ZÁPIS č. 3/ 2019
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 27.3.2019 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) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO, příprava Voleb 2019 v ZO
4) 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 včetně informací z jednání TUM v Praze 18.3.2019.
ü Doznívají náměty a zpětná vazba k zavádění změn ve způsobu výpočtu mzdy u
skupin technických pracovníků.
Usnesení:Výbor vzal na vědomí informaci zaměstnavatele, společnosti ABB ČR a
doporučil přizvat zástupce vedení EPDS nebo HRBP na některé z příštích
jednání.
Bod 2: Projednávání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
ü Kolektivní vyjednávání pro rok 2019 je v přípravě, nedošlo k žádným změnám proti
poslednímu období. Předseda Výboru ZO se zúčastnil jednání škodní komise v AB
Komponentech.
Usnesení:Výbor ZO bere na vědomí.
Bod 3 : Ekonomické záležitosti ZO OS KOVO ABB Brno, organizační záležitosti ZO
ü Výbor se na svém jednání usnesl o drobných změnách ve výdajích k nečlenům i
členům ZO OS KOVO ABB Brno, zejména pak na formulaci směřované k dárcovství
krve: Benefit pro dárce krve lze poskytnout pouze bezpříspěvkovým dárcům krve
nebo plasmy.
ü Výbor schválil mimořádnou zápůjčku finančních prostředků na rekonstrukci domu
a zateplení obytných prostor a výdaje v měsíci květnu 2019.
ü Výbor schválil omezení výdajů směrem k akcím malého rozsahu – stolní tenis
Opatřením bude dotčena až podzimní sezona, treninkové dny na TTC Moravská
Slavia (na MORENDĚ) budou jen dva dny v týdnu.
ü Výbor projednal termíny Voleb 2019 v konkrétních úsecích.
ü Výbor projednal návrh na volbu revizora ZO
ü Výbor se seznámil s počty přislíbených rekreací – dětské rekreace, podpora letních
táborů pro děti zaměstnanců našich výrobních jednnotek.
Usnesení:Výbor ZO bere na vědomí projednávané materiály. Ukládá předsedovi
realizaci a naplnění všech cílů a organizaci Voleb 2019
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Bod 4: Různé, Diskuze a závěr
ü
ü
ü
ü

Informace z úseků a výrobních závodů
Informace z odborů a statistické informace
Vyhodnocení Konference
Rozdělení termínů Voleb 2019, seznámení s kandidáty.

Usnesení:Výbor ZO OS KOVO ABB Brno vzal na vědomí informace z různého a
diskuze.
Plánované aktivity na duben a květen :
- 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.
- V rámci možností si každý úsek DV může zorganizovat a připravit vlastní akce a
požádat o podporu zpětně.
Vážené kolegyně, kolegové při příležitosti Voleb 2019 si dovoluji Vás oslovit a vyjádřit
své velké přání.
Navržením kandidátů a souhlasem Vás navržených jsme zahájili další čtyřletou etapu
práce zástupců zaměstnanců.
Věřím, že Výbor ZO OS KOVO doplníme o nové tváře a doufám, že standard spolupráce
se zaměstnavateli posuneme k lepšímu.
Tak jak se mění organizační struktura zaměstnavatelů, musí se přizpůsobit i struktura
odborů. Tím, že v úsecích máme své zástupce, máme přehled o konkrétních věcech
týkajících se organizace práce, bezpečnosti práce i naplnění základních potřeb
v pracovně právním vztahu – udržení mzdové úrovně a sjednocení benefitů v dnes
rozdílném ABB.
Děkuji Vám, že nejste lhostejní.
Přeji Vám krásné jarní dny, mnoho úspěchů jak pracovních, tak v rodinném a osobním
životě a věřím, že společné dílo se nám podaří.
Také Vám přeji Veselé velikonoce a hodně pohody.
Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno
www.odboryabbbrno.cz

V Brně 2.4.2019
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