ZÁPIS č. 3/ 2021
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci dubnu 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 a připravují hromadné
stravování (Vídeňská). Všechny případy pozitivity jsou okamžitě řešeny.
 PG Hitachi – Brno – Tuřanka, celkově HITACHI Pover Grids – zakázková náplň
Brněnské jednotky dobrá, jednotlivé firmy v České republice - nejsou čerstvé
informace. Byl oznámen administrativní posun ve změnách názvu celé společnosti.
 AB Komponenty Brno, výrobní jednotka – stabilizovaná situace.
 Ve všech podnicích je pružně reagováno na aktuální stav a omezení dané Vládou
ČR. Jsou připraveny a projednány plány na hromadnou dovolenou v letních
měsících.
- ITS: poslední týden v červenci: 26.-30.7.2021, kompletní odstávka; následující týden tj.
2.-6.8.2021 částečná odstávka, cca 60% zaměstnanců dovolená
- SWG: poslední týden v červenci: 26.-30.7.2021
- LV Brno-Heršpická: druhý týden v červenci: 12.-16.7.2021
- Technologické centrum, Modulární Systémy a Servis se k letní celozávodní dovolené
nepřipojí.
- Na Vídeňské je celozávodní dovolená spojená s odstávkou kotelny.
- V AB Komponentech je termín dovolené navrhován v souladu s potřebami
největšího zákazníka společnosti ABB Brno
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
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vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek. Projednávání výpovědí v Hitachi
Pover Grids a společnosti AB Komponenty v uplynulém období nebylo. V AB
Komponentech byl projednán jeden případ uvolnění zaměstnance pro
nadbytečnost.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal uvedené případy porušení pracovní
kázně a porušení vnitřních řádů společnosti. Projednány byly také ostatní případy
ukončení PP.
3. Diskuse, rychlé informace, názory a komentáře:
 Konference se uskuteční dne 16.9..2021 ve 14.00 v jídelně ABB Brno – Vídeňská.
Připravují se seznamy delegátů ve spolupráci s úseky. Výbor přijal toto
rozhodnutí zejména z těch důvodů, že integrita našich týmů je ještě stále
narušena prací na dálku, případně čerpáním OČR, nemocenské a také z důvodu
zpětné vazby členské základny, která cítí potřebu preventivně dodržovat
naplánovaná opatření v souvislosti s COVID 19.
 Výkonný výbor projednal a uvolnil prostředky na nákup Dárkových poukazů ke
dni rodin vydávaných každému členovi v měsíci květnu (červnu).
 Výbor byl seznámen se zprávou předsedy o náboru nových členů a se stavem
řešení podnětů a připomínek členů.
 Členové výboru byli seznámeni s možnostmi čerpání prostředků ve svých
úsecích.
 Předseda ZO OS KOVO ABB Brno byl požádán o prověření možností rozšíření online aktivit při jednání s větším počtem členů, např. i uspořádáním elektronické
varianty členské schůze.
 Předseda ZO se účastní aktivit pořádaných regionálním a centrálním
zastoupením OS KOVO, pravidelných on-line školení a zaškolením v novém
programu evidence členů.
 Zástupci Výboru ZO a zástupci Výboru ZO v organizační jednotce Jablonec
n.Nisou projednali mandát na zastoupení p. Radima Doležala v Evropské radě
zaměstnanců ABB za Českou republiku.
 Výkonný výbor projednal s platností od 1.7.2021 následující změny v sociálním
zabezpečení:
2.1. SOCIÁLNÍ Výdaje
a) Podpora při úmrtí:
• při úmrtí člena odborů výplata pozůstalým po změně 6.000.• při úmrtí člena odborů následkem pracovního úrazu po změně 7.200.- Kč
• při úmrtí rodinného příslušníka (nemá-li tento nárok jako člen) po změně 2.400.- Kč
• úhrada společné přepravy na smuteční obřad - autobus dle dokladu v plné výši, úhrada
květinové výzdoby nebo daru ve výši 700.- Kč

Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno ukládá předsedovi Výboru ZO a všem
funkcionářům zajistit chod ZO dle Stanov OS KOVO a Statutu ZO a realizovat
přijaté změny ve výdajích ZO.
S úctou a pozdravem
Předseda Výboru ZO Jiří Bohdan

V Brně dne 25.4. 2021
www.odboryabbbrno.cz
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