ZÁPIS č. 2/ 2020
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci březnu a dubnu,
prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech.
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) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB
Komponenty s.r.o.
3) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
4) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2020, informace od jednotlivých zástupců
z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Forma jednání a způsob rozhodování kolektivního orgánu – Výboru byla aktuálně
změněna v souvislosti se situací a vyhlášeným nouzovým stavem na území České
republiky. Převážně elektronické a korespondenční jednání.
V jednotkách ABB, ve kterých působíme byl v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu v ČR poměrný názorový chaos, neboť jsme se potkali se situací, se kterou
jsme nikdo neměli zkušenosti. Z tohoto důvodu také byly pokusy přes
Odborovou organizaci omezit nebo zastavit výrobu zejména v největší jednotce.
Postupně byla zřízena krizová komise, do které jsem jako předseda Výboru ZO
zasedl a celá komise složená z vedení jednotky, zástupců bezpečnostních techniků
a všech částí výrobní jednotky počala aktivně organizovat potřebné kroky.
Na základě poznatků z jednotek ABB ve světě, zejména v Číně vznikl podpůrný
materiál – Bezpečnostní instrukce a rozběhla se spolupráce s jednotkami ABB
v České republice.
Proběhlo jednání s managementem ABB Vídeňská, kde jsme byli ujištěni o tom, jak
jsou naše výrobní jednotky vnímány, jak vnímá vedení ABB potřebu ochránit
zaměstnance před nákazou, ale současně zachovat podnik v provozu.
Velmi podobně vše probíhalo i v jednotce ABB Heršpická, tato jednotka i přes
odlišné vedení (je přímo napojena na německé ABB) je pod kompletní jednotnou
správou, všechna opatření a zásady jsou propracována i směrem k zaměstnancům
shodně.
Prakticky stejná situace je v PGHV Brno-Tuřanka.
V AB Komponentech si krizové řízení vedou sami, zaměstnanci zastoupení ZO OS
KOVO ABB Brno jsou v menšinovém poměru, ale mohou vstupovat do jednání a
vstupují aktivně do procesů. Podněty jsou řešeny. Stížnosti nejsou.
Komentář zapisovatele: nemá cenu zde vypočítávat vše co bylo uděláno, proces je
nastavený a běží. Vyvíjí se a zdaleka není ukončen.
Projednávání závažných případů souvisejících s pracovní kázní, nebo s potřebou
přeorganizování pracovních týmů, nařizováním dovolených a ostatní běžné
procesy jsou řádně projednávány s místními organizačními jednotkami odborů
DV 1 a DV 5 za účasti zástupců vedení úseků a samotného předsedy Výboru ZO.
Agenda je vedena řádně, zdokumentována a uložena na sekretariátu ZO OS KOVO.
Tak jak jsou zaváděna potřebná opatření ze strany Vlády ČR a ABB s.r.o., tak jsou
implementována do chodu výrobních jednotek.
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8) Další činnost, zejména odborová je upravena zrušením nebo přesunutím
plánovaných akcí s hromadným výskytem lidí. (zájezdy pořádané ZO, Klubem
důchodců, hromadná oslava 1. máje-Svátku práce, sportovní a kulturní činnost)
Vzhledem k tomu, že činnost aktivit pro děti zaměstnanců bude ještě upravována
nemohu letní tábory slibovat na plno. Za přípravný tým s tábory počítáme a
přizpůsobíme se situaci.
9) Rekreační činnost máme ošetřenu příspěvkem na proběhlou rekreaci, takže nám
jako organizaci nehrozí žádné komplikace s uzavřením hranic, nebo zvýšenou
poptávkou po tuzemském cestování. Jen podotýkám, že rekreace člena musí být
uskutečněna a následně podána žádost.
10)Bohužel Dětský den přesouváme na příští rok a mám-li informaci, tak ani turnaj
v kopané organizovaný Vídeňskou (Areál Kohoutovice) se letos nebude realizovat.
11) Od zaměstnavatelů jsme administrativně zpracovali Dary pro naši ZO a podáváme
ve lhůtách daných zákonem jak daňové přiznání, tak účetní uzávěrku.
12) Členové Výboru byli řádně informováni o situaci i žádáni o vyjádření k bodům,
které podléhají spolurozhodování nebo rozhodování.
13) Členskou základnu máme stabilní, přirozený úbytek členů je kompenzován přijetím
nových členů.
14)Odloženou Konferenci členů ZO OS KOVO bychom chtěli uskutečnit v druhé
polovině září. Mám informace podložené i výkladem Stanov OS KOVO, že krizové
řízení organizace je možné jen členy Výboru (formálně jde o výkonný Výbor) se
řádnými Zápisy a formálním uložením všech dokumentů. Po formální stránce,
vzhledem k tomu, že nepříjímáme žádné změny k horšímu, ani neomezujeme
sociální program dlouhodobě vedený dle pravidel musíme informovat o
potřebných věcech členskou základnu a partnery (zaměstnavatele) v potřebném
rozsahu, řádně a včas.
15) Umožníme tedy členům ZO OS KOVO ABB Brno po dohodě s pracovníky
sekretariátu náhled do vedené dokumentace, na místě k tomu určeném a
odpovídající situaci. (nutno dbát na závazek mlčenlivosti a současně pravidla
ochrany osobních údajů – GDPR)
16)Dokumenty týkající se formálních změn vztahů s novým subjektem ABB PG si
vzájemně předáme na jednáních se zaměstnavatelem. Již nyní se při vzájemných
konzultacích respektujeme a dodržujeme Zákon o kolektivním vyjednávání i
Zákoník práce.
17) Situace u našich zaměstnavatelů a vize do budoucnosti je dobrá. Zakázková náplň
je pokrytá, máme to “štěstí“, že náš obor činnosti je elektrotechnika se všemi
souvislostmi, takže nebylo nutné přistupovat k redukci počtu zaměstnanců.
Některé výrobní firmy z elektrotechnického průmyslu mají výkyv v zakázkové
náplni, zejména kvůli provázanosti s automobilovým průmyslem nebo
petrochemickým průmyslem, ve kterém je nyní situace nejhorší.
18)Výbor ZO OS KOVO projednal a schválil výdaje směrem ke členům ZO a
spolurozhodl o některých výdajích na charitativní projekty.
V samostatných přílohách a prostřednictvím zaměstnavatelů již byly
distribuovány:
a) Materiál nazvaný Manuál COVID – ABB Brno
b) Formuláře pro Dárce krve
c) Formulář na příspěvky – Dětské aktivity

2

d) Souhrn informací pro Dárce krve a k aktivitám – příspěvky na dětské ozdravné
činnosti (tábory aj.)
e) Informace ke vstupenkám CINEMA CITY
f) Informace k MultiSportu

Kampaň „ Víte že … „
Ø Činnost naší ZO OS KOVO ABB Brno zajištuje cca 19 dobrovolných
spolupracovníků a tři profesionálové, vzdělávající se průběžně ve
svých znalostech a dovednostech.
Ø Že v rámci boje s CORONA virem Vás kolegyň a kolegů aktivně,
dobrovolně a nezištně min. 35 pomohlo s výrobou a distribucí roušek,
desinfekcí a jiných potřebných věcí nejen v podnicích samotných, ale i
v rámci míst, kde bydlíte, nebo ke kterým máte blízký vztah. *
Ø Že v rámci naší činnosti podporujeme Charitativní organizace a místní
spolky (v rámci místa podnikání našich zaměstnavatelů a naší činnosti)
Ø Částkou cca 20.000.- Kč ročně.
Ø Ročně podpoříme několik zaměstnanců, členů ZO OS KOVO ABB Brno
finančně v jejich tíživé životní situaci.
Ø Máme webové stránky pod adresou: www.odboryabbbrno.cz , na jejich
přípravě se můžete podílet i Vy.
Ø Zastupujeme zaměstnance již tří zaměstnavatelů.
Ø V rámci ČMKOS je OS KOVO Česká republika nejsilnějším odborovým
svazem
Pojďte mezi nás a pomozte nám. Děláme věci, které dávají smysl.

ZO OS KOVO ABB Brno
OS KOVO Česká republika

Dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné jarní dny, plné pohody a slunce. Jsem rád, že
na podstatných věcech se dokážeme dohodnout a že si vzájemně pomáháme.
Přeji všem zamilovaným krásný 1. máj a všem ženám příjemnou oslavu Dne matek se
svými bližními.
·

Pozn. Vycházím z informací, děkovných dopisů a podkladů dodaných Vámi, členy úseků a Vašimi kolegy.
Rozhodně se nechci dotknout těch, kteří jsou pro mne neznámými, a kteří určitě existují.

Jiří Bohdan

Prosím vydržte, bude lépe, zvládneme to!!

V Brně dne 29.4.2020
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