ZÁPIS č. 2/ 2019
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 27.2.2019 od 14.00 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)
Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2)
Kolektivní vyjednávání s ABB EP
3)
Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
4)
Projednání záležitostí ostatních jednotek ABB v Brně
5)
Projednání ekonomických záležitostí ZO, příprava Konference ZO a schválení
výdajů.
6)
Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr
Bod 1: Informace z výrobních závodů ABB v Brně a obecné informace ABB CZ
ü Předseda Výboru ZO přednesl informace o změnách a výhledech ABB jednotek v Brně i
České republice.
ü

ABB EPDS v lokalitě Heršpická upravuje termíny přestávek s ohledem na vytížení
kapacity závodního stravování. (týká se jen určitého okruhu zaměstnanců
zařazených v EPDS, výkon práce Heršpická.

ü

Doznívají náměty a zpětná vazba k zavádění změn ve způsobu výpočtu mzdy u
skupin technických pracovníků. Viz. Téma v předchozím zápise. Viz. Připomínka v
Diskusi
Usnesení:

Výbor vzal na vědomí informaci zaměstnavatele, společnosti ABB ČR

Bod 2: Kolektivní vyjednávání ABB EPBP
ü Za přítomnosti zástupců zaměstnanců v úseku EPBP proběhlo uzavření Kolektivního
vyjednávání na lokalitě Heršpická EP
ü Obě strany se dohodly na mzdovém nárůstu pro rok 2019 takto :
THP a D + 4,5 % do základních mezd a osobního ohodnocení. Váha rozdělení 4,5 %
mezi základní mzdu a osobní ohodnocení je v takovém poměru, aby byl zachován
současný poměr mezi základní mzdou a osobním ohodnocením. Toto navýšení je
průměrné a nezakládá nikomu (útvaru ani jednotlivci) nárok na úpravu mzdy v tomto
rozsahu dle § 1 Mzdového předpisu.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal a uzavřel Kolektivní vyjednávání na
lokalitě Heršpická - EPBP
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.
ü Dne 28.2.2019 se předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno zúčastní jednání o náhradě
škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli v jednotce ABK.
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí.
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Bod 4: ABB PGHV a společný podnik ABB & Hitachi
Jsou poskytovány informace o vývoji jednání o společném podniku přímo na pracovištích
jednotky PGHV a očekávají se další upřesnění pro jednotlivé jednotky PG v CZ
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí.
Bod 5 : Ekonomické záležitosti ZO OS KOVO ABB Brno, organizační záležitosti ZO
ü Předseda Výboru ZO předložil návrh na změnu – zachování stávajícího modelu
Volebního řádu ZO. Výbor bude i nadále pracovat v počtu 15 osob. Organizace
bude rozdělena do úseků, celkový počet úseků 7. Vzniká na přechodnou dobu
úsek 4 – DV 4 – EPDS Heršpická, který kopíruje organizační strukturu EPDS na
Heršpické, která je řízena z Vídeňské. V potřebném rozsahu tak budou
Konferencí schváleny materiálu upravující potřebu takto ZO řídit. V úseku DV 4
bude zástupce – předseda úseku DV 4 automaticky členem Výboru ZO.
ü Výdaje ZO – členové V ZO byli seznámeni s čerpáním položek rozpočtu.
§

Účetní propad v majetku ZO ve výdajích na sport je zřejmý. Je to dopad
zaúčtování MultiSportu pro nečleny – tj. Výdajů na pozitivní propagaci odborů.
§ Výbor přijal rozhodnutí dále nepodporovat MultiSport pro nečleny ZO a pověřil
předsedu Výboru ZO zajistit realizaci tohoto opatření nejpozději do 31.12.2019.
§ Členů odborové organizace se žádné opatření ve výdajích směrem ke sportovní
činnosti netýká. Výše dotace na jednu MultiSport kartu pro člena ZO OS KOVO
ABB Brno zůstává stejná.
ü Příspěvky na aktivity pro děti zaměstnanců a děti členů odborů. Bylo
rozhodnuto navýšit příspěvek o 20.- Kč na jedno dítě a jeden den u rodičů dětí
a shodnou výší 20.- Kč u matek (otců) – samoživitelé.
V potřebném smyslu tak bude upraveno znění textu v Zásadách hospodaření:
· Na školy v přírodě, a akce podobného charakteru členům ZO příspěvek 100,- Kč na dítě a den
(u samoživitelek a samoživitelů 120,- Kč). Příspěvek lze čerpat jednou v kalendářním roce na jedno
dítě.
Školy v přírodě a akce podobného charakteru (příměstské tábory pořádané autorizovanou
organizací, školou a pod., ve dnech obecně státem uznávaných prázdnin, nebo určených zvláštním
předpisem - vyhláškou Vlády ČR) lze vyplácení tohoto příspěvku v rámci časového období sčítat a
poskytnout na jednom dokladu, na jedno dítě, jedenkrát v roce.
ü Předseda Výboru ZO předložil návrh na složení komisí na Konferenci dne 7.3.2019 a
to následující : Návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Jiří Daniel, Karel
Klapuš, Roman Doležal, dle potřeby lze upravit počet členůnebo konkrétní členy
z náhradníků.
ü Prezence, prezenční listiny : Ludmila Stiburková, Miloslava Štěpánková
ü Moderátor Konference p. Svatopluk Lamprecht
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí projednávané materiály. Výbor schvaluje omezení
v MultiSportu pro nečleny ZO OS KOVO ABB BRNO a jejich postupné zavádění.
Výbor schvaluje navýšení příspěvků na dětské aktivity v rozpočtovém roce 2019 a
následujících.

Bod 6: Různé, Diskuze a závěr
ü V diskusi s vedením EPBP byly objasněny některé otázky zaměstnanců o budoucnosti jednotky
v Brně
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ü Kolega Doležal se zúčastnil a průběžně zůčastnuje jednání ECE dle plánu, také jednání o
společném podniku ABB & Hitachi¨
ü Zaměstnancům jsou distribuovány vcelku opožděně nové mzdové výměry. Vzniká tak
zbytečné napětí s tím, jak vlastně je započítána revize mezd konkrétnímu zaměstnanci.
Připomínky jsou podávány prostřednictvím odborů na HRBP partnery.
ü Předseda Výboru objasnil výdaje směrem k MultiSportu a podložil počty nově získaných
členů ZO. MultiSport byl také motivací pro ABB CZ zavést podobný centrálně řízený
benefit. Věnoval se také statistice počtu členů dle věkové i genderového rozložení.
ü V rámci pohovorů s kandidáty na práci v úsecích zaznívá potřeba revidovat roznos novin
po areálu, úspora prostředků za noviny, náměty na novou činnost – příspěvky na
individuální aktivity, kdo za noviny ušetřil, může si dovolit výdaje na sport nebo kulturu ve
svém úseku řídit ve větším objemu..
ü V rámci závěru diskuse proběhla revize přípravy materiálů – Konference a k podání účetní
uzávěrky
ü Informace o uskutečněné Konferenci – členské schůzi Klubu důchodců při ZO OS KOVO
ABB Brno. ( 26.2.2019 v areálu ABB Vídeňská)
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno vzal na vědomí informace z různého a diskuze.
Plánované aktivity na březen až srpen :
- 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 4. březnu 2019
Podporujeme společný termín a společnou dopravu účastníků této dětské rekreace, které
se mohou zúčastnit i děti zaměstnanců našich výrobních závodů.

Vážené členky a členové, milí spolupracovníci a spolupracovnice.
Chci Vám poděkovat za podporu a pomoc při přípravě společných
aktivit.
Vzpomínky na zimní rekreaci a zájezdy vybrala sportovní komise a
redakce webových stránek.
V Brně 1.3.2019
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