ZÁPIS č. 7/ 2019
z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 18.9..2019 od 14.00 hod.

Přítomni: viz. prezenční listiny
Omluveni: viz. zápisy a výpisy z el. komunikace
Hosté:
ano – samostatná jednání
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) Projednávání vnitřních záležitostí odborů a plán na Kolektivní vyjednávání
5) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů 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

Usnesení:

Výbor vzal na vědomí informaci zaměstnavatele.

Bod 2: Projednávání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
ü

Kolektivní vyjednávání pro rok 2020 je v přípravě, o zakázkové náplni v AB
Komponentech jsme nebyli informováni
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.

Usnesení:Výbor ZO bere na vědomí projednávané materiály. Ukládá předsedovi
sledovat situaci a stav přechodu zaměstnanců k novému zaměstnavateli.
Bod 4: Projednávání vnitřních záležitostí ZO OS KOVO ABB Brno
ü V rámci jednání Výboru bylo navrženo nové rozdělení finančních prostředků na
jednotlivé úseky. Kolegové z technického úseku připravují podrobnější materiál,
jak rozdělit prostředky spravedlivě a účelně pro členy, kteří nemají zájem o
sportovní aktivity, ale odvádí na příspěvcích vyšší příspěvky. Podle zkušeností pak
přijaté modely mohou být aplikovány i do dílenských úseků. Tyto materiály budou
připraveny ke schválení Konferencí na počátku roku 2020.
ü Na jednání V ZO byly předloženy návrhy na Kolektivní vyjednávání. Požadujeme
úpravy v benefitech, navýšení počtů dnů dovolené a zavedení Sickdays.
V mzdovém nárůstu máme požadavky na průměrný nárůst okolo 7 % , tak jak je
doporučován centrálou odborových svazů v České republice. Kolektivní
vyjednávání povedeme ve dvou úrovních : mezi Sdružením odborových organizací
ABB CZ a ABB Česká republika a ve stejném duchu také mezi Sdružením
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odborových organizací ABB Power Grids a ABB Power Grids, novým
zaměstnavatelským subjektem.
ü Sdružení odborových organizací ABB Power Grids vzniklo počátkem září 2019 na
koordinační schůzce odborových organizací za výrobní jednotky ABB Polovodiče a
ABB Trutnov. Třetím členem je ZO OS KOVO ABB PGHV úsek č.5 samostatný úsek
ABB PGHV, zastoupený Jiřím Bohdanem a kolegou přímo pracujícím v daném
úseku. Formálně Sdružení vede Jiří Bohdan, rozhodující pravomoci jsou
v Kolektivním vyjednávání zastoupeny předsedy ZO v dané lokalitě (výrobní
jednotce)
Usnesení: Výbor ZO OS KOVO ABB Brno projednal a schválil přípravu Kolektivního
vyjednávání. Výbor bere na vědomí založení Sdružení odborových
organizací ABB Power Grids.
Bod 5: Diskuse a závěr
ü Předseda Výboru informoval o projednávaných záležitostech u zaměstnavatelů
za prázdninové měsíce a připravovaných aktivitách a kulturních akcích.
ü Termín jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno je v dalším období plánován na
na středu 16.10.2019, v listopadu proběhne setkání členů Výboru ZO OS
KOVO s vedením výrobní jednotky 14.11.2019.
Důležité milníky ve vývoji a vzniku ZO OS KOVO ABB BRNO jako nástupce původních odborů –
ROH po historických změnách ve společnosti i uvnitř výrobního závodu Brno.
Konec miniseriálu informací z historie naší ZO OS KOVO.
Pokračování III.
Výbor na svých jednání tradičně projednává pracovně právní otázky, změny v rozvržení pracovní
doby, prohřešky spolupracovníků a různé reorganizace uvnitř ABB.
Také jsme byli velice aktivní v Radě pracujících ABB v Evropských zemích.
Tím jsme měli a do dnes máme jisté výhody zejména v tom, že některé informace máme dříve
než naši bussines partneři.
Bohužel s vývojem nových technologií jsme také velmi často projednávali různé úpravy
výkonových norem, což jsou ty méně populární věci.
Od roku 2011 jsem spojil svůj osobní život s prací v odborech a následně v roce 2013 přijal tuto
práci na plný úvazek.
Kolega Josef odchází na zasloužený odpočinek a proto že jsme spolu neustále v kontaktu, tak
velmi rád příjímám jeho rady a připomínky.
V roce 2013 již bylo jasné, že PGHV – tedy oblast výroby velmi vysokého napětí je natolik náročná
na prostory, že pro ni již na Vídeňské není místo.
Došlo tedy k přesunu této jednotky do nově budovaných prostor v CTP parku Tuřanka ve Slatině.
Nyní dochází celosvětově k odprodeji této jednotky.
V naší nedávné historii jsme byly svědky demontáže velmi dobře fungující a prosperující jednotky
ELSYNN. Projednávali jsme také na žádost zaměstnanců i zaměstnavatele oblast nastavování
výkonnostních křivek pro výrobní úseky rozváděčů i transformátorů. Tyto změny ve
výkonnostních parametrech přicházejí vždy se zaváděním nových technologií nebo produktů
v našem výrobním závodě.
Tím náš miniseriál vzpomínek končí. Žijeme reálný život plný změn a zvratů.
Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno
www.odboryabbbrno.cz
V Brně 30.9.2019
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