ZÁPIS č. 4/ 2022
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci červnu 2022,
společným setkáním – prezenčně
Přítomni: viz. prezenční listiny uložené na sekretariátu ZO
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. Komunikace
Rychlé informace:
 Struktura Zápisu je odlišná od běžného provedení.
 Zahrnuje delší časové období a tak mnoho dlouhodobě vedených jednání a také přípravu
na jednání se zaměstnavateli v aktuálních záležitostech inflace.
Jednání se zaměstnavateli:
V podnicích ABB, Hitachi Energy Česká republika i v AB Komponentech byly projednávány případy
porušení pracovní kázně zaměstnanci, šlo zejména o opakované porušování pracovního řádu ve smyslu
porušení předpisů BOZP – práce pod vlivem návykových látek.
Bylo projednáno ukončení PP z důvodů neschopnosti vykonávat práci pro onemocnění zaměstnance.
(nešlo o následky žádného úrazu)
Ve společnosti Hitachi Energy bylo ukončeno Kolektivní vyjednávání.
Z důvodů zavedení fiskálního roku je praxe odlišná od původního schématu. Mzdový nárůst tak platí od
7.měsíce kalendářního roku následujících 12.měsíců.
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.
Jednotlivé jednotky v rámci ABB CZ reagují různě, nic méně, dochází k zavádění bonusu do mzdy
zaměstnance s určitou výší příjmu (do 32.000.- hrubého). Vyjednavači se shodli na částečné mlčenlivosti,
nicméně v jednotce ELDS a ELSE se do konce února 2023 bude kompenzační bonus vyplácet. Kompenzace
budou rozděleny podle křivky, nižší příjem, vyšší kompenzace. Informace získají zaměstnanci u svých
nadřízených, případně u nás v kanceláři odborů.
V AB Komponentech využijeme pracovních jednání počátkem června, abychom s vedením firmy také
diskutovali vhodná opatření ve mzdové politice.
Plánované termíny čerpání dovolené jsou rozepsány, 28. KT bude v areálu Heršpická celozávodní dovolená
a 31. a 32. KT bude v areálu Vídeňská omezen provoz na nutné minimum (technologická odstávka na lince
výroby transformátorů po dobu 1.týdne). Přijata budou také odpovídající opatření v omezení provozu jídelny
ARAMARK a EUREST. Na 4.7.2022 se na některých pracovištích výroby se také výrazně omezuje provoz.
Počátkem června 2022 proběhla kontrola Inspektora BOZP z OS KOVO, zastoupení Brno v areálu výroby
rozváděčů Vídeňská.
Pan inspektor nastoupil počátkem dubna na Regionální pracoviště OS KOVO a převzal agendu s cílem se
seznámit se Základními organizacemi.
ZO OS KOVO zastoupená Jiřím Bohdanem v souladu s plánem činnosti uskutečnila kontrolu BOZP
v jednotce Hitachi Energy Česká republika, pobočný závod Tuřanka.
Nebylo zjištěno žádných závad, do diskuse i k řešení bylo předáno několik podnětů zaměstnanců s návrhy na
opatření.
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Spolupráce s úseky a Klubem důchodců.
Probíhá podle plánů činnosti a je průběžně vyhodnocována.
Účetnictví a účetní uzávěrka.
Žádosti o podpory v našich programech jsou průběžně plněny a vypláceny našim členům ve lhůtě 30.dnů od
podání Žádosti.
Zákonné povinnosti si ZO plní dle termínů Správního řádu.
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.
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.
Sportovní a kulturní činnosti jsou podporovány dle Rozpočtu ZO a neplánuje se žádná větší změna.
Odborářské informace.
Delegáti VIII. Sjezdu OS KOVO za region Brněnsko připravují spolu s Metodickým pracovištěm informace pro
členy OS KOVO.
Další vydání časopisu Kovák se bude věnovat výhradně VIII. Sjezdu OS KOVO a představí vedení Svazu na další
období do IX. Sjezdu OS KOVO.
Delegát za ZO OS KOVO ABB Brno Jiří Bohdan připraví na první jednání Výboru ZO po prázdninové přestávce
materiál, který bude aktualizovat vnitřní směrnice ZO dle změn ve Stanovách OS KOVO.
Jak to vidíme my, členové Výboru:
 Zpracovávají se Žádosti o plnění podpor a benefitů podávané členy ZO. Rekreace jsou spíše kratší a
v tuzemsku, což odpovídá trendu – opatrnost ve výdajích rodin.
 Počet Žádostí o čerpání benefitů na děti je předčasné vyhodnocovat, prázdniny teprve začínají.
 Zájemců o Zápůjčky finančních prostředků je meziročně méně. Což také což odpovídá trendu –
opatrnost ve výdajích rodin, odkládání plánovaných rekonstrukcí bytového fondu – vlastního bydlení.
 Očekáváme podněty zaměstnanců na aktuální témata a jsme připraveni je řešit.

Kolegyně a kolegové, před prázdninovou pauzou si dovolím Vám popřát hodně optimismu v této nelehké
době. Věnujte se svým rodinám, svému zdraví i psychické pohodě. Doba není lehká a bohužel situace se
do nejbližší budoucnosti nevyvíjí optimálně.

Krásné prázdniny, počasí tak akorát, pohodu a
klid Vám přejí: členové Výboru Odborů ABB Brno
a
Předseda ZO OS KOVO ABB Brno
Jiří Bohdan

V Brně dne 30.6. 2022
http://www.odboryabbbrno.cz
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