ZÁPIS č. 6/ 2022
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci listopadu 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.
 Probíhá Kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem ABB s.r.o.
 Jednání Výboru se konalo 16.11.2022 kombinovaným způsobem

Jednání se zaměstnavateli:
ABB – Vídeňská, Heršpická – pravidelně jsme seznamování se stavem BOZP, se změnami v Pracovním řádu
(formální záležitosti) Aktivně jsme se účastnili schůzek k plánovaným změnám v organizaci výroby na nn.
skříňkách. Jednali jsme také ohledně změn v plánování dovolené na konci roku 2022. Zde budou
upřednostňovány dohody se zaměstnanci, kteří budou chtít vypomoci s plněním zakázkové náplně ve
výrobě. Seznámeni jsme byli také s Roční odměnou, která bude vyplácena koncem roku 2022.
Ve společnosti Hitachi Energy nebyly projednávány žádné závažné případy porušení pracovní kázně.
Ve společnosti AB Komponenty s.r.o. nebyly projednávány žádné závažné pracovně právní záležitosti.
Informace od zaměstnavatelů:
ABB s.r.o. – Výbor byl seznámen s aktuální situací v zakázkové náplni, plnění plánu práce i výhledu na I.Q
příštího roku. Do samostatné obchodní jednotky byl vyčleněn Servis a od 1.1.2023 i výrobní úsek Heršpická.
Výbor byl seznámen s dosavadními výsledky Kolektivního vyjednávání, které aktuálně probíhá.
Hitachi Energy – Tuřanka: zástupce Výboru ZO spolu s voleným zástupcem zaměstnanců se účastní
pravidelných schůzek s vedením společnosti i jednání na lokalitě. Kolektivní smlouva je v platnosti.
AB Komponenty – Kolektivní smlouva je v platnosti do konce roku 2023.
Spolupráce s úseky a Klubem důchodců:
Probíhá podle plánů činnosti a je průběžně vyhodnocována.
S Klubem důchodců byl dohodnut rozpočet na rok 2023 a v rámci podpory ze strany ZO, která Klub důchodců
zřizuje si výdaje ve výši 20.000.- Kč na investice, doplnění vybavení přebírá ZO.
9.11.2022 proběhla akce Prezentace z cesty po JAR, promítání. Z této akce vznikla tisková zpráva na webové
stránky ZO OS KOVO ABB Brno.
V nejbližší době bude přes úseky zahájen výdej benefitů členů a benefitů pro děti členky/člena.
Jako každoročně jde o poukázku Kaufland dárková poukázka s nominální hodnotou 300.- Kč / člen a 200.- Kč
/ dítě člena-členky do 15.let věku.
Děkuji všem zástupcům za zprostředkování výdeje a zpětnou vazbu a navrácení podepsaných výdajových
dokladů.
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Stravovací komise:
Zástupci zaměstnanců a Stravovací komise neřešili žádné závažné nedostatky ve stravování. Neustále
otevírané téma je zajištění stravy pro skupiny zaměstnanců s různými intolerancemi, nebo změna celkového
systému s přechodem na stravenkový paušál. Toto téma není v aktuálním jednání a je trvale odmítáno
zástupci vedení ABB, prokazatelně by došlo ke zhoršení léta budovaného systému zajištěného teplého
stravování. Drobné podněty a připomínky jsou řešeny operativně. Pracujeme na Dohodě se zástupci provozu
Vídeňská EUREST/COMPASS GROUP o zveřejňování informace – nutriční hodnoty připravované stravy.

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.
Vnitřní záležitostí odborů je zejména podpora rekreace – jarní prázdniny v roce 2023, lyžařská škola a
rodinná rekreace na Franu.
Termín – odjezd z Brna dne 12.3.2023, návrat do Brna dne 19.3.2023
Organizačně zajistí úsek DV 3 za podpory Výboru ZO.
Technický úsek Vídeńská již také připravuje oblíbené lyžařské zájezdy, které letos budou pouze s individuální
dopravou. Nabídky budou zveřejněny.
Diskuse na jednání Výboru dne 16.11.2022
S vedením jednotky - generálním ředitelem panem Potěšilem a zástupkyní HRBP paní Dvořákovou bylo
diskutováno na aktuální témata a zástupci zaměstnanců byli seznámeni s plány výrobní jednotky na první
polovinu roku 2023.
Diskuse se dotkla i změny v benefitech platných v Brně – výrobní jednotky, celkově i připravované změny
v benefitech ABB Česká republika, které budou nově koncipovány od 1.1.2024. V roce 2023 tedy bude
probíhat diskuse a schvalování této výrazné změny odborovou organizací.
Již dříve byly publikovány změny v placení podílu zaměstnance nečlena i zaměstnance člena odborů za
spolupodíl na provozu MULTISPORT karty. ZO OS KOVO ABB Brno přenesla celou změnu ve fakturaci
/navýšení platby o 100.- Kč / na jednu provozovanou kartu na uživatele karty Multisport. Není zajištěno
dostatek prostředků na toto navýšení. Objednávky MULTISPORT karet na rok 2023 jsou pozastaveny.
Žádosti budou příjímány v lednu 2023 (do 16.1.2023), karty budou vydávány s platností od 1.2.2023, dle
pravidel, která jsou vyvěšena na stránkách ZO. Žadatelé o karty s platností k 1.12.2022 budou k převzetí
Multisportky vyzváni koncem měsíce listopadu 2022. K dnešnímu dni již jsou žádosti zpracovávány a nové
budou odloženy do ledna 2023.
Vážené členky, vážení členové, dovolte mi, abych Vám poděkoval za podporu, kterou mi věnujete v mé
nelehké osobní situaci.
Přeji příjemné prožití Adventu 2022 a nastávajících Vánočních svátků.
Jiří Bohdan
V Brně dne 18.11.2022
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