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Zápis z měsíční schůzky mezi TPCA a odborovými předsedy Svařovny 

 

 

Příští jednání: 29.3.2017 

Téma: 
Datum:  

Pravidelné jednání (viz obsah) 
24.2.2017 

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

Obsah jednání:   

Bod Předmět Obsah Závěr 

1.  

Ergo projekty 
a Jishuken 
aktivity v roce 
2017 

Manažer Engineeringu David Hrdlička představil zástupcům odborů detail 

jednotlivých investic do zlepšení ergonomie na procesech.  

1) Matičkovačky – automatizace manipulace díly a sváření 

2) Radiator Support – automatizace manipulace díly, sváření a       

                                      utahování  

3) Center pillar  – automatizace manipulace díly  

4) SB FNL – nové utahovačky  

Celková investice je v hodnotě 13,5 milionu korun. 

 

Dále pan Hrdlička představil investice do začátku výměn robotů .  

V letošním roce se jedná se o projekt výměny 14 robotů, jejichž náhlé 

selhání nelze v současnosti zálohovat jinou prací a vedla by k line-stopům. 

Letos bude investováno 41 milionů korun. 

Projednáno 

2.  Další podněty 

Zástupci odborů předali zástupcům společnosti několik podnětů: 

1) Jak to vypadá s objemy na rok 2017?  

Zástupci společnosti informovali odbory o výrobních objemech, 

které pro rok 2017 zůstávají cca na stejné úrovni. 

2) Je možné, aby společnost tlačila na řidiče kamionů, aby nestáli 

před Gefcem, minimálně po konci a při začátku směny?  

Podnět byl předán zodpovědnému oddělení, které bude kontaktovat 

společnost Gefco. Jelikož se jedná o veřejnou pozemní 

komunikaci, nemá TPCA v této oblasti žádné nástroje, než 

kontaktovat Gefco. V ostatních případech musí zaměstnanci 

kontaktovat Policii ČR. 

3) Je možné, aby ukrajinští překladatelé dorazili na Svařovnu 

dříve a poznali prostředí a jednotlivá pracoviště před 

nastoupení zaměstnanců z Ukrajiny?  
Ano, toto je již dohodnuto. Ukrajinští koordinátoři projdou 

standardním základním tréninkem, včetně poznávání jednotlivých 

linek, aby byli schopni rychle reagovat a pomoci. 

4) Při jízdě od TPCA je před kruhovým objezdem oslňující 

halogen, který svítí z Unikomu, nedá se s tím něco dělat? 

Osvětlení bylo sklopeno a již by řidiče nemělo oslňovat. 

5) Je možné objednat parafínovou lázeň i na linku SB FNL? 
Zjišťovány možnosti, kam lázeň umístit. Zaměstnanci SB FNL 

budou informováni. 

Projednáno 


