Zápis z měsíční schůzky mezi TPCA a odborovými předsedy Svařovny
Téma:
Datum:

Pravidelné jednání (viz obsah)
12.12.2016

Účastníci:

Zástupci společnosti: Z. Bejda, P. Hortlík, L. Tvrdík, D. Hrdlička, J. Andres
Zástupci odborů: ZO OS KOVO – J. Pacák, M. Podstránský
ASO – G. Iacovlev

Obsah jednání:
Bod
Předmět

1.

2.

Představení
nové
organizační
struktury a
nového
managementu

Snížení
výrobních
objemů a
zpomalování
linky na
Svařovně

Obsah

Závěr

Pan Hortlík představil zástupcům odborů novou organizační strukturu
Svařovny, platnou od 1.1.2017. Jedná se o změny, které již byly
zaměstnancům prezentovány v rámci manažerských minut.
Odborům se představil nový manažer Libor Tvrdík a v nové funkci i David
Hrdlička. Oba budou přítomni na pravidelných jednání mezi odbory a
společností.

Projednáno

Zástupci společnosti představili zástupcům odborů opatření na snížení
výrobních objemů. Konkrétně se týká zpomalení taktu na finální lince na 60
vteřin. V současné době probíhá přepočet taktu i na ostatních linkách.
Dále se analyzují i možnosti sdružování procesů a celkového dopadu
zpomalení na jednotlivé procesy na jednotlivých linkách.
David Hrdlička v kostce představil i plánované investice pro rok 2017.
Konkrétně uvedl obměnu 18 nových robotů a repas zbylých, které mají
problémy s „back-upem“. Následovat bude i investice do „matičkovačky“.

Projednáno

Zástupci společnosti by rádi toto s odbory sdíleli na následující schůzce
v detailu.

3.

Sdílení
informací o
projektech HR

Zástupce HR představil odborům a společně diskutovali:
1) obsah manažerské prezentace, která je plánována na pondělí 19.12.
2) detail projektu náboru zaměstnanců z Ukrajiny
3) zpětnou vazbu na rozjezd 8H směn

Projednáno

Větší informace budou všem zaměstnancům poskytnuty v rámci
manažerských prezentací v prosinci (19.12.)
Zástupci společnosti a zástupci odborů se dohodli na agendě na další
jednání.
4.

5.

Agenda na
další jednání

Podněty od
odborů

Agenda:
1) Shrnutí projektů a investic za rok 2016
2) Plány investic a plánované ergonomické projekty pro rok 2017
3) Vyhodnocení a informace k 8H směnám
4) Výsledky mini-průzkumu
Zástupci odborů vznesli podnět týkající se parkování kamionů u Gefca
v době střídání směn. Situace je velmi riziková - kamiony stojí na
vyšrafovaných místech a v nepřehledných úsecích. Je možné na toto
upozornit řidiče nebo někoho zodpovědného z Gefca? Popřípadě zajistit,
aby alespoň v těch exponovaných časech zde bylo volno a průjezd byl
hladký?

Příští jednání: 18.1.2017
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Projednáno

Dotaz
předán
zodpovědné
osobě

