ZÁPIS č. 1/ 2020
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 11. 1...2020 od 14.00 hod. a
26.2.2020 od 14.00 a potřebných jednání v mimořádném režimu.

Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. komunikace
Hosté:
ano – skupina osob výroby rozváděčů
Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1)
Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
3) Zpráva předsedy Výboru o vývoji vzniku nového společného podniku ABB
Power Grids
4) Kolektivní vyjednávání ve firmách kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
5) Diskuze, příprava rozpočtu ZO pro rok 2020, informace od jednotlivých
zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr
Bod 1: Informace z výrobních závodů ABB v Brně a obecné informace ABB CZ
ü Předseda Výboru ZO přednesl informace o zakázkové náplni v jednotkách, kde ZO OS
KOVO ABB Brno působí.
Usnesení: Výbor vzal na vědomí informaci zaměstnavatele.
Bod 2: Projednávání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
ü Kolektivní vyjednávání bylo ukončeno. Zpracovány podněty zaměstnanců i
zaměstnavatele – ukončení PP – přechod do SD pracovník úseku kvality.
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí.
Bod 3 : Zpráva a informace předsedy Výboru ZO o stavu a vzniku nového
zaměstnavatele – ABB PGHV Hitachi
ü

Práce na projektu ABB pokračují podle plánu, potřebných jednání se účastní
osoby zvolené v daném úseku spolu s předsedou Výboru ZO. Bylo
ukončeno místní Kolektivní vyjednávání a podepsána „Darovací smlouva „
na podporu činností v zájmu zaměstnanců.

Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí projednávané materiály.
Bod 4: Kolektivní vyjednávání ve firmách ABB, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
ü Ve výrobních jednotkách a zejména u technicko hospodářských pracovníků panuje
rozčarování z výsledků Kolektivního vyjednávání.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal a okomentoval výsledky
Kolektivního vyjednávání.
Bod 5: Diskuse, odborářská témata a závěr
ü Proběhla kontrola BOZP na výrobním úseku Vídeňská. Svazový inspektor BOZP
z Regionálního pracovistě předal vedení výrobní jednotky Zprávu z šetření
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k vyjádření. Zpráva konstatuje velmi dobrý stav BOZP politiky u navštíveného
subjektu.
ü Z úseku výroby transformátorů byly podány konkrétní podněty pro řešení v roce
2020, výměna osvětlení a dokončení všech informačních tabulí v souvislosti se
změnou výroby a otevření renovovaných pracovišť.
ü Na úseku TC, kanceláře byl podán podnět k zajištění vhodné a doporučené tepelné
pohody v letním období. Bude instalována vzduchotechnika s možností ochlazování
vzduchu v kancelářích .
ü Bez větších závad proběhly všechny turnusy zimních zájezdů a jarní lyžařské školy na
Franu. Byla řešena nepříjemnost s autobusem na jednom zájezdu a odeslána
stížnost dopravci.
ü Výdaje ZO a příprava rozpočtu. K jednání členské schůze ZO bude připraven návrh
rozpočtu na rok 2020. Samosprávné úseky mají možnost pořádání vlastních akcí
malého rozsahu po dohodě v úseku, zejména s předsedou DV. Rozpočet počítá s tím,
že v případě větších odlivů pracovníků, zejména ročníků s nárokem na odchod do SD
a odchodné i z hlediska zásad hospodaření s prostředky ZO bude čerpáno z úspor na
bankovních produktech.
ü Postupně bude navyšována cena za MULTISPORT, dle předchozích Usnesení Výboru
ZO. Cílem je motivace k přechodu na ACTIV pas, který je organizován
zaměstnavatelem. Určité procento uživatelů zůstane financováno z odborových
prostředků. Byla zvolena i varianta podpory členů ZO v MULTISPORTU při přechodu
na ACTIV pas Sodexo. Způsob refinancování přecházejících členů odborů bude
oznámen průběžně.
ü Výborem ZO bylo rozhodnuto uspořádat v termínu : sobota: 18.4.2020 zájezd pro
rodiče (nebo prarodiče s dětmi) do Peklo Čertovina – zábavného parku poblíž
Hlinska. Akce je připravována, v kopii je připravována také pro kolegy v PG Slatina.
ü Výborem ZO bylo doporučeno uspořádání Dětského dne znovu v uzavřeném areálu
Retro Muzea Na statku Brno, Dolní Heršpice. Termín po dohodě s provozovatelem
volíme na 6.6.2020.
ü Parametry malých společných akcí si mohou úseky nastavit dle svého uvážení,
doporučeno je dodržovat pravidla neopakujících se osob na všech pořádaných
akcích.
ü Konference členů – ZO OS KOVO ABB Brno – vybraní delegáti z úseků.
ü Termín Konference je stanoven na 8.4.2020 od 14.00 v jídelně Vídeňská.
Úsekoví důvěrníci předají seznamy do 19.3.2020 na sekretariát ZO a budou jim
vydány delegátní lístky pro delegované členy. Část členské základny bude
doplněna z nováčků, kterým bude účast na členské schůzi nabídnuta.
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí projednávané materiály. Výbor ukládá
jednotlivým vedoucím úseků 1. až 7. zajistit potřebný počet delegátů na
členskou schůzi.
Srdečně Vás tedy zveme na jednání Konference 8.4.2020 od 14.00 hod.
Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno
www.odboryabbbrno.cz
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V Brně 9. 3. 2020

