ZÁPIS č. 2/ 2021
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci únoru, březnu
prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním
– 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, Vídeňská a Heršpická pokračuje výroba v nezměněném režimu,
za přísných hygienických a bezpečnostních opatření. V režimu 1 x týdně probíhá
povinné antigenní testování na COVID všech zaměstnanců a jsou vyhodnocovány
výsledky dle zadaných pravidel. Průměry nijak nevybočují z oficiálních statistik.
V rámci testování pak jsou v testování zapojeny i skupiny zaměstnanců, kteří
zajištují servis a údržbu strojů a zařízení v našich areálech. Testování je nabídnuto a
využíváno i zaměstnanci místní pobočky závodního stravování. Všechny případy
pozitivity jsou okamžitě řešeny.
 PG Hitachi – Brno – Tuřanka, celkově HITACHI Pover Grids – je ukončeno Kolektivní
vyjednávání, firma má posunutý fiskální rok, mzdové nárůsty tedy budou
realizovány až v polovině kalendářního roku. Dochází k úpravám v benefitním
systému, které jsou s námi projednávány (Sdružení odborových organizací
v podnicích Hitachi)
 AB Komponenty Brno, výrobní jednotka – došlo k výpadku výroby nařízením plošné
karantény, při zjištění velkého procenta pozitivně testovaných. Není řešen žádný
podnět zaměstnance. Činnost odborů je funkční, přes místního zástupce.
 Ve všech podnicích je pružně reagováno na aktuální stav a omezení dané Vládou
ČR, nic méně výroba běží.
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. Byly projednávány zejména případy spojené s příchodem do práce pod
vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek. Projednávání výpovědí v Hitachi
Pover Grids a společnosti AB Komponenty v uplynulém období nebylo.
Usnesení : Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal uvedené případy porušení pracovní
kázně a porušení vnitřních řádů společnosti.
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3. Diskuse, rychlé informace, názory a komentáře:
 Zimní aktivity nebyly realizovány, v jednotlivých destinacích máme složenu
zálohu na další období a jsme dohodnuti s řešením celé situace.
 Vedoucí úseků naší ZO mají možnost připravit pro letošní rok nějakou
aktivitu v menších kolektivech, na kterou lze přispět z odborových
prostředků.
 Jsou připravovány letní aktivity dětí – Letní dětské tábory.
 S vedením jednotek jsou dohodnuty podpory činností, zaměřených na rodiny
s dětmi, podle obvyklých postupů.
 Byly zpracovány aktualizace členské základny, v souvislosti s požadavky
Svazu KOVO a proběhne školení předsedy Výboru na nový systém centrální
evidence.
 Byly přiděleny půjčky členům ZO za standartních podmínek.
 Výkonný výbor projedná v příštím měsíci materiály, které budou předloženy
Konferenci ke schválení a které přesunou finance mezi benefity na další dva
roky naší činnosti.
 Konference se uskuteční dne 6.5.2021 ve 14.00 v jídelně ABB Brno – Vídeňská.
Připravují se seznamy delegátů ve spolupráci s úseky a v souvislostech
s nařízenými hygienicko-epidemiologickými opatřeními.
 Klub důchodců má již připraveny a rozděleny aktivity, podle Plánů činnosti.
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.
Milé kolegyně i kolegové,
Všichni vnímáme, že situace s coronavirovou krizí se
k lepšímu mění jen velmi pomalu. Jsme vyčerpaní a unavení všemi
zákazy, příkazy a nařízeními.
Snažte se prosím žít pozitivně a s radostí. Blíží se Velikonoční svátky, svátky
jara a přírody, která po zimě nabírá nový dech a nový impuls. I když zřejmě je ještě
zažijeme v nějakém omezení, využijte jarních paprsků slunce k dobití energie a načerpání
sil do další práce, nebo chcete-li do dalšího boje s COVIDEM. Jen Vás chci poprosit,
zapomeňte na berličky,.. berličky v podobě AT a jiných návykových látek. Do práce jen
s čistou hlavou. Nevyplácí se to nedodržovat. Raději si popovídejte s blízkými, rodinnými
příslušníky, nebo jen tak s kolegy a sdílejte obyčejné radosti i starosti každodenního
života. Stavte se ke COVIDU s respektem, uctěte památku všech, kteří této nemoci
podlehli a sdílejte svoji bolest i svoji radost. Věřte, bude Vám lépe.
S úctou a pozdravem
Předseda Výboru ZO Jiří Bohdan
V Brně dne 23.3. 2021
www.odboryabbbrno.cz
2

