ZÁPIS č. 9/ 2019
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 14.11..2019 od 13.00 hod. a
11.12.2019 od 14.00 a potřebných jednání v mimořádném režimu.

Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. komunikace
Hosté:
ano – samostatná jednání, jednání dne 14.11.2019
Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1)
Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
3) Zpráva předsedy Výboru o vývoji vzniku nového společného podniku ABB
Power Grids
4) Kolektivní vyjednávání ve firmách kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
5) Diskuze, příprava rozpočtu ZO pro rok 2020, informace od jednotlivých
zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr
Bod 1: Informace z výrobních závodů ABB v Brně a obecné informace ABB CZ
ü Předseda Výboru ZO přednesl informace o zakázkové náplni v jednotkách, kde ZO OS
KOVO ABB Brno působí.
ü Jednotlivé výrobní úseky ( ELDS Vídeňská,Heršpická a Přístroje Heršpická ) projednali
výši a způsob výplaty hospodářské odměny za rok 2019.
ü Vedoucí zaměstnanci seznámili členy Výborů s plány do roku 2020 a výhledem situace
v přijatých zakázkách.
ü Bylo přečteno oznámení a sdělení zaměstnavatele ohledně pracovních směn v období
mezi svátky. Jde o individuální dohody se zaměstnanci zejména v úsecích
Výroby rozváděčů a přístrojů, včetně zkušeben.
Usnesení: Výbor vzal na vědomí informaci zaměstnavatele.
Bod 2: Projednávání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
ü Kolektivní vyjednávání bylo ukončeno a je před podpisem. Probíhá
revize celého textu právníkem zaměstnavatele.
Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí.
Bod 3 : Zpráva a informace předsedy Výboru ZO o stavu a vzniku nového
zaměstnavatele – ABB PGHV Hitachi
ü

Práce na projektu ABB pokračují podle plánu, potřebných jednání se účastní
osoby zvolené v daném úseku spolu s předsedou Výboru ZO. Bylo
projednáno snížení zakázkové náplně pro rok 2020 a potřebná ukončení
pracovních poměrů u cca 8 % zaměstnanců jak kmenových, tak
agenturních. V případech výpovědí podaných zaměstnavatelem je pracovní
poměr ukončován v souladu se ZP a KS platnou ke dni projednávání.

Usnesení: Výbor ZO bere na vědomí projednávané materiály.
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Bod 4: Kolektivní vyjednávání ve firmách ABB, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
ü Kolektivní vyjednávání proběhlo ve čtyřech kolech a jednou telekonferencí.
ü Kolektivní vyjednávání bylo účelově vedeno dle organizačního členění podniků ABB CZ,
tj. Jednání s ABB PG proběhlo od druhého kola samostatně.
ü S výsledky Kolektivního vyjednávání nejsme spokojeni, bylo dosaženo maxima
možného, s tím, že jednotka Robotika byla v rámci snížení zakázkové náplně v roce
2019 a snížení plánu výroby na rok 2020 z Kolektivního vyjednávání vyčleněna. Mzdový
nárůst na této jednotce (kde odbory nepůsobí) je podle vyšší Kolektivní smlouvy 3,5
%.
ü V jednotkách ABB PG došlo k zakotvení některých benefitů do Kolektivní smlouvy,
neboť v minulosti bylo na lokalitách postupováno odlišným způsobem.
ü Mzdové nárůsty v obou jednotkách jsou 4 % do příplatků a 4 % do revize mezd, tedy
mezi únorem a březnem roku 2020. Dle hospodářské situace na jednotlivých
výrobních závodech je další 0,5 % mzdových nárůstů v průběhu roku 2020, které
zaměstnavatelé využívají na podporu a stabilizaci jednotlivých profesí, které aktuálně
jsou potřeba.
ü Snahy o zavedení dnů volna navíc (nad rámec 5.týdenní dovolené) nebyly
zaměstnavateli přijaty a zavedení tzv. SICK DAYS ( třeba i s přesně stanovenými
pravidly na využití) bylo také zaměstnavateli odmítnuto.
ü V rámci Kolektivního vyjednávání byly učiněny pokusy o navýšení Cafeterie (body do
programu Flexi pass od SODEXA) na všech jednotkách, nedošlo však k potřebné
shodě a tak rozdíly na lokalitách trvají.
ü V ostatních parametrech Kolektivního vyjednávání došlo ke změnám – navýšení
odměn při pracovních výročích, tzv. Věrnostních, podle kategorií min. o 500.- Kč.
Došlo také k úpravě (směrem k navýšení) ve vyplácené odměně při prvním odchodu do
SD.
ü Zafixovány byly také termíny CZD na lokalitách,zejména v konci kalendářního roku.
ü Minimální mzda byla navýšena na 15.000.- Kč
ü Projednána byla také kompetence jednotlivých odborových úseků a ZO OS KOVO po
rozdělení ABB v české republice. ( přílohová tabulka KS )
ü Kolektivní vyjednávání bylo chaotické a vedeno s určitým tlakem ze strany
zaměstnavatelů na rychlé ukončení.
ü V rámci Kolektivního vyjednávání proběhlo několik operativních porad Výboru ZO a
vyjednávacího týmu a jednání v jednotlivých DV.
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal a okomentoval výsledky
Kolektivního vyjednávání.
Bod 5: Diskuse a závěr
ü Diskusní příspěvky v jednotlivých jednáních byly zaměřeny k tématům Kolektivního
vyjednávání a aktuálním tématům v úsecích.
ü Předány byly informace z Evropské rady pracujících v ABB.

2

ü Členové Výboru byli informováni o proběhlé kontrole pracovišt s MUDR. Harthovou a
předání Zápisu zaměstnavateli o zjištěných nedostatcích.
ü Zpracovány budou aktuální podněty zaměstnanců zaměřené zejména na kvalitu
pracovního prostředí ve výrobních prostorách – navijárna T, zejména Navijárna VT –
chlad v odpolední a noční směně a navijárna a montáž CT nevhodné osvětlení,
poruchy osvětlení, blikající osvětlení.
ü Průběžně jsou řešeny připomínky pracujících a zaměstnanců ke stravování,
k činnostem zajištovaným externími dodavateli a pod.
ü Distribuovány jsou nabídky na jarní rekreaci dětí (rodin s dětmi) na Franu
ü Evidovány jsou přihlášky na sportovní aktivity.
ü Výdaje ZO a příprava rozpočtu. K lednovému jednání Výboru ZO bude připraven
návrh rozpočtu na rok 2020. Samosprávné úseky mají možnost pořádání vlastních
akcí malého rozsahu po dohodě v úseku, zejména s předsedou DV.
ü Výborem ZO bylo rozhodnuto uspořádat v termínu : soboty: 18.4.2020 nebo
25.4.2020 – zájezd pro rodiče (nebo prarodiče s dětmi) do Peklo Čertovina –
zábavného parku poblíž Hlinska.
ü Předsedou ZO je navrhováno uspořádání Dětského dne znovu v uzavřeném areálu
Muzea Na statku Brno, Dolní Heršpice. Termín po dohodě s provozovatelem volíme
na 6.6.2020. K oběma akcím již spuštíme informativní kampaň – předběžný zájem a
výzvu ke spolupráci pro pomocníky v organizování.
ü Do parametrů akce uspořádané jednotlivými úseky v roce 2020 se zařadí i
individuální nákup a proplácení vstupenek na koncert skupiny Kabát v říjnu 2020
v Brně. Doporučená výše příspěvku je 30 % z ceny vstupenky pro člena a jeho
doprovod ( partner, dítě, děti) a termín soupisů a zpětného proplácení vstupenky
individuálně zakoupené v II. Čtvrtletí 2020.
ü Koordinace jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno v roce 2020 a příprava termínu
konference bude oznámena později.
ü Omlouvám se za spojené zápisy z měsíců listopad a prosinec, ale témata a agenda
jednání byla natolik shodná, že bychom oba Zápisy kopírovali.
ü Členská základna zůstává i přes fluktuaci a odchody zaměstnanců do SD nebo
z důvodů reorganizace u zaměstnavatelů na stavu nad 535 členů.
ü Noví členové jsou příjímáni napříč celou ZO ve všech úsecích.
ü Klub důchodců, který podporujeme z našeho rozpočtu má aktuálně 141 aktivních
členů.

Výbor ZO OS KOVO ABB Brno a zaměstnanci kanceláře Výboru ZO přejí všem členům a
spolupracovníkům klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví do Nového roku.
Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno
www.odboryabbbrno.cz
V Brně 13. 12. 2019
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