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Zápis ze standardního jednání manažera lakovny výroby a zástupců odborů na lakovně 

 

 

 

 

 
 

Téma: 
Datum:  

Standardní jednání (viz obsah) 
30. 1. 2017 

Účastníci:  
Zástupci společnosti: M. Chmelíčková, J. Kopenec, M. Charvátová 
Zástupci odborů: I. Rezek, I. Navalaný, K. Hanuš, M. Machatý 

Obsah jednání:   

Bod Předmět Obsah Závěr 

1.  Představení  
Na začátku schůzky se představila nová manažerka oddělení lakovny (výroba, 
offline, TSG) paní Martina Chmelíčková. 

Projednáno 

2.  

Používání 
plášťů pro 
přechod na 
oběd 

Odbory: 
Zástupci odborů se dotázali na možnost používat plošně pláště na kombinézy 
pro účely přechodu na oběd. Eliminovala by se tím ztráta času, kterou 
způsobuje nutnost převlékání se z kombinéz vždy před obědem a po obědě. 
Zároveň byl navržen testovací provoz tohoto kroku a byl vznesen požadavek na 
trvale vyhrazená místa v kantýně pouze pro zaměstnance lakovny. 
 
TPCA: 
Pro používání plášťů pro přechod na jiná oddělení existuje na lakovně platná 
procedura. Pláště je možné používat pouze v souladu s touto procedurou, která 
je nastavena tak, aby byla co nejvíce eliminována rizika spojená se zanesením 
nečistot z jiných oddělení na lakovnu. Co se týká používání plášťů plošně pro 
obědovou pauzu, existuje zde reálné riziko, že si zaměstnanec lakovny sedne 
na židli, na které před ním seděl např. pracovník montáže, který měl pracovní 
oděv ušpiněn vazelínou s obsahem silikonu. Zanesení takového typu znečištění 
na lakovnu by způsobilo velké kvalitativní problémy.  
HRP lakovny ověří možnost rezervovat trvale místa v kantýně na 602 pouze pro 
pracovníky lakovny. 

Projednáno 

3.  
Kvalita úklidu 
na odpoledních 
směnách 

Odbory: 
Zástupci odborů poukázali na opakovaný výskyt horší kvality úklidu během 
odpoledních směn v prostoru zimní zahrady. Dále během dní, kdy nejede 
výroba, jsou opakovaně problémy s úklidem toalet, často není na pánských 
toaletách ani doplněný papír. Zároveň byl vznesen požadavek na to, zda by šlo 
v době chřipkových epidemií čistit nejpoužívanější místa dotyku dezinfekčním 
prostředkem (např. kliky u dveří, zábradlí u schodů apod.).  
 
TPCA: 
Zástupci lakovny prověří aktuální smlouvu s firmou Derichebourg, která provádí 
úklid na lakovně, a provedou kontrolu s dodržování nastavených prací a jejich 
frekvencí.  

Projednáno 

4.  
Transfery do 
PSA Trnava 

Odbory: 
Zástupci odborů se zeptali na počet lidí, které plánuje lakovna vyslat do PSA a 
dále žádá o potvrzení informace, že lidé ze sealeru a kabin vysílání nebudou.  
 
TPCA: 
Aktuální předpoklad je cca 20 lidí. Finální počty se budou upřesňovat podle 
aktuálních výsledků v absenci a odchodovosti zaměstnanců lakovny. Co se týká 
pracovníků kabin a sealeru, je pravda, že pro tyto skupiny je omezení ve 
vyslání, tyto linky nejsou fakticky v nadstavu, proto neplánujeme vyslání 
z těchto linek v měsíci únoru. Následující měsíce budeme vyhodnocovat 
možnost vyslání i z těchto linek - dle situace lakovny a požadavku PSA Trnava.  

Projednáno 
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5.  
Redukce pozic 
na lakovně 

Odbory: 
Zástupci odborů se dotázali na informaci, jak velké budou redukce pracovních 
pozic v souvislosti se změnou TT.  
 
TPCA: 
MNG lakovny bude o konkrétních číslech informovat zástupce odborů na příští 
schůzce.  

Projednáno 

6.  
Roboti na 
sealeru 

Odbory: 
Zástupci odborů se ptali na termín plného najetí robotů na sealeru.  
 
TPCA: 
MNG lakovny informoval o tom, že v plánu je rozjet plně roboty v tomto týdnu 
(30.1.-3.2.). Bohužel mohou vzniknout nějaké nepředvídatelné problémy, proto 
toto nelze jednoznačně slíbit. Během víkendu se řešil problém s dávkovačem 
sealeru (rozdělení okruhů pro robotickou a manuální aplikaci). Pokud budou 
testy v tomto týdnu OK, bude najet plný provoz bez střešních žlábků. Další 
plánovanou aktivitou je manuální aplikace Precuru – spuštění by bylo 
proběhnout v létě 2017.  

Projednáno 

7.  UBC roboti 

Odbory: 
Zástupci odborů se dotazovali na aktivity související s roboty na UBC. Dle 
přehledu přesčasů jsou totiž také častým problémem a důvodem vyhlášených 
přesčasů.   
 
TPCA: 
MNG lakovny sdělil, že tato oblast je v zodpovědnosti MNG lakovny údržby. 
Lukáš Hudousek bude přizván na příští schůzku s odbory na lakovně a bude o 
uskutečněných a plánovaných aktivitách informovat.  

Projednáno 

8.  Ergonomie 

Odbory: 
Zástupci odborů požádali o informace ohledně investic na lakovně v roce 2016 
(co bylo a co nebylo uskutečněno, celkový objem investovaných prostředků), a 
plánovaných pro rok 2017 (s důrazem na projekty související se zlepšením 
ergonomie).  
 
TPCA: 
MNG lakovny připraví požadované informace na příští jednání. 

Projednáno 


