ZÁPIS č. 4/ 2019
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 29.4.2019 od 14.00 hod.
Pokračující jednání 15.5.2019 od 13.30

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.
ü Zástupci zaměstnanců v úseku Heršpická projednali zrušení plánované dovolené,
z důvodů vyšší zakázkové náplně. Se zaměstnanci budou učiněny dohody tak, aby
dovolenou realizovali bez větších potíží. Přislíbené a zajištěné dovolené u
zaměstnaců budou zaměstnavatelem respektovány.
Usnesení:Výbor vzal na vědomí informaci zaměstnavatele.
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. Proběhly volby v úseku dle plánu, realizovalo se několik
přípravných jednání ohledně vztahů s novou mzdovou účetní. (předání informací o
procesech)
Usnesení:Výbor ZO bere na vědomí.
Bod 3 : Ekonomické záležitosti ZO OS KOVO ABB Brno, organizační záležitosti ZO
ü Výbor schválil zápůjčku finančních prostředků na rekonstrukci domu a zateplení
obytných prostor pro dva členy ZO OS KOVO ABB Brno
ü Výbor byl seznámen s výsledky Voleb v úsecích.
ü Výbor projednal výdaje na akci : 1.máj na Špilberku – příspěvek organizátorům.
ü Výbor projednal způsob ukončení vztahů s členy ZO, kteří již dále nebudou aktivní
v práci v ZO OS KOVO.
Usnesení:Výbor ZO bere na vědomí projednávané materiály. Ukládá předsedovi
realizaci.
Bod 4: Různé, Diskuze a závěr
ü Informace z úseků a výrobních závodů
ü Informace z odborů a statistické informace
ü Přerušení jednání do 15.5.2019
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Usnesení:Výbor ZO OS KOVO ABB Brno vzal na vědomí informace z různého a
diskuze.
Výbor se znovu sešel k jednání dne 15.5.2019 v 13.30
Předseda Výboru ZO zhodnotil práci Výboru ZO OS KOVO za volební období 2015 až
2019 a poděkoval všem kolegyním a kolegům za aktivní práci v odborech.
Byly představeny návrhy na projednání doplňujících dokumentů ke Statutu ZO a to
jednací řád a pravidla, která umožní zapojit do práce v odborech i volené
funkcionáře z jednotlivých úseků – DV.
Po diskusi bylo rozhodnuto, že tyto materiály projedná až Výbor ZO vzniklý z voleb
2019.
Následně byl Výbor rozpuštěn a bylo přistoupeno k seznámení s novými členy a
spolupracovníky.
Jednání řídil předseda Volební komise, který předložil návrhy na výkon funkcí v novém
výboru ZO.
Důležité milníky ve vývoji a vzniku ZO OS KOVO ABB BRNO jako nástupce původních
odborů – ROH po historických změnách ve společnosti i uvnitř výrobního závodu Brno.
Rok 1990 – po změnách politické situace dochází i k vývoji v odborovém hnutí
v Československu
16.1.1990 je ustavující zasedání Výboru ZO ZSE EJF k.p. Praha, pobočka Brno - Vídeňská
V následujících letech je majetek Československého státu postupně připravován k privatizaci a
převáděn na akciové společnosti, vlastněné státem. O významné podniky má zájem zahraniční
kapitál.
Červenec 1991 odborová organizace působící v našem výrobním závodě plně podporuje
záměry prodeje 100 % akcií společnosti ABB. Následně je podepsaná smlouva a rozbíhá se
proces přebírání podniků v České republice. V té době již byla přihlášena k největšímu
odborovému svazu a to Odborovému svazu KOVO.
Duben 1992 – funkci předsedy výboru ZO přebírá ing. Josef Krčmář
27.1.1993 se v Jídelně Horní Heršpice konalo slavnostní shromáždění ABB – EJF,
kde byli zaměstnanci seznámeni s organizací podniku po převzetí společností ABB.
V roce 1994 je statistickým úřadem samostatné odborové organizaci ZO OS KOVO ABB – EJF
Brno přiděleno IČO a organizace působí jako ZO s právní subjekttivitou.
ABB se postupně zabývá myšlenkou na prodej činností, které nesouvisí s vlastní výrobou svých
výrobků. Postupně dále privatizuje či umožnuje odkup stravovacích činností, dopravy a údržby,
sociálních služeb (rekreační zařízení) a výukových činností (učiliště)
Zavádí v zahraničí odzkoušené metody práce, prémiování výkonů a motivace zaměstnanců.
ZO OS KOVO ABB EJF Brno se zmenšila o oddělenou ZO OS KOVO – EXIMET Jevišovice.
( rok 1995 )
2001 – vzniká společnost AB Komponenty s.r.o. a současně je i ABB v České republice
transformována do podoby s.r.o.
Odbory i nadále působí v těchto podnicích a vzniká potřeba sdružit se společně jako Sdružení
odborových organizací pod OS KOVO do jednoho celku.
V této podobě pracujeme v podstatě až do dnešních dnů. (pokračování v Zápise 5/2019 – květen
2019)
Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno
www.odboryabbbrno.cz

V Brně 16.5.2019
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