ZÁPIS č. 4/ 2021
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci červnu prostřednictvím
elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním – prezenčně.

Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. Komunikace
Rychlá informace:
 Konference se uskuteční dne 16.9. 2021 ve 14.00
v jídelně ABB Brno – Vídeňská. Prosím úsekové důvěrníky o postupnou
přípravu seznamu členů delegovaných na Konferenci.
Individuální zájemci, písemně se lze hlásit přímo u nás. O předání delegátního
lístku Vás budeme informovat.
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. Jednání dne 23.6.2021 proběhlo prezenčně.
 V jednotkách ABB, Vídeňská a Heršpická pokračuje výroba v nezměněném režimu,
za stanovených hygienických opatření. V souladu s legislativou bude antigenní
testování zaměstnanců ukončeno. V případě potřeby lze využít samotestů, nebo
specializovaných center.
 PG Hitachi – Brno – Tuřanka, celkově HITACHI Pover Grids – zakázková náplň
Brněnské jednotky dobrá.
 AB Komponenty Brno, výrobní jednotka – stabilizovaná situace.
 Hromadná dovolená je rozplánována do několika etap, podrobněji projednáno již
dříve.
 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. V rámci neshod s jednotlivými úseky zaměstnavatele bylo vyvoláno
jednání s HRBP partnery a ujasněna situace v Jednacím řádu mezi odbory a
zaměstnavatelem.
 Změny v Jednacím řádu jsou zavedeny s okamžitou platností. Kompletní změny
budou potvrzeny Konferencí.
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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. Projednán a schválen byl také Jednací řád mezi ZO OS KOVO a
zaměstnavatelem.
3. Diskuse, rychlé informace, názory a komentáře:
 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. Nesplněno
 Předseda ZO se účastnil aktivit pořádaných regionálním a centrálním
zastoupením OS KOVO, pravidelných on-line školení a zaškolením v novém
programu evidence členů.
 Z těchto jednání poskytnul základní informace
 Benefitní program OS KOVO, spolupráce s DATART, testováno, program VIP
Datart je funkční. Potřebné heslo ke komunikaci a k povýšení osobního účtu
klienta v DATART předá zájemci předseda ZO OS KOVO. Je nutné dodržet proces
registrace, klient musí mít správně načtenu emailovou adresu a správné-stejné
telefonní číslo i na Portále dat OS KOVO. Tuto kontrolu zajištuje předseda
organizace a online propisy změn údajů jsou zpracovávány průběžně (ze strany
OS KOVO) do 3.pracovních dnů.
 Změny ve výdajích: Výbor schválil změnu ve výdajích na sportovní činnosti. Tato
změna se týká poskytnutí dotace tomu členovi, který se z vlastního rozhodnutí
vzdá programu MULTISPORT a přejde k benefitnímu programu ACTIV PAS od
Sodexo. Takové případy se objevují, benefitní systémy nemají stejnou regionální
působnost a v některých lokalitách nelze využívat tolik center pod
MULTISPORTEM. Výše dotace je stanovená na 200.- Kč měsíčně, do ZO OS KOVO
je potřeba doložit Smlouvu o zajištění benefitu ACTIV pas a dotace(příspěvek)
bude vyplácen zpětně za určité období. Na prováděcích pokynech se pracuje.
 Stejně jako v předchozích letech poskytujeme podporu dětským skupinám, které
jsou organizovány na letní tábory. Hradíme dopravu na LDT Mrákotín a Zubří.
 U letních aktivit je potřebné dodržet postupy pro PCR a nebo antigenní
testování dětí před odjezdem vydané vyhláškou zdravotnické a hygienické
služby.
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.
Přejeme příjemné a klidné prožití dovolených, prázdnin se svými dětmi a zveme
členy Výboru k jednání dne 15.9.2021 ve 14.00
Předseda ZO OS KOVO ABB Brno Jiří Bohdan
www.odboryabbbrno.cz
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V Brně dne 25.6. 2021

