ZÁPIS č. 4/ 2020
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci srpnu a září
prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním
dne 2.9.2020 a 21.9.2020.
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.
1) V jednotkách ABB, ve kterých působíme byl v souvislosti s pravidly dle manuálu
COVID veden mírnější režim, následně uvolněný režim a od počátku září znovu
postupně aktivován přísný režim dle manuálu COVID.
Proběhlo více jednání na žádost zaměstnavatele, na kterých byly projednávány jak
podmínky a důvody krátkodobých výpadků ve výrobě rozváděčů nn, tak situace a
opatření vedoucí k restrukturalizaci jednotky LV – Virtual Factory – Heršpická.
Restrukturalizace jednotky spočívá především v tom, že postupně během října a
listopadu nebudou prodlužovány pracovní smlouvy zaměstnancům s dobou určitou
a bude omezena spolupráce s agenturními zaměstnanci. Dále byly projednány
dohody o ukončení pracovního poměru se zaměstnanci ve věku, kdy již mají nárok
na odchod do SD. V jednání dne 21.9.2020 pak byla oznámena restrukturalizace
jednotky LV Virtual Factory a zveřejněno jméno vedoucího zaměstnance jednotky
Heršpická. Následně proběhl za účasti odborů také mítink se zaměstnanci, kde bylo
všem přítomným zaměstnancům objasněno v jakém stavu jednotka je a vysvětleny
dopady toho, proč nebylo možné realizovat velkou zakázku, se kterou se v roce
2020 počítalo.
2) MV – jednotka na Vídeňské – není potřeba řešit zvláštní výrobní režim, zakázková
náplň do konce roku je, situace však umožnuje i takové řešení, že v 44. týdnu může
být omezován výrobní režim v souvislosti se dnem svátku uprostřed týdne. Vše je
tedy řízeno plánem výroby a aktuální hygienicko epidemiologickou situací se všemi
návaznostmi. V jednotce je zvýšená úrazovost, jde o drobné úrazy a úrazy s PN. Je
zaměřen zvýšený dozor a kontrolní činnost nad dodržováním pravidel bezpečné
práce zaměstnanci a stavu uložených věcí na paletách při rozpracovaných
zakázkách. Jsou šetřeny podněty zaměstnanců, zejména z Divize T.
 PG Hitachi – Brno – Tuřanka- proběhlo jednání s vedením jednotky, byly
uskutečněny videohovory s vedením Hitachi PG v České republice, projednána
situace COVID a také celkový stav výrobních jednotek. Pobočka na Tuřance má
zásobu práce odpovídající nastaveným kapacitám a s velmi optimistickým
výhledem na rok 2021.
 AB Komponenty Brno, proběhlo několik setkání s vedením, jednotka má připravenu
zakázkovou náplň do konce roku a optimistické výhledy do roku 2021. Je však
ovlivněna situací v ABB Brno a plánování a vztahy nejsou na dobré úrovni. Zejména
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objednávky z ABB MV jsou chaotické bez předběžných upřesnění na potřebnou
přípravu materiálu. AB Komponenty přebírají některé činnosti spojené s úpravou
dílčích podsestav rozváděčů.
 Jednotka Výroby T a S – Vídeňská je zakázkově závislá na objednávkách výrobků do
rozváděčů a externích zakázkách. Je připravováno omezení výroby v 44.KT
v souvislosti se Státním svátkem. Z hlediska třísměnného provozu je to vhodné,
zejména v návaznosti na výrobní technologie.
Usnesení : Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal informace z jednotlivých úseků a
bere na vědomí aktuální stav výrobních jednotek.
3. Diskuse, rychlé informace, názory a komentáře:
 Konference členů ZO OS KOVO ABB Brno se neuskutečnila z důvodů hygienicko
epidemiologických opatření, organizace pracuje dle předchozích směrnic a
pravidel. Předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno zodpovídá za dodržování
Stanov OS KOVO a za dodržování směrnic a Zásad ZO OS KOVO ABB Brno.
 Je zodpovědný za řízení výkonného Výboru ZO a Výbor rozhoduje o finančních
otázkách.
 Zájemcům o vysvětlení jednotlivých Zásad a pravidel je nutné podat odpovědi na
jejich dotazy, podané písemnou formou.
 V termínu do 10.10.2020 je připraveno zahájení Kolektivního vyjednávání s ABB
Česká republika. Vyjednávání se zúčastní kol. Bohdan, Doležal, Jeřábek, Kaláb a
další přizvaní členové dle aktuální potřeby.
 Z důvodů posunutí účetního roku ve společnosti HITACHI PG Česká republika
bude Kolektivní vyjednávání zahájeno později.
 Finanční záležitosti ZO OS KOVO ABB Brno – Výbor projedná na svém dalším
zasedání omezení a přípravu úspor ve výdajích od účetního období 2021.
Důvodem připravovaného omezení výdajů je čerpání prostředků z finančních
rezerv a to zejména na odchodné členů ze ZO z důvodů přechodu do SD.
Navrhováno je především:
1. Snížit benefit dárcům krve na 500.- Kč / dárková poukázka.
2. Nevyplácet malým skupinám v úsecích podporu na skupinové akce – vánoční
večírky (bowling apod. kde je konzumováno občerstvení).
3. Podporu MULTISPORTU zaměřit pouze na členy ZO OS KOVO ABB Brno a
dokončit zvýšení příspěvků měsíčně vybíraných na tuto aktivitu. Člen ZO –
300.- Kč. Nečlen nákladová cena dle Faktury aktuálně 500.- Kč / plán 550.- Kč
 Aktivity Klubu důchodců jsou omezovány v souvislosti s platnými vládními
nařízeními a chodu podniku dle manuálu COVID 19. Podzimní Beseda KD
plánovaná na 27.10.2020 se neuskuteční.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno ukládá předsedovi Výboru ZO a všem
funkcionářům zajistit chod ZO dle Stanov OS KOVO a Statutu ZO. Ve vztahu
k zaměstnavatelům pak ukládá předsedovi ZO OS KOVO ABB Brno a
vyjednávacím týmům zahájit a vést kolektivní vyjednávání.
Přeji Vám klidné podzimní období a prosím Vás, věnujte se poctivě a svědomitě svým
činnostem a povinnostem. Spolu to zvládneme. I s rouškami a omezením…
V Brně dne 30.9. 2020

Jiří Bohdan www.odboryabbbrno.cz
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