ZÁPIS č. 3/ 2022
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci březnu a dubnu 2022,
společným setkáním – prezenčně
Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. Komunikace
Rychlé informace:
 Struktura Zápisu je odlišná od běžného provedení, neboť shrnuje
delší časové období. Zahrnuje tak mnoho dlouhodobě vedených jednání a také přípravu
Konference členů, která se konala 28.4.2022.
Jednání se zaměstnavateli:
V podnicích ABB, Hitachi Česká republika i v AB Komponentech nebyly projednávány žádné závažné změny
v organizaci nebo rizikové a strukturální záležitosti.
Rovněž nebyly projednávány žádná závažná porušení pracovní kázně, nebo oznámení o potřebě jednat ve
smyslu ZP o ukončení pracovního poměru zaměstnance.
Odborová organizace podala vedení ABB Česká republika podnět k prověření mzdové situace, zejména
nízkopříjmových skupin zaměstnanců a vyzvala vedení jednotlivých výrobních a obchodních úseků k
jednání a konání v uvedené věci.
- Zatím nebylo společností ABB oficiálně reagováno
Odborová organizace zastupující zaměstnance v Hitachi Česká republika v současném období Kolektivně
vyjednává mzdové nárůsty na nový tzv. fiskální rok a toto vyjednávání zahrnuje i tu tzv. inflační doložku.
V Kolektivním vyjednávání s Hitachi ČR se blížíme do finále, jednání musí být uzavřena do počátku června
2022.
V AB Komponentech využijeme pracovních jednání počátkem června, abychom s vedením firmy také
diskutovali vhodná opatření ve mzdové politice.
Zaměstnavatelé nám postupně oznamují (zejména ABB Vídeňská) potřebu více nařizovat jednodenní
dovolené, zejména na úsecích, kde značně kolísá zakázková náplň. Rovněž je využíváno zapůjčování
zaměstnanců na jiná pracoviště, v souladu se ZP.
Na počátek června 2022 je naplánována kontrola Inspektora BOZP z OS KOVO, zastoupení Brno.
Pan inspektor nastoupil počátkem dubna na Regionální pracoviště OS KOVO a převzal agendu s cílem se
seznámit se Základními organizacemi.
OS KOVO v souladu s plánem činnosti uskutečnilo Konferenci organizace v regionu a přípravné jednání
Volebního výboru před Sjezdem OS KOVO Česká republika, který bude koncem června v Praze. Tento volební
sjezd zvolí nové vedení Svazu KOVO v ČR na další čtyř leté období.
V ABB Brno se uskutečnila Konference členů ZO, po Covid pauze v pravidelném dubnovém termínu.
Z výsledků jednání:
 Zpráva o činnosti a rozpočtu, zpráva o strategii do roku 2023
 Potvrzení plánovaného rozpočtu na rok 2022/2023
 Doplnění nových spolupracovníků v organizaci
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 Volební strategie (rok 2023 je volebním rokem)
 Diskuse na vnitřní témata odborů, benefity.
 Diskuse se zaměstnavateli a odpovědi na otázky zástupců zaměstnanců (většinou na téma mzdy,
mimořádné navýšení mezd, ošetření výdajů na benefity apod.)
 Zaměstnavatelé ve „svých“ setkáních se zaměstnanci reagují na podobné otázky a agenda byla
velmi podobná (vize budoucnosti zaměstnavatelů, zvyšování nákladů, komplikace v celosvětové
inflační krizi, postoje k mezinárodní situaci apod.)
Spolupráce s úseky a Klubem důchodců.
 Společenskou, sportovní a kulturní činnost si organizují za podpory výkonného Výboru ZO úseky a
Klub důchodců sami.
 Byl uspořádán zájezd do Osvětimi, připravuje se zájezd pro rodiny s dětmi a také uzavřený zájezd
zaměstnankyň a zaměstnanců úseku Vídeňská. Přebytky – volná místa jsou vnitřní komunikací
nabízeny dalším zájemcům. V těchto činnostem máme úseky aktivní i neaktivní, což je dáno věkovou
strukturou i vazbami na pracovištích.
 Klub důchodců pracuje s novým vedením, spolupracuje se smluvně zajištěnou průvodkyní i
s osvědčenými dopravci a má v plánu několik zajímavých zájezdů pro svoje členy a rodinné příslušníky
(partnerky a partnery).
 Technicky jsme zajistili připojení k internetu a možnost práce hospodářky KD přímo v naší kanceláři
Účetnictví a účetní uzávěrka:
Za pomocí smluvního partnera máme zajištěn chod účetních a daňových záležitostí dle zákonů platných
v České republice a zveřejnujeme Účetní závěrku řádně a včas. To platí také pro záležitosti daňové správy.
Stav majetku ZO není veřejnou informací, rozpočet vedeme vyrovnaný.
Hmotný majetek nemáme, ale plánujeme výdaje do IT infrastruktury tak, abychom byly schopni fungovat
absolutně nezávisle.
Členskou základnu si držíme na počtu do 500 členů u všech našich zaměstnavatelů. Vyjádřeno v procentech
jde o číslo průměrných 17 %, u jednotlivých zaměstnavatelů pak jsou čísla mezi 15 % až 21 % po očištění od
brigád a VPP.
Klub důchodců pracuje aktuálně se 120 členy a má pevný rozpočet, kde mimo jiné využívá přebytků z let
2020 a 2021 (COVID pauzy v činnostech).
Veřejné výdaje a podpory:
Cílem a charakterem naší činnosti je podpora našich členů, zaměstnanců firem, ve kterých působíme a
také veřejná podpora vybranému spolku – Zdravotní klaun. (5.000.- Kč)
Částkou cca 5.000.- Kč podporujeme Konto živelních pohrom vedené OS KOVO ČR.
V roce 2021 jsme podpořili mimořádně několik zaměstnanců zasažených tornádem a někteří naši členové
osobně věnovali finanční i hmotný majetek do spolku Sokol – JM kraj, sbírky na Ukrajinu a na pomoc UK
uprchlíkům, které jsou oficiální – veřejné.
Podporujeme dárce krve, aktivně podporujeme rodiny s dětmi a v případě potřeby můžeme přidělit
zaměstnancům (členům ZO) půjčku na investice v domácnosti, nebo akutní řešení mimořádné situace.
Předseda ZO OS KOVO ABB Brno Jiří Bohdan
V Brně dne 19.5. 2022
http://www.odboryabbbrno.cz

Il. Foto – Milan K. zájezd Osvětim
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