ZÁPIS č. 5/ 2020
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci listopadu
prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním
dne 12.11.2020 - elektronicky
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 v říjnu 2020 a v listopadu 2020.
1) V jednotkách ABB, ve kterých působíme byl v souvislosti s pravidly dle manuálu
COVID veden přísný režim, v souvislosti s pokračováním nouzového stavu na území
ČR ještě více zpřísněný. Probíhaly především telekonference a to zejména
v souvislosti se zakázkovou náplní v jednotlivých úsecích a také s rozhodnutím
managementu ELDS vyplatit hospodářskou odměnu zaměstnancům jednotky.
 PG Hitachi – Brno – Tuřanka- proběhlo jednání s vedením jednotky, byly
uskutečněny videohovory s vedením Hitachi PG v České republice, projednána
směrnice Odměňování zaměstnanců.
 AB Komponenty Brno, výrobní jednotka má zakázkovou náplň a potýká se s vyšší
fluktuací zaměstnanců.
Usnesení : Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal informace z jednotlivých úseků a
bere na vědomí aktuální stav výrobních jednotek.
2) Projednávání výpovědí v organizačních jednotkách ABB podle územní působnosti a
v jednotce ELDS Brno probíhalo korespondenčně a je v přílohách Zápisu řádně
doloženo. V jednotce MV byl po řádném projednání mírně redukován stav
zaměstnanců.
3. Diskuse, rychlé informace, názory a komentáře:
 Bylo zahájeno Kolektivní vyjednávání s ABB Česká republika. Vyjednávání se
zúčastní kol. Bohdan, Doležal, Jeřábek, Gross, 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 projednal 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. Projednáno bylo především:
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1) Snížení benefitu dárcům krve na 500.- Kč / dárková poukázka.
2) 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,
který bude uskutečněn průběžně po vyhodnocení nákladovosti sportovních
výdajů nejdříve však v druhém pololetí 2021.
3) Zajištění financování přechodného působení (3.měsíce) další pracovnice na
našem úseku z důvodů předávání funkce a zácviku nové pracovní síly.
4) Výbor zpracoval, aktualizoval seznamy členů a dětí a byly předány odborářské
benefity prostřednictvím jednotlivých úseků.
5) Nebylo projednáno snížení rekreačního příspěvku členům ZO pro roky 2021 a
dále s tím, že platnost této změny bude od 4/2021.
6) Ukončení podpory stolního tenisu v hale Moravská Slavia.
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 vést kolektivní vyjednávání.
Milé členky, milí členové v roce 2020 bylo vše úplně jinak, než jsme si naplánovali a
než jsme počítali. Pevně věřím a po zkušenostech s nemocí COVID 19 jsem
přesvědčen, že nikomu z nás není lhostejné ani vlastní zdraví ani vlastní život.
Projevy této nemoci jsou zvláštní a mnohdy nevyzpytatelné. Dodržování
hygienických a ochranných postupů a pravidel je naší povinností, vůči okolí, vůči
členům rodiny, seniorům, nemocným a oslabeným jinými nepříznivými vlivy. A také
vůči sobě.
Děkuji Vám za jejich dodržování.
Kulturní a společenské aktivity se pokusíme plánovat v kratším dosahu, očekávám
i Vaše návrhy.
Aktuálně je provoz MULTISPORT karet jako benefitního programu aktivní, opatření
u jednotlivých poskytovatelů služeb, nebo plánování návštěv si prosím sledujte
sami.
Postupně jsou uvolňovány nabídkové letáky na sportovní zájezdy a na jarní
prázdniny, rekreaci rodičů s dětmi – FRAN .

Přeji Vám klidné adventní období, pohodové Vánoce 2020 a klidný závěr
roku 2020
Do roku 2021 hodně zdraví a optimismu.
V Brně dne 10.12. 2020
Jiří Bohdan
www.odboryabbbrno.cz
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