ZÁPIS č. 2/ 2022
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci únoru, společným
setkáním – prezenčně dne: 23.2.2022
Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. Komunikace
Rychlé informace:
 Oznámení lékařky MUDr. Harthové o změnách v zabezpečení
zdravotní péče v areálu ABB Vídeňská
 Distribuce letáku – Letní dětské tábory
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 na témata přípravy Konference členů a úpravu výdajů
4)
Závěr
 V jednotkách ABB, Vídeňská a Heršpická pokračuje výroba v nezměněném režimu, ale je
ovlivněna chybějícím materiálem pro výrobu nebo výkyvy v poptávce zákazníků – nepřejímají
hotové nebo rozpracované zakázky podle smluv a dohodnutých podmínek.
 Hitachi – Brno – Tuřanka, celkově HITACHI – zakázková náplň Brněnské jednotky velmi dobrá.
 Obecně se všichni zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců na trhu
práce.
 Ve výrobních jednotkách ABB Brno jsou připravovány plány na hromadnou dovolenou, ale zatím
nebylo projednáno ani komunikováno nic konečného.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal informace z jednotlivých úseků a bere na vědomí
aktuální stav výrobních jednotek.
Jednání o výpovědích z důvodů porušení pracovní kázně bylo na poslední chvíli staženo,
zaměstnanci přijali Dohodu o ukončení PP.
3) Interní záležitosti odborů:
 V organizaci je nyní evidováno 484 členů u tří zaměstnavatelů. Výstupy a odchody členů jsou
kompenzovány novými přihláškami členů do ZO.
 Možnost uskutečnění Voleb 2023 elektronickým, nebo kombinovaným hlasováním. V červnu 2022
proběhne Sjezd OS KOVO Česká republika a na základě úpravy Stanov uvidíme, jaké budou
možnosti.
 Projednali jsme zachování dodavatele na Dárkové poukázky (spol.Kaufland) z důvodů nejdelší
časové platnosti poukázek.
 Výše plnění vyplácené poukázky ke dni rodin (červen 2022) bude 400.- Kč /na člena.
 Projednali jsme malé kulturní a společné akce, ale v současnosti se přikláníme nenakupovat
hromadným způsobem vstupenky na plánované koncerty. Je vhodnější podpořit aktivity menších
odborářských kolektivů, akce pořádané samotnými členy v malých skupinách.
 Zápůjčky z odborových prostředků mohou být realizovány, prostředky ve výši 550 000.- Kč, jsou
efektivně vraceny zpět a v současnosti jsou poskytnuty 3.půjčky zahájené v letošním
roce.
 Sportovní činnost – lyžařské zájezdy. Byly uskutečněny dle plánu, s velmi pozitivním
ohlasem.
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 Plánování na sezonu zima 2022/2023 se již rozběhlo, probíhá komunikace s dodavateli a rezervace
vybraných termínů.
 Jarní prázdniny FRAN jsou v letošním roce v tomto modelu uspořádány naposled. Hotel prochází
rekonstrukcí a min. jednu sezonu nebude dostupný.
 Na rok 2023 tak výdaje na tuto činnost přesměrujeme k individuálním zájemcům formou příspěvku
na dítě(děti) s doložením dle pravidel.
 Sportovní činnost ostatní: Multisport – stále vyjednáváme a projednáváme se zaměstnavateli, jak
podpořit benefitní systém a vyhovět zájemcům z našich výrobních jednotek. Bylo komunikováno, že
Společnost Multisport vstupuje do ABB Česká republika, ale každá samostatná jednotka k podílu
příspěvek zaměstnance a příspěvek zaměstnavatele přistupuje jiným způsobem/ poměrem. Proto
jsou výrobní jednotky a ostatní zaměstnavatelé v Brně (Hitachi, AB Komponenty) z tohoto vyjmuty a
snahou je nastavit v rámci možností srovnatelné podmínky. Intenzivně probíhají jednání.
 Sportovní činnost ostatní: plavání a STAREZ sport organizace. Jsou udržovány a stále doplňovány
čipové hodinky od firem Starez, malé kolektivy obdrželi na vlastní požadavek „technické zařízení –
čipové hodinky“ pro využití. Na tomto zařízení je blokována konzumace nápojů a jídel, v souladu
s daňovými předpisy, uživatelé jsou poučeni a informováni, jak zacházet s těmito „hodinkami“
 Diskuse o výdajích na příspěvek na rekreaci byla směrována k přesnějšímu ekonomickému vyčíslení
všech požadavků a vyplacených výdajů. Nepanuje shoda na ponížení tohoto příspěvku.
 Komentáře účastníků schůzky byly vedeny k špatné informovanosti zaměstnanců o probíhajících
změnách v zajištění lékařské péče v areálu Vídeňská, je plánována změna poskytovatele služeb.
 Pacienti MUDr. Harthové se musí rozmyslet, jak budou postupovat. Pro ABB a pracovně lékařské
služby se změní poskytovatel i osoba zodpovědného lékaře.
 Komentáře v diskusi byly také zaměřeny na informace z jednotky ABB ohledně náborů a programu
„Doporučení zaměstnance“ pro práci v ABB.
 Zaměstnavatel – jednotka ABB Vídeňská i Heršpická připravuje akci Víkend ve fABBrice. Zájemci
se hlásí cestou svých vedoucích do rezervačních seznamů. Akce bude konána v termínu 21.-22.
května 2023.
 Zaměstnancům doporučujeme si u svých nadřízených řádně ohlásit plánované dovolené s rodinami,
tak aby bylo možné v letních měsících na všech pozicích zachovat podle požadavků zaměstnavatelů
provoz. Kolektivní smlouva garantuje termíny hromadné dovolené pouze na konci kalendářního
roku.
 Ve výrobním úseku Heršpická proběhne seznámení zaměstnavatele s kandidáty na práci v odborech
a plánovanými aktivitami v daném úseku.
 Členská schůze KD proběhla 22.2.2022 a byl zvolen nový sedmičlenný výbor pro práci klubu.
 Klub má 118 členů (číslo se vyvíjí dle aktuálních nových zájemců). Aktivity klubu jsou financovány
z prostředků ZO a Darů zaměstnavatele.
 Předseda ZO se zúčastní plánovaných akcí a aktivit OS KOVO – region, dle plánu práce.

Členská schůze ZO OS KOVO ABB Brno – Konference je plánována na 28.4.2022
v jídelně výrobní jednotky Vídeňská od 14.00 hodin.

Schůze Výboru ZO OS KOVO ABB Brno je plánována na středu 23.3.2022 od 14.00
pokud nebude určeno jinak na základě požadavků zaměstnavatele.
Usnesení: Výbor bere na vědomí projednávaná témata. Výbor ZO OS KOVO ABB Brno ukládá
předsedovi Výboru ZO a všem funkcionářům zajistit a realizovat přijaté změny ve výdajích ZO.
Rovněž ukládá všem funkcionářům zajistit řádný průběh přípravy Konference a její realizaci.
Předseda ZO OS KOVO ABB Brno Jiří Bohdan
V Brně dne 24.2. 2022

www.odboryabbbrno.cz

Ilustrační foto,Klub důchodců, jednání dne 22.2.2022
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