v EPBP – Heršpická a v úsecích EPDS (R a Servis)
Výrazná kampaň za podpory MultiSport Benefity s.r.o. bude spuštěna v březnu 2018
8. Schůzky Klubu seniorů a Výroční schůze Klubu seniorů

9. Příprava Rodinného dne za podpory Odborové organizace a partnerů dne 9.6.2018
v areálu soukromého RETRO MUZEA – Brno, Pěstitelská

Termín příštího jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno je navrhován na 21.2.2018, z důvodů
úpravy termínu Konference je také přesouván termín jednání Výboru v březnu na 21.3.2018
Zapsal : Jiří Bohdan 1.2.2018
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