ZÁPIS č. 6/ 2021
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci říjnu, prostřednictvím
elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním – prezenčně.
Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. Komunikace

Rychlé informace: doplněno 3.11.2021
 Konference – Beseda Klubu důchodců se uskutečnila 26.10.2021 v jídelně Vídeňská
 V ABB Česká republika bylo zahájeno Kolektivní vyjednávání.
 V organizační jednotce Brno-Vídeňská se připravuje propouštění 40 zaměstnanců výroby
rozváděčů

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 2022, informace od jednotlivých zástupců z výrobních
závodů, rychlé informace a Závěr
Jednání proběhlo za 90 % účasti prezenčně a také přes Teams propojení.
 V jednotkách ABB, Vídeňská a Heršpická pokračuje výroba v nezměněném režimu, dodávky
materiálu k výrobě jsou rozkolísané, ale daří se udržet výrobu bez větších výkyvů. Je patrné
snížení plánovaných zakázek
 PG Hitachi – Brno – Tuřanka, celkově HITACHI Pover Grids – zakázková náplň Brněnské jednotky
velmi dobrá.
 AB Komponenty Brno, výrobní jednotka – stabilizovaná situace. Připravuje se setkání s vedením
společnosti.
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. Jde o štábní
funkce v organizačním celku GBS a SCM.
 Dne 3.11.2021 bylo s vedením ZO OS KOVO ABB Brno projednáno následující opatření:
Ve více etapách se připravuje propuštění 40 zaměstnanců výroby rozváděčů.
(Brno-Vídeňská) Důvodem je přesun části výroby nn. Skříněk do Bulharska.
Při ukončování pracovních poměrů budou dodrženy všechna ustanovení ZP a platné KS.
Zaměstnavatel připravil pro propouštěné zaměstnance metodickou příručku, při postupném
uvolňování zaměstnanců na pracovní trh bude také nabízeno zaměstnání v ABB, budou-li volné
otevřené pozice.
Celý projekt bude završen 31.1.2023.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal uvedené případy ukončení PP.
Výbor projednal uvedenou organizační změnu a připraví vyjádření k vedení výrobního
úseku ohledně propouštěné kolegyně, členky Výboru ZO.
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3. Schvalování výdajů, Diskuse, rychlé informace,
 Výbor byl seznámen se zprávou předsedy o Kolektivním vyjednávání.
 Druhého kola vyjednávání se zúčastní fyzicky dvě osoby, další budou přítomny přes Teams
schůzku.
 Zaměstnavatel ABB Brno oznámil posunutí výplaty Hospodářské odměny za rok 2021. Ostatní
detaily budou řešeny později, díky rozkolísanosti zakázek nejsou plněny potřebné ukazatele.
 Členové výboru byli seznámeni s potřebou navýšit rozpočet Klubu důchodců z důvodů
zvýšení cen v letní sezoně. Potřebné navýšení je cca 1/5 objemu rozpočtu KD. Pro příští rok
však KD bude pracovat se stejným rozpočtem, který byl schválen Konferencí na rok 2022.
 Po jednání s Výborem Klubu také bylo konstatováno, že k měsíci 2/2022 je potřeba připravit
nové spolupracovnice (spolupracovníky) pro práci ve Výboru Klubu.
 Výbor projednal a schválil výdaje na pořízení Dárkových poukázek k Mikuláši pro děti našich
členů.
 Výbor projednal a schválil výdaje na pořízení Dárkových poukázek pro členy odborů
k Vánocům 2021. Jde o náhradu za nepořizované poukázky CINEMA CITY, neboť nelze
předvídat jaká bude situace s opatřeními COVID 19.
 V této souvislosti také byla doplněna knihovna o nové tituly z roku 2021.
 Výbor předložil předsedům úseků (DV) informaci o výši zůstatku kreditu na malé kulturní
akce, čerpané v průběhu roku 2021.
 Sportovní komise zajištuje přípravu lyžařských zájezdů.
 V souladu s plánem výdajů a se závěry Konference bude do konce roku 2021 aktualizována
nároková tabulka a řádně zveřejněna.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno ukládá předsedovi Výboru ZO a všem funkcionářům
zajistit a realizovat přijaté změny ve výdajích ZO. Výbor schvaluje mimořádné navýšení
rozpočtu KD pro rok 2021. Výbor schvaluje výdaje na zajištění nákupu Dárkových poukázek.
V diskusi zazněly podněty k nutnému tlaku na co nejvyšší mzdový nárůst, neboť ekonomická
situace zaměstnanců je ohrožena vyšší mírou inflace, než bylo původně odhadováno.
Předseda ZO OS KOVO ABB Brno Jiří Bohdan
V Brně dne 3.11. 2021

www.odboryabbbrno.cz

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové vzpomeňte prosím na všechny, kteří nás v letošním roce opustili.

Za spolupracovnice a spolupracovníky, Vám děkuji za tichou, krátkou vzpomínku.
V našich srdcích zůstávají navždy…
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