ZÁPIS č. 1/ 2019
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 9.1.2019 od 14.00 hod.
Doplněného o jednání dne 29.1.2019 od 13.00 hod.

Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. komunikace
Hosté:
ano – samostatná jednání
Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1)
Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2)
Kolektivní vyjednávání s ABB EPDS
3)
Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
4)
Projednání záležitostí ostatních jednotek ABB v Brně
5)
Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
6)
Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr
Bod 1: Projednání záležitostí zaměstnavatele
ü Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal podání k zaměstnavateli ABB s.r.o.
ohledně podezření na neetické jednání zaměstnavatele při ukončení
pracovního poměru. Výbor byl seznámen s odpovědí zaměstnavatele na
uvedený případ. Nejednalo se o neetické jednání. S výsledkem šetření byla
seznámena i bývalá spolupracovnice. Součástí vyjádření a materiálů je i právní
názor OS KOVO Praha.
ü Projednání výpovědi zaměstnance střediska servisu dle ZP. Důvodem je
reorganizace střediska servisu a činností vykonávané tímto střediskem.
Dochází ke zrušení plánovaného místa „Project manager Green Box“
k 31.3.2019. Řešeno v souladu s KS a ZP.
ü Projednání benefitu příspěvek na dopravu pro D profese v jednotce LPG 3101
Heršpická zaváděno od 1.4.2019. Tento benefit zatím v jednotce Heršpická
zaveden nebyl.
Usnesení: Výbor vzal na vědomí informaci zaměstnavatele, společnosti ABB ČR
Výbor doporučuje členům při podpisu nových smluv, pokud se jim ve smlouvě
mění nějaká zásadní věc (např. ze smlouvy na dobu neurčitou, smlouva na dobu
určitou = nejde později uplatňovat nárok na odstupné) dobře promyslet zda
smlouvu podepíší, nejlépe je konzultovat to s odborovou organizaci před
podpisem.
Výbor projednal organizační změnu v jednotce EPDS.
Výbor projednal zavedení příspěvku na dopravu v jednotce LPG 3101 Heršpická
Bod 2: Kolektivní vyjednávání ABB EPDS
ü Bylo zahájeno podáním návrhu odborů. Požadavek 1: Pro pracovníky středisek
konstrukce, projekce a inženýringu navýšení mezd tak, aby nedošlo k propadu
jejich měsíčních příjmů při plánovaném snížení osobního ohodnocení o 5% a
zavedení 5%ročních prémií.
Zaměstnavatel podal k tomuto návrhu odborů vysvětlení, že opouští původní
úvahu striktně řešit uvedená oddělení k 1.3.2019, ale zvolí variantu postupného
převádění zbývajících zaměstnanců uvedených středisek do nového modelu.
Cílem zaměstnavatele není snížení životní úrovně a mzdových požitků
zaměstnanců v uvedených odděleních. Jde o sjednocení přístupu ke všech THP
1

profesím na stejný model napříč jednotkou EPDS Vídeňská i Heršpická.
Je tak na samotných zaměstnancích, aby posoudily zda je případná nová
smlouva, která zavání roční prémie je pro ně výhodná. Nové smlouvy již má cca
100 ze 180 zaměstnanců těchto oddělení.
ü V návrhu odborů také byl požadavek 2. na 0,5 % navýšení objemu mzdových
prostředků již od revize mezd v březnu 2019, čímž by došlo k 5 % nárůstu již
v první etapě revize mezd. Příslib v Kolektivním vyjednávání na celopodnikové
úrovni bylo 1 % v průběhu roku.
Zaměstnavatel s tímto požadavkem nesouhlasí, chce mít možnost přidat 1%
v průběhu roku dle vývoje situace v jednotce EPDS.
ü

K bodu 2. podalo vedení EPDS návrh na rozdělení mzdového nárůstu:
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) nárok na
úpravu mzdy v tomto rozsahu dle § 1 Mzdového předpisu.
Platí stále to, že meziroční mzdový nárůst v objemu mzdových prostředků musí
být v mezích hodnot sjednaných na Kolektivním vyjednávání v limitech
průměrného navýšení 4,5 % v březnu 2019 a další procento v průběhu roku
2019.

Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal a uzavřel Kolektivní vyjednávání na
lokalitě Vídeňská, Heršpická - EPDS.
Bod 3: Projednávání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
ü Kolektivní vyjednávání pro rok 2019 je v přípravě, nedošlo k žádným změnám
proti poslednímu období.
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí.
Bod 4: Kolektivní vyjednávání pro EP Heršpická a PGHV Tuřanka
ü Kolektivní vyjednávání pro rok 2019 je v jednání a bude uzavřeno v průběhu
února 2019
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí.
Bod 5 : Ekonomické záležitosti ZO OS KOVO ABB Brno
ü V lednovém jednání Výboru ZO nebylo projednáváno nic závažného
z ekonomického hlediska. Činnosti se řídí rozpočtem a jsou připravovány
výstupy pro statistiku i pro jednání Konference členů ZO OS KOVO ABB Brno.
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí.
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Bod 6: Různé, Diskuze a závěr
ü Diskuse s vedením jednotky EPDS se zabývala především plánem výroby
rozváděčů vn a nn v roce 2019. Oznámeno bylo stěhování výroby přístrojových
transformátorů z Polska do jednotky EPDS – Výroba T a S
ü Část diskuse byla věnována také přístupu vedení k problematice projednávané
v bodě 1 a v požadavku do Kolektivního vyjednávání – lokalita.
ü Informace z Kolektivní smlouvy – Dodatek pro rok 2019. Je připravována
celopodniková dovolená v termínu 22.7. až 2.8. 2019 pro EPDS Vídeňská a
v termínu 8.7. až 19.7.2019 pro EPDS Heršpická.
ü Kolektivní smlouva na inside ABB je vyvěšena, dobíhá podpisové kolečko zadní
strany textu, která bude přidána.
ü Konference členů ZO OS KOVO ABB Brno bude dne 7.3.2019 od 14.00 v jídelně
ABB Vídeňská. Předsedové úseků připraví seznamy delegátů.
ü Přípravu materiálů pro jednání Konference zajistí předseda Výboru p. Bohdan
Jiří ve spolupráci s místopředsedy a předsedy úseků.
ü Zástupce našeho odborového úseku se počátkem února zúčastní jednání
Evropské rady pracujících v ABB - v Zurichu
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno vzal na vědomí informace z různého a diskuze.
Plánované aktivity na únor až srpen :
- Sportovní lyžařské zájezdy – dle informací pořadatelů – naplněno, evidují se náhradníci
Uvedené zájezdy mají kladné hodnocení od účastníků a je počítáno s podporou
podobných aktivit i v další sezoně.
- Nabídka rekreace – jarní prázdniny – uzavřeno
- Koncertní turné Kabát 2019, vstupenky vyprodány, viz.prohlášení v aktualitách odkaz:
- https://www.odboryabbbrno.cz/
- Připravujeme zájezd na představení v některém z divadel v Praze, jedná se o akci úseku
výroby rozváděčů, v případě nenaplnění počtu osob bude nabídnuto veřejně pro skupinu
členové ZO OS KOVO ABB Brno - Vídeňská.
- Připravujeme podporu turnaje stolního tenistu ( BREST) , výročí 26. let činnosti, Spolek
BREST Brno je organizátorem celostátní soutěže.
- Připravujeme podporu letních rekreací dětí v LDT Mrákotín, Biskupice a Zubří.
Materiály k LDT jsou v přípravě samotnými organizátory.
Materiály budou uvolněny do ZO OS KOVO ABB Brno po prověření kapacit jednotlivých
zařízení.
Podporujeme společný termín a společnou dopravu účastníků této dětské rekreace.
Vážené členky a členové, milí spolupracovníci a spolupracovnice.
Chci Vám poděkovat za podporu v Kolektivním vyjednávání i při přípravě společných
aktivit.
LDT Biskupice 2018,ilustrační foto

Zapsal : Jiří Bohdan 1.2.2019
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