ZÁPIS č. 7/ 2021
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, konaného v měsíci prosinci, společným
setkáním – prezenčně.
Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. Komunikace
Rychlé informace:
 Kolektivní vyjednávání na úrovni ABB CZ je ukončeno. Jednání na
lokalitě Brno proběhne v druhé polovině ledna 2022
 Hitachi Česká republika – Kolektivní smlouva je platná, dojednává se v jiném termínu.
 AB Komponenty - Kolektivní smlouva je platná.

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 80 % účasti prezenčně.
 V jednotkách ABB, Vídeňská a Heršpická pokračuje výroba v nezměněném režimu, v úsecích se
sníženou náplní se nařizují dovolené. V úsecích, kde je vyšší výkon zaměřený na plnění dodávek
v termínu jsou se zaměstnanci uzavírány dohody o zajištění výroby a provozu.
 PG Hitachi – Brno – Tuřanka, celkově HITACHI – zakázková náplň Brněnské jednotky velmi dobrá,
probíhají investice do automatizace výroby.
 AB Komponenty Brno, výrobní jednotka –závislost na dodávkách pro ABB i ostatní odběratele,
v podniku budou v období vánočních svátků upřednostňovány výběry dovolené.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal informace z jednotlivých úseků a bere na vědomí
aktuální stav výrobních jednotek.

Jednání na Žádost zaměstnavatele, uvolnění funkcionáře – člena Výboru ZO
V rámci projektu Ponos – realizace části výroby skříněk rozváděčů v jiné lokalitě bude ukončen
PP s naší zástupkyní za daný úsek, členkou Výboru. Bylo projednáno řešení realizace této
výpovědi dle ZP a KS.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal uvolnění zaměstnankyně úseku výroby rozváděčů
z pracovního poměru.

3. Schvalování výdajů, Diskuse, rychlé informace,
 Zaměstnavatel ABB Brno oznámil nerealizování výplaty Hospodářské odměny za rok 2021.
Hlavním důvodem je neplnění plánovaných ukazatelů v několika klíčových bodech.
 Předsedové ZO působících v ostatních lokalitách se budou vyjadřovat k úpravám vnitřních
směrnic ABB Česká republika.
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 Po jednání s Výborem Klubu důchodců také bylo konstatováno, že k měsíci 2/2022 je potřeba
připravit nové spolupracovnice (spolupracovníky) pro práci ve Výboru Klubu.
 Počátkem ledna 2022 budou upřesněny jména osob, které se dále budou zabývat činností
Klubu.
 Výbor projednal a schválil výdaje na pořízení Dárkových poukázek pro členy odborů ke Dni
rodin v květnu 2022. Jde o náhradu za nepořizované poukázky CINEMA CITY, která byla
v prosinci odložena. Přesnou výši poukázky stanoví Výbor na základě finanční uzávěrky 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 sezoně zima 2021/2022.
 Aktivně je nabízena rekreace rodin s dětmi o jarních prázdninách 2022.
 S vedením jednotky ELDS je domlouvána podpora aktivity – MultiSport karta, jako náhrada za
zrušení jednoho z benefitů f. Sodexo.
 Byla uzavřena nová Smlouva o zajištění přístupu k benefitu MULTISPORT karty mezi ZO a
společností s mírným navýšením za kartu/měsíc. Toto navýšení bude promítnuto do ceny
karty nejdříve novým zájemcům, později všem uživatelům, kteří nejsou členové ZO OS KOVO
ABB Brno.
 Odchodné členům odborů, dle vnitřní směrnice ZO bude vypláceno za délku členství dle
jednotlivých etap. Výbor byl seznámen s celkovou výší odchodného a připravovaným
zajištěním realizace tohoto opatření.
 V souladu s plánem výdajů a se závěry Konference bude do konce roku 2021 aktualizována
nároková tabulka a řádně zveřejněna do 15.1.2022.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno ukládá předsedovi Výboru ZO a všem funkcionářům
zajistit a realizovat přijaté změny ve výdajích ZO. Výbor schvaluje přesun výdaje na zajištění
nákupu Dárkových poukázek – Den rodin.
Termín jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno za jednotku ELDS s vedením jednotky bude členům
Výboru s platným jednacím mandátem oznámen dodatečně přímou pozvánkou.
Zápis č. 7 je posledním Zápisem v roce 2021.
Zápis č. 1/ 2022 je plánován na konec ledna, kdy bude ukončeno jednání s vedením jednotky ELDS
Předseda ZO OS KOVO ABB Brno Jiří Bohdan
V Brně dne 16.12. 2021

www.odboryabbbrno.cz
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