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HVAC

L/G

H/E

1600 m2

4800 m2

Expanze 
2017
Rozšíření závodu 
o 80x80 m
Důvod pro novou přístavbu je expanze výroby Heater Coru, která 
s sebou obnáší instalaci druhé Heater Corové linky tak, abychom 
sjednotili a využili část výrobní haly pro linky tepelných výměníků. 
Proto přistavujeme novou část výrobní haly, do které přestěhujeme 
Pressy, tzn. lisy pro díly, které se používají na výrobu tepelných vý-
měníků, a uvolníme tak blok pro Heater Corovou linku 2.

Proč?
Hned u několika našich projektů je plánované navýšení výroby, tím 
hlavním důvodem je ale zcela nový projekt Ford C2 se SOP (Start of 
production) v 02/2018. Mezitím nám Heater Cory pro tento projekt 
budou dodávány z Japonska (DNJP).

Kdy?
Stavební práce budou zahájeny v dubnu 2017 a potrvají do konce 
fiskálního roku, tedy do konce března 2018. Další harmonogram po 
dokončení stavby je naplánován následovně:

04–07/2018 1) Press 5 – Instalace
2) Press 1, 2, 3, 4 – Relokace

02-03/2019 Heater Core 2 - Instalace

08/2019 Heater Core 2 – SOP (Start of production)

HVAC

L/G

H/E

1600 m2

4800 m2

Tomáš Švagerka,  
Plant Engineering HOD

Ekspansja 
2017
Poszerzenie 
zakładu o 80x80 m
Przyczyną nowego przybudowania jest ekspansja produkcji Hea-
ter Coru, która niesie ze sobą instalację drugiej linii Heater Corove 
tak, abyśmy ujednolicili i wykorzystali część hali produkcyjnej dla 
linii wymienników cieplnych. Dlatego przybudowujemy nową część 
hali produkcyjnej, do której przeprowadzimy Pressy, tzn. prasy dla 
części, które wykorzystuje się do produkcji wymienników cieplnych, 
i w ten sposób uwolnimy blok dla Heater Corovou linia 2. 

Dlaczego?
W przypadku kilku naszych projektów zaplanowane jest zwiększe-
nie produkcji, tą główną przyczyną jest jednak zupełnie nowy pro-
jekt Ford C2 z SOP w 02/2018. W międzyczasie Heater Cory dla tego 
projektu będą dostarczane z Japonii (DNJP).

Kiedy?
Prace budowlane rozpoczną się w kwietniu 2017 i  potrwają do 
końca roku budżetowego, to znaczy do końca marca 2018. Dalszy 
harmonogram jest zaplanowany po dokończeniu budowy nastę-
pująco:

Tomáš Švagerka,  
Plant Engineering HOD

04–07/2018 1) Press 5 – Instalacja
2) Press 1, 2, 3, 4 – Relokacja 

02-03/2019 Heater Core 2 - Instalacja

08/2019 Heater Core 2 – SOP (Start of production)

Co přibyde?
Na čelní stranu naší poslední západní přístavby přistavíme 
dalších 6 400 m2, z toho 4 800 m2 zabere nová část výrob-
ní haly, kde bude:

 ● Press
 ● Podmontáže kondenzátoru (obráběcí centra a svařovací roboty)

Zbylých 1 600 m2 prostoru bude rozdělený do dvou 
pater:

 ● Horní patro vyplní nové pánské a dámské šatny.
 ● Přízemí se rozdělí na:

 ○ Energie – vysokonapěťový transformátor, rozvodna, kotelna
 ○ Pilot, který se přesune z východní části závodu
 ○ Odpočinková zóna pro tepelné výměníky
 ○ Pánské šatny

Omezení po dobu přístavby?
Stejně jako u  předchozí západní přístavby bude dočasně změ-
něn přístup do Tréninkového centra, který povede skrze auto-
busovou zastávku. Parkoviště pro supervizory bude relokováno 
do východní části areálu. Přemístění se bude týkat také kolárny 
a venkovní kuřárny.

O všech změnách a s nimi vzniklými nařízeními budete včas infor-
mováni.

Co przybędzie?
Od strony czołowej naszej ostatniej przybudówki zachodniej 
dobudujemy następnych 6 400 m2, z tego 4 800 m2 zabierze 
nowa część hali produkcyjnej, gdzie będzie:

 ● Press
 ● Podmontaże kondensatorów (centrum obrabiające i roboty spawające)

Pozostałych 1 600 m2 przestrzeni rodzielonych zostanie 
na dwa piętra:

 ● Piętro górne wypełnią nowe męskie i damskie szatnie.
 ● Parter zostanie rozdzielony na:

 ○ Energia – transformator wysoko napięciowy, rozdzielnia, kotłownia
 ○ Pilot, który przesunie się ze wschodniej części zakładu
 ○ Strefa odpoczynkowa wymienników cieplnych
 ○ Szatnie męskie

Ograniczenia w okresie 
przybudowywania?
Tak samo jak podczas przybudówki zachodniej będzie tymczasowa 
zmiana dostępu do Centrum Treningowego, który poprowadzi przez 
przystanek autobusowy. Parking dla superwizorów będzie przenie-
siony do wschodniej części areału. Przemieszczenie będzie dotyczyło 
też parkingu rowerowego i palarni zewnętrznej.

O wszystkich zmianach i wypływających z nich rozporządzeń zosta-
niecie poinformowani w odpowiednim terminie.

Photo made by Markéta Dousková 4. 3. 2017
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NOVÝ MANAGEMENT VÝROBY

? Sujit Vats Lukáš Starý Vladimír Verner

Pozice: Manažer oddělení 
výroby (HOD of MFG)

Manažer úseku výroby – výmě-
níková část

Manažer úseku výroby – HVAC část (Zástupce HOD of MFG)

Začátek v DMCZ: 2. 1. 2017 1. 2. 2017 Říjen 2002

Předchozí 
pracovní 
zkušenosti:

DENSO Marson UK 
(Velká Británie)

Magna Exteriors (Bohemia) Zaměstnanec ve vývoji prototypů výroby textilních strojů.

Vedoucí provozu v soukromé firmě se strojírenskou výrobou

2002 DMCZ - Supervisor výroby, několik let poté Manager výroby a pak později pozice Deputy 
HOD. Za tu dobu jsem musel čelit hodně složitým problémům, to mě posílilo. Zažil jsem také 
mnoho pozitivního a úsměvného, na co rád vzpomínám.

Pracovní motto: „Na první dobrou“. „Každý je zodpovědný své 
jednání“ a „Moudrý je ten, kdo je 
schopen učit se od ostatních”.

„Jdu příkladem, i když se nikdo nedívá“.

Plány v DMCZ: Udržovat obchodní růst 
a sloužit společnosti.

Vytvořit z DMCZ nejlepšího za-
městnavatele v regionu a zároveň 
vzor pro ostatní DENSO závody.

Krátkodobý: Stabilizovat linky HVAC a MOL z pohledu plnění cílů. Dlouhodobý: Pomoci firmě 
DMCZ stát se TOP zaměstnavatelem v regionu, kde budou lidé spokojení a budou mít zájem 
zde pracovat.

3 dobré věci, 
které mě 
charakterizují:

Jednoduchý, logický, 
horlivý

Trpělivý, přátelský, zvídavý Jsou to 3 “N“ - Nelžu, Nekradu, Nepodvádím :)

Ale teď vážně, dělám vše tak, abych se mohl na sebe „podívat do zrcadla“.

3 zlozvyky: Cigarety, cigarety, 
cigarety

Někdy jsem trochu líný, tvrdohla-
vý a když se na něco soustředím, 
neslyším a vnímám nic jiného. 
Tak to alespoň říká moje paní.

Nemám rád domácí práce a vyhýbám se jim úspěšně, tvrdím, že mám hodně práce.

Občas jezdím rychleji autem, ale s rozumem.

Lidem, kteří mě zklamou, jen s velkými problémy dávám druhou šanci.

3 záliby: Hudba, pěší turistika, 
řízení na dlouhé 
vzdálenosti

Lyžování, cyklistika, cestování Lyžování, ale už mě bolí záda a kolena.

Zahrada, ale nejraději to grilování :)

Degustace ve vinném sklípku.

Nejlepší moment 
v mém životě:

Spousta. Mé první auto, 
mé první a jediné dítě… 
a další… a další…

Prožil jsem spoustu krásných 
momentů, není důležité vybrat 
jeden z nich, ale pamatovat si 
všechny.

Když jsem se vrátil ze služby v armádě vcelku.

Určitě rád vzpomínám na dobu, když jsem se rozhodl založit rodinu.

Také na vítězství CZ týmu hokejistů na Olympiádě v Naganu.

Nemožné se stalo skutečností a v r. 1989 jsem zažil pád komunistického režimu, i když pozor, 
jsou tu stále! :)

Česko nebo 
Japonsko?

Japonsko – jednoduché 
a logické

Kanada nebo Nový Zéland.

V Kanadě jsem strávil více než 
5 let mého života. Nový Zéland 
je tou nejnádhernější zemí, jakou 
jsem kdy navštívil.

Již téměř 15 let hledám výhody spojení těchto dvou národů, zde v DMCZ je mnoho příkladů. 
Jsem přesvědčen, že tato firma již umí těchto možností využít dobře. Samozřejmě volím vždy 
jako prioritu značku „Czech…“.

Létání nebo 
potápění?

Létání – mám strach 
z utopení.

Potápění v hlubokém sněhu. Ani jedno, nahoře jsem si nejistý a pod hladinou nevím, co očekávat. Nejraději na zemi, tam to 
znám.

Koncert, kino, 
televize nebo 
divadlo?

Koncert – živá vystou-
pení jsou vzrušující.

To je těžké říci – Mám rád filmy 
I hudbu, tak možná hudební 
filmy?

V kině jsem nebyl více jak rok, ale když už jdu, musí to být hodně dobré. S divadlem jsem na 
tom obdobě, ale povinně jsem se účastnil baletních představení, kde účinkovala dcera, a to 
se divte – překvapení - nakonec se mi to líbilo. Na koncerty to stíhám, mám ale rád festivaly 
např. „Hrady.cz“. Když mám dovolenou, tak zároveň plánuji víkend s touto akcí.

Noviny, kniha 
nebo Facebook?

Všechno. Noviny i knihy.

Rád sleduju dění ve světě 
a z knih mám nejradši Sci -fi, 
Fantasy a literaturu zločinu.

Noviny už jsou pro mě historie, čerpám informace z jiných zdrojů…

Ještě do října minulého roku jsem se úspěšně bránil sociálním sítím, no dnes jsem tam, ale 
vážně to neberu. Děti se mi smějí.

Pivo nebo…? Jednoznačně pivo! 
V Čechách je navíc dost 
levné.

Nic – většinou alkohol nepiju, jen 
příležitostně.

Mám rád jakýkoliv alkohol a nejraději z rukou lékaře, to je teprve medicína. Je to asi takto: Pivo, 
víno, destilát. U mě navíc také platí, že „pivo dělá hezká těla“, a tak to omezuji.

Většinou pokud volím druh, tak je to vždy spojené s událostí, které se to týká. Snažím se držet 
zásady „všeho s mírou“.

Úsměv nebo…? Úsměv - usnadňuje vyjít 
s lidmi.

Jednoznačně úsměv :) Snažím se udržet si dobrou náladu, ale samozřejmě to vždy nejde, každopádně vím, že starostí má 
každý z nás spoustu. Proto je příjemné potkat se s někým, kdo vás pozdraví a ještě přidá úsměv.

Plant  
Management S. Vats

MFG 1:
PR1-PR3

L. Starý

MFG 2:
PR4-PR6

V. Verner

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

Evaporator

Condenser

Radiator, Heater Core, Press/Flux

<HVAC> MQB, D4/C7, D4r/Z4/MLB, MFA, SP, VS30, 
MSB, PR specialists, Aftermarket

<HVAC> UKL, YAA, Yaris, FFH, MOP/DOP, CD4,  
C2, DLP/BR222, HVAC ADU

Molding

TIE / Konserwacja

Údžba, Náhradní díly / Części zamienne

Údžba strojů / Konserwacja maszyn

NOWY MANAGEMENT PRODUKCJI

Vladimír Verner
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? Sujit Vats Lukáš Starý Vladimír Verner

Pozycja: Menadżer Działu Pro-
dukcji (HOD of MFG)

Menadżer Działu Produkcji – 
część wymiennikowa

Menadżer Działu Produkcji – HVAC część (Przedstawiciel HOD of MFG)

Początek w DMCZ: 2. 1. 2017 1. 2. 2017 październik 2002

Poprzednie 
doświadczenia 
robocze:

DENSO Marson UK
(Wielka Brytania)

Magna Exteriors (Bohemia) Pracownik rozwoju prototypów produkcji maszyn tekstylnych.

Kierownik działu produkcji maszyn w firmie prywatnej.

2002 DMCZ - Supervisor produkcji, kilka lat potem manager produkcji a potem pozycje Deputy 
HOD. W tym czasie musiałem rozwiązywać bardzo trudne problemy, umocniło mnie to. Dozna-
łem też dużo pozytywnego i śmiesznego, na co chętnie wspominam.

Motto robocze: „Na pierwszą dobrą“. „Każdy jest odpowiedzialny za 
swoje postępowanie” i „Mądry 
jest ten, kto jest zdolny uczyć się 
od innych”.

„Idę przykładem, nawet gdy nikt nie patrzy“.

Plany w DMCZ: Dotrzymywać rozwój 
Handlovy i służyć 
spółce.

Stworzyć z DMCZ najlepszego pra-
codawcę w regionie a równocześnie 
wzór dla pozostałych DENSO.

Krótkookresowy: Stabilizować linki HVAC i MOL z punktu widzenia wypełniania celów. 
Długookresowy: Pomoc firmie DMCZ stać się TOP pracodawcą w regionie, gdzie ludzie będą 
zadowoleni i będą chętnie pracować.

3 dobre rzeczy, 
które mnie 
charakteryzują:

Prosty, logiczny, gorliwy Cierpliwy, przyjazny, ciekawy Są to 3 “N“ - Nie kłamię, Nie kradnę, Nie zdradzam :)

Ale teraz poważnie, robię wszystko tak, abym mógł spojrzeć na siebie „spojrzeć w lustro“.

3 złe nawyki: Papierosy, papierosy, 
papierosy

Czasami jestem trochę leniwy, 
uparty a jeżeli skupię się na coś, nie 
słyszę i nie zauważam nic innego. 
Tak przynajmniej twierdzi moja pani.

Nie lubię prac domowych i z sukcesem ich unikam, twierdzę, że mam dużo pracy.

Czasami jeżdżę szybko samochodem, ale z rozsądkiem.

Ludziom, którzy mnie skłamią, z wielkimi problemami daję drugą szansę.

3 zamiłowania: Muzyka, turystyka dla 
pieszych, prowadzenie 
na długie odległości.

Narciarstwo, turystyka rowero-
wa, podróże.

Narciarstwo, lecz bolą mnie już plecy i kolana.

Ogród, ale prędzej to grillowanie :)

Degustacja w piwniczce winnej.

Najlepszy 
moment w moim 
życiu:

Pełno. Moje pierwsze 
auto, moje pierwsze 
i jedyne dziecko…i inne-
…i inne…

Przeżyłem pełno pięknym mo-
mentów, nie jest ważne wybrać 
jeden z nich, lecz zapamiętać 
sobie wszystkie.

Kiedy wróciłem w całości ze služby wojskowej.

Napewno chętnie wspominam na okres, kiedy zdecydowałem się na założenie rodziny.

Również na zwycięstwo drużyny hokeistów CZ na Olimpiadzie w Naganu.

Niemożliwe stało się rzeczywistością i w roku 1989 byłem świadkiem padu reżimu komuni-
stycznego, ale uwaga, nadal tu są! :)

Czechy czy 
Japonia?

Japonia – proste 
i logiczne

Kanada czy Nowa Zelandia.

W Kanadzie spędziłem ponad 5 
lat swego życia. Nowa Zelandia 
jest najpiękniejszym krajem, jaki 
odwiedziłem.

Już prawie 15 lat poszukuję korzyści połączenia tych dwuch narodów, tu w DMCZ jest dużo 
przykładów. Jestem przekonany, że ta firma już dobrze potrafi korzystać z tych możliwości. 
Oczywiście zawsze wybieram jako priorytet markę „Czech…“.

Loty lub 
nurkowanie?

Latanie – boję się 
utonięcia.

Nurkowanie w głębokim śniegu. Ani jedno, na górze nie mam pewności a pod wodą nie wiem, co mogę czekać. Najraczej na 
ziemi, tam to znam.

Koncert, kino, 
telewizja lub 
teatr?

Koncert – żywe wystę-
py są wzruszające.

Trudno powiedzieć – lubię 
filmy i muzykę, więc może film 
muzyczny?

W kinie nie byłem już ponad rok, ale jeżeli już idę, to musi być coś bardzo dobre. Jeżeli chodzi o te-
atr, tj. podobne, ale obowiązkowo uczestniczyłem w występach baletu, w których uczestniczyła 
moja córka, i proszę się dziwić – zaskoczenie – nawet mi się to podobało. Na koncerty chodzę, 
lubię festiwale np. „Hrady.cz“. Podczas urlopu planuję równieś weekendy z taką imprezą.

Gazety, książka 
lub Facebook?

Wszystko. Gazety i książki.

Chętnie śledzę to, co dzieje się w 
świecie a jeżeli o książki chodzi, 
to najbardziej lubię sci-fi, fantazję 
i literaturę złoczynu.

Gazety są już dla mnie historią, informacje uzyskuję z innych źródeł…

Jeszcze do października ubiegłego roku broniłem się z sukcesem sieciom socjalnym, no a dziś 
jestem tam, ale nie biorę tego poważnie. Dzieci się ze mnie śmieją.

Piwo lub…? Jednoznacznie piwo! W 
Czechach oprócz tego 
jest dosyć tanie.

Nic – przeważnie nie piję alkoho-
lu, jedynie okazyjnie.

Lubię jakikolwiek alkohol a najbardziej z ręki lekarza, to dopiero jest medycyna. Jest to chyba tak: Piwo, 
wino, trunki. U mnie oprócz tego znaczy to, że „piwo tworzy piękne ciała“, a więc ograniczam to.

Przeważnie jeżeli wybieram rodzaj, jest to zawsze w połączeniu z wydarzeniem, którego to 
dotyczy. Staram się trzymać zasady „wszystkiego z umiarem“.

Uśmiech lub…? Uśmiech – ułatwia to 
kontakty z ludźmi.

Jednoznacznie uśmiech :) Staram się utrzymywać dobry humor, lecz oczywiście nie zawsze to wychodzi, w każdym bądź 
razie wiem, że kłopotów każdy z nas ma dużo. Dlatego jest przyjemne spotkać się z kimś, kto 
się ukłoni i dołączy do tego uśmiech.

Markéta Dousková, Specjalista relacji z publicznością

Markéta Dousková, Specialista pro vztahy s veřejností

Lukáš StarýSujit Vats

Vladimír VernerLukáš Starý Sujit Vats
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Aktivity oddělení 
HSE (Health & Safety & Environment)

Jistě si všichni pamatujete, že vstup do logistiky byl v  minulosti 
podmíněn použitím reflexní vesty, nejkratší cesty a  zvýšené 
pozornosti.

Po úrazu v  logistice dne 9.  ledna  2017 bylo nutno pravidla 
přehodnotit a  zpřísnit. Jejich znění bylo upraveno v  interní 
proceduře Dopravní a provozní řád (CP ‑SAG‑501).

Mezi novinky v  úpravách patří povolení pro vstup do 
prostoru logistiky od supervizora nebo manažera 
logistiky prostřednictvím formuláře v  příloze procedury. 
Dále je pro vstup nutné využívat pouze k  tomu určených 
vyznačených vstupů a  v  prostoru je nutné pohybovat se 
pouze po vyznačených koridorech (šedá přerušovaná čára). 
S ohledem na vlastní bezpečnost je zakázáno vstupovat do 
dráhy vysokozdvižného vozíku (dále jen VZV).

Použití reflexních vest zůstává, žlutá barva patří pracovníkům 
logistiky a  oranžová příchozím. Kompletní plánek vstupů do 
logistiky a koridorů si můžete prohlédnout na přiloženém plánku, 
k tisku je ve formě přílohy A8, procedura CP ‑SAG‑501.

Úplnému oddělení VZV a lidí ve výrobním prostoru napomáhá nařízení 
zákazu vjezdu VZV do výroby. Rozhraní mezi výrobou a logistikou je vy-
značenou zelenou čárou.

vstup do logistiky 
wejście do logistyki

oblast logistiky
obszar logistyki

Rozhraní mezi výrobou 
a logistikou je označeno 
zelenou čárou

Granica między 
produkcją i logistyką 
jest wyznaczony linią 
zieloną

Działania Działu 
HSE (Health & Safety & Environment)

Na pewno pamiętacie wszyscy, że wejście do logistyki było dawniej 
uwarunkowane użyciem kamizelki refleksyjnej, najkrótszą drogą 
i zwiększoną uwagą.

Po wypadku w logistyce w dniu 9 stycznia 2017 należało przewar-
tościować zasady i je zaostrzyć. Ich brzmienie zostało uregulowane 
w procedurze internistycznej Regulamin Transportowy i Eksploata-
cyjny (CP‑SAG‑501).

Wśród nowinek regulacyjnych znajduje się zezwolenie na 
wejście do przestrzeni logistyki wydane przez supervizora 
lub menadżera logistyki za pośrednictwem formularza do 
procedury. Podczas wchodzenia należy korzystać tylko z wy-
znaczonych do tego wejść a w przestrzeni należy poruszać się 
tylko w wyznaczonych miejscach (siwa linia przerywana). Ze 
względu na własne bezpieczeństwo zabrania się wchodzić na 
drogę jazdy wózków wysokiego podnoszenia (dalej tylko VZV).

Pozostaje używanie kamizelek refleksyjnych, kolor żółty to kolor 
pracowników logistyki a pomarańczowy przybyszów. Kompletny 
plan wejścia do logistyki i korytarzy możecie obejrzeć na dołączonym 
planie, w druku jest w formie załącznika A8, procedura CP‑SAG‑501.

Zupełnemu oddzieleniu VZV i ludzi w przestrzeni produkcyjnej pomaga 
zakaz wjazdu VZV na produkcję. Granica między produkcją i logistyką 
jest wyznaczony linią zieloną.

Příklady VZV 
– příloha A9, 

procedura  
CP-SAG-501

Przykłady VZV 
– załącznik A9, 

procedura  
CP-SAG-501
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People ride on People do not ride on
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... Covered by this activity

A forklift is a powered transportation vehicle which people ride on and use for lifting and lowering operations.
*For the following reasons, it can be said that in-plant transportation vehicle is safer than FLT.

-A driver steers the vehicle facing its traveling direction.
-Driver’s view is not disturbed by cargo.
-No lifting/lowering operation

Safety
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Bezpečnost je u nás na 1. místě Bezpieczeństwo na 1. miejscu

KLÍČOVÉ OSOBY - Naši strážní andělé
Jejich každodenní aktivity, cílevědomost a  pilnost pomáhají udělat 
DMCZ bezpečnějším místem. Jsou cenným dohledem nad početnými 
stavebními a  montážními pracemi, rádci v  oblasti BOZP a  účastní se 
ranních KYM mítinků.

Pro úvod do problematiky je nutná znalost 
pojmů. KYM aneb „Kiken Yochi“ mítink je se-
tkání bezpečnostního koordinátora, kontaktní 
osoby dodavatele a pracovníků stavby, speci-
alisty HSE, klíčové osoby DMCZ, objednatele 
prací a dalších dotčených osob. V překladu jde 
o predikci rizik, které s sebou přinášejí stavební 
a  montážní aktivity plánované pro daný den. 
Pro činnosti se zvýšenými riziky jsou navržena 
opatření, kontroluje se kvalifikace a zdravotní 
stav pracovníků stavby a denní rozvrh prací.

Rádi bychom po krátkém představení problematiky osvětlili existenci 
strážců pořádku – klíčové osoby anebo v angličtině také „key person“.

Seznamte se s první klíčovou osobou Ivem Gajdáčem.
V DMCZ působí už téměř 15 let. Funkci klíčové osoby zastává 7 let a řadí 
se tak mezi naše nejzkušenější. Podrobnější informace proč se stát „key 
person“ a jak na to, najdete v interview:

1. Co to znamená být „klíčová osoba“ (key person)? 
Jedná o osobu, která je schopna konzultovat a poradit objednateli 
prací (zodpovědné osobě DMCZ) se zajištěním BOZP na stavbách 
a při instalaci strojů a zařízení.

2. Jakých meetingů spojených s touto pozicí se účastníte a při-
bližně kolikrát týdně? 
Jako zodpovědná osoba za stavební zakázky v rámci správy budov se 
zúčastňuji již několik let každé ráno mítinku na stavbě před zahájením 
prací, tzv. KYM, kde řešíme BOZP na stavbě. Jako klíčová osoba, pokud 
je prováděna další akce – např. instalace strojů nebo zařízení, jsem 
zodpovědné osobě v rámci konzultace a kontroly plně nápomocen.

3. Co je potřeba, aby se člověk stal naší klíčovou osobou? 
Hlavně dlouhodobý zájem dané osoby o tuto práci, školení v pro-
blematice BOZP na stavbách a při instalacích strojů a zařízení, pro-
školení z požadavků DNJP ohledně zajištění BOZP a hlavně účast 
na ranních mítincích před začátkem práce, kde je možno postupem 
doby získat nejvíce praktických zkušeností a stát se ze zodpovědné 
osoby klíčovou osobou.

4. Co považujete v pozici klíčové osoby za nejdůležitější vlastnosti? 
Vytrvalost - je to schopnost dlouhodobě se zúčastňovat a ak-
tivně se podílet každé ráno na mítinku na stavbě před započetím 
prací, nebát se hájit interní bezpečnostní standardy při konfrontu-
jících situacích s dodavatelskou organizací, neustále se vzdělávat 
v oblasti BOZP a být schopen plnit požadavky DNJP v této oblasti.

Ivo, moc děkujeme za vyčerpávající informace.

Pro čtenáře – naše rubrika zdaleka nekončí, na další rozhovor se může-
te těšit již v příštím čísle DENSO Dnes.

Ivo Gajdáč se 
mj. podílel na 
plynulém chodu 
stavby presu AIDA IV

OSOBY KLUCZOWE - Nasi aniołowie stróże
Ich codzienne działania, świadomość celu i  pilność pomagają zrobić 
z DMCZ miejsce bezpieczne. Są cennym nadzorem nad wieloma praca-
mi budowlanymi i montażowymi, radcami z dziedziny BOZP i uczestni-

czą w porannych KYM mitynkach.

Przy wstępie do problematyki jest niezbędna znajo-
mość pojęć. KYM lub „Kiken Yochi“ mityng to spotkanie 
koordynatora bezpieczeństwa, osoby kontaktowej do-
stawcy i pracowników budowy, specjalisty HSE, osoby 
kluczowej DMCZ, zamawiającego pracę i dalszych osób 
zainteresowanych. W przetłumaczeniu chodzi o  pre-
dykcję ryzyk, które niosą ze sobą działania budowlane 
i montażowe zaplanowane na dany dzień. W przypad-
ku działań ze zwiększonym ryzykiem są zapropono-
wane środku, kontroluje się kwalifikacja i stan zdrowia 
pracowników budowy i dzienny plan prac.

Po krótkim przedstawieniu chcielibyśmy wyjaśnić problematykę istnie-
nia stróży porządku – osoby kluczowe lub z angielskiego „key person“.

Zapoznaj się z pierwszą osobą kluczową 
Ivem Gajdáčem.
W DMCZ działa już prawie 15 lat. Funkcję osoby kluczowej 
pełni 7 lat i szereguje się do grona naszych najbardziej do-
świadczonych. Szczegółowe informacje dlaczego stać się 
„key person“ i jak to zrobić, znajdziecie w interview:

1. Co to oznacza być „osobą kluczową“ (key person)? 
Chodzi o osobę, która jest zdolna konsultować i po-
radzić zamawiającemu pracę (osobie odpowiedzial-
nej DMCZ) z zabezpieczeniem BOZP na budowach 
i przy instalacji maszyn i urządzeń.

2. W jakich mitingach połączonych z tą pozycją pan 
uczestniczy i mniej więcej ile razy tygodniowo? 
Jako osoba odpowiedzialna za zamówienia budow-
lane w ramach administracji budynków uczestniczę 
już kilka lat co rano na mityngu na budowie przed 
rozpoczęciem prac, w tzw. KYM, gdzie rozwiązujemy 
BOZP na budowie. Jako osoba kluczowa, jeżeli jest 
wykonywane inne działanie – np. instalacja maszyn 
lub urządzeń, jestem do pomocy odpowiedzialnej 
osobie w ramach konsultacji i kontroli.

3. Co jest potrzeba, aby człowiek stał się naszą 
osobą kluczową? 
Przede wszystkim długookresowe zainteresowanie 
osoby tą pracą, szkolenia w problematyce BOZP na 
budowach i przy instalacji maszyn i urządzeń, prze-
szkolenie z wymogów DNJP dotyczące zabezpiecze-
nia BOZP a przede wszystkim udział w porannych 
mitynkach przed rozpoczęciem pracy, gdzie można z biegiem czasu 
uzyskać najwięcej praktycznych doświadczeń i stać się z osoby 
odpowiedzialnej osobą kluczową.

4. Jakie właściwości uważa pan w pozycji osoby kluczowej za 
najważniejsze? 
Wytrwałość - to zdolność uczestniczyć i działać aktywnie dłu-
gookresowo co rano w mityngu na budowie przed rozpoczęciem 
pracy, nie bać się bronić internistycznych standardów bezpieczeń-
stwa podczas sytuacji konfrontujących z organizacją dostawczą, 
ustawicznie kształcić się w dziedzinie BOZP i być zdolnym do 
pełnienia wymogów DNJP w tej dziedzinie.

Ivo, bardzo dziękujemy za wyczerpujące informacje.

Dla czytelników – nasza rubryka na pewno się nie kończy, dalsze roz-
mowy możecie oczekiwać już w następnym numerze DENSO Dnes.

Ivo Gajdáč między innymi 
współpracował podczas 
płynnego przebiegu budowy 
presu AIDA IV

Eva Vaseková, Specialista HSE

Eva Vaseková, Specjalista HSE

Bezpečnost je u nás na 1. místě Bezpieczeństwo na 1. miejscu
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Příčinou planého po-
žárního poplachu dne 
9.  2.  2017 bylo poško-
zení tlačítkového hlási-
če požáru na výrobním 
středisku Molding. Ob-
sluha vstřikolisu nevě-
domky vozíkem narazila 
přímo do tlačítka, který 
předal údaj na ústřednu 
elektrické požární sig-
nalizace (EPS). Ústředna 
je umístěna na zaměstnanecké vrátnici a pracovníci ostrahy mají přesně 
daný postup, který je nutné dodržet, tzn., že agentura security odečetla 
z displeje EPS údaj o čísle hlásiče, určila sektor, ve kterém požár vznikl, 
a ve stanoveném časovém intervalu provedla fyzickou kontrolu ve spo-
lupráci s kolegy ze správy budov.

Po celou dobu probíhala evakuace zaměstnanců a  teprve po 
ověření, že se jedná o planý poplach z důvodu poškození hlásiče, 
bylo možné evakuaci zaměstnanců ukončit.

Jednalo se o  standartní postup, jehož prvořadým cílem jsou životy 
a zdraví našich zaměstnanců. Chápeme, že pobyt venku v zimním ob-
dobí v krátkých rukávech nebyl příjemný, ale byl nezbytný.

Z popsaných skutečností je zřejmé, že podobným událostem lze před-
cházet např. zvýšenou pozorností na pracovišti ze strany zaměstnanců. 
Ze strany zaměstnavatele se zaměříme na co nejrychlejší a efektivnější 
vyhodnocení poplachu, např. v rámci každoročního cvičného požárního 
poplachu.

PLANÝ POŽÁRNÍ 
POPLACH

ZRCADLO  
NAŠEHO BEZPEČÍ
Díváte -li se cestou z  práce a  do práce do patnácti zrcadel visících na 
vrátnici, v  koridoru a  ve výrobě, díváte se do tváře tomu nejvíce 
zodpovědnému člověku za vaší bezpečnost.

Pokaždé, až uvidíte svůj odraz, uvědomte si, co vám zrcadlo říká:

TATO OSOBA JE ZODPOVĚDNÁ 
ZA BEZPEČNOST TEBE A VŠECH 
OSTATNÍCH!

Iveta Janků
Manažer BOZP a ŽP

ZWIECIADŁO NASZEGO 
BEZPIECZEŃSTWA
Patrząc po drodze z pracy i do pracy na piętnaście zwierciadeł wiszących 
na portierni, w korytarzu i na produkcji, patrzycie w twarz najbardziej 
odpowiedzialnego człowieka za wasze bezpieczeństwo. 

Za każdym razem, zobaczywszy swój obras, uświadocie sobie, co do 
was zwierciadło mówi:  

OSOBA TA JEST ODPOWIEDZIALNA 
ZA BEZPIECZEŃSTWOTWOJE  

I POZOSTAŁYCH! 
Bezpečnost máme ve svých rukou. Proto se 
chovejme tak, abychom se ve zdraví vrátili 
domů ke svým blízkým.

Bezpieczeństwo mamy w swoich rękach. Dlatego zachowujmy 
się tak, abyśmy wrócili w zdrowiu do domów do swoich bliskich.   

Przyczyną fałszywego alarmu przeciw-
pożarowego w dniu 9. 2. 2017 było uszko-
dzenie przyciskowego sygnału pożaro-
wego w dziale produkcyjnym Molding. 
Obsługa prasy bezwiednie nacisnęła 
wózkiem bezpośrednio na przycisk, który 
przekazał sygnał do centrali elektrycznej 
sygnalizacji pożarowej (EPS). Centrala jest 
umieszczona na portierni pracowniczej 
i pracownicy obsługi mają dokładnie sta-
nowione sposoby postępowania, które 
należy dotrzymać, to znaczy, że agencja 

odczytała z  ekranu EPS dane i  numer sygnalizacji, stanowiła sektor, w 
którym doszło do pożaru, i w stanowionym interwale czasowym wyko-
nała kontrolę fizyczną wraz z kolegami z administracji budynków.

Przez cały czas odbywała się ewakuacja pracowników i  dopie-
ro po weryfikacji, że chodziło o  fałszywy alarm ze względu na 
uszkodzenie sygnalizacji, można było zakończyć ewakuację pra-
cowników.

Chodziło o  standardowe postępowanie, którego pierwszorzędnym ce-
lem jest życie i zdrowie wszystkich pracowników. Rozumiemy, że pobyt 
na dworze w okresie zimowym nie był przyjemny w krótkich rękawach, 
lecz był on niezbędny.

Z opisanych faktów jest widoczne, że można uniknąć podobnym wyda-
rzeniom np. zwiększoną uwagą pracowników na stanowiskach pracy. 
Jeżeli chodzi o pracodawcę, skupimy się na jak najszybszej i efektywnej 
weryfikacji alarmu, np. w ramach corocznego ćwiczeniowego alarmu 
przeciwpożarowego.

FAŁSZYWY ALARM 
PRZECIWPOŻAROWY

Iveta Janků
Menadżer BOZP i ŽP

Bezpečnost je u nás na 1. místě Bezpieczeństwo na 1. miejscu

Alkohol & drogy 
vás vyoutují mezi 
nezaměstnané

Krá
tkod
obá 
záb
ava 
s dl
ouh
odo
bý
mi 
násl
edk
y 

< 
Alk

ohol&drogy vás vyoutují mezi nezaměstnané> 
 

Od začátku roku jsme se nekompromisně rozloučili se 16 kolegy, kteří během pracovní doby jevili 
známky chování pod vlivem návykové látky, kterou následně potvrdil provedený test. To znamená 
jednu výpověď každý šestý den od začátku ledna 2017.  

Chráníme tak zdraví a životy nejen hříšníků samotných, ale především vaše, abyste na jejich 
nezodpovědnost nedoplatili zbytečnými úrazy a nehodami, které nejsou náhodami.   

Naším cílem při namátkových kontrolách na přítomnost alkoholu a omamných látek není ztratit 
zaměstnance, kteří v DMCZ odvedli kus práce, ale zajistit bezpečnost pro všechny. Pokud test 
dopadne pozitivně, bez výjimek a diskuzí se s dotyčnou osobou rozloučíme. V této záležitosti jsme a i 
nadále budeme nekompromisní.  

Chceme, abyste se na svou práci a činnosti s ní spojené byli schopni 100% soustředit. Po vaší zábavě 
ve volném čase tedy vždy pamatujte na dobu potřebnou k tomu, aby vaše hladina alkoholu v krvi 
klesla na 0 promile. Jakýkoli jiný údaj je důvodem k tomu, abychom s okamžitou platností ukončili váš 
pracovní poměr. Vaše další starosti pak nebudou jen bolavá hlava, ale mj. např. cesta na Úřad práce a 

řešení s tím spojených následků. Nevyměňte tedy svůj měsíční příjem a vybudované stabilní místo 
za dno jedné lahve vedoucí k pádu na dno životní.  

Markéta Dousková 
Specialista pro vztahy s veřejností 

 

  

Krátkodobá zábava 
s dlouhodobými následky

Alkohol & 
narkotyki  
wyautują 
was między 
bezrobotnych

Krótkotrwała zabawa  
z długotrwałymi następstwami

Markéta Dousková
Specialista pro vztahy s veřejností

Markéta Dousková
Specialista pro vztahy s veřejností

Od początku roku pożegnaliśmy się bez 
kompromisu z 16 kolegami, którzy podczas 
godzin pracy przejawiali znaki zachowywa-
nia się pod wpływem substancji nawyko-
wej, którą następnie potwierdził wykonany 
test. To znaczy jedna wypowiedź co szósty 
dzień od początku stycznia 2017.

Chronimy tym samym zdrowie i  życie nie 
tylko samych grzeszników, ale przede 
wszystkim wasze, abyście nie byli po-
krzywdzeni ich nieodpowiedzialnością 
zbytecznymi urazami i  wypadkami, które 
nie są przypadkami.

Naszym celem podczas przypadkowych kon-
troli na obecność alkoholu i substancji odurza-
jących nie jest strata pracowników, którzy wy-
konali w DMCZ kawał pracy, lecz zapewnienie 
bezpieczeństwa dla wszystkich. Jeżeli wynik te-
stu będzie pozytywny, bez wyjątków i dyskusji 
pożegnamy się z taką osobą. W tych sprawach 
jesteśmy i nadal będziemy niekompromisni.

Chcemy, abyście byli zdolni skupić się w 100% na swojej pracę i dzia-
łaniach z  tym połączonych. Po waszej zabawie w wolnym czasie pa-
miętajcie więc zawsze o czasie potrzebnym do tego, aby wasz poziom 
alkoholu w krwi spadł na 0 promili. Jakakolwiek inna wartość jest po-
wodem do tego, abyśmy natychmiast rozwiązali wasz stosunek pracy. 
Waszym dalszym kłopotem nie będzie więc tylko ból głowy, ale między 
innymi np. droga na urząd pracy i  rozwiązywanie połączonych z  tym 
następstw. Nie wymieńcie więc swych poborów miesięcznych 
i wybudowanego stałego miejsca za dno butelki prowadzące do 
upadku na dno życiowe. 

Od začátku roku jsme se nekompromisně rozloučili se 16 kolegy, 
kteří během pracovní doby jevili známky chování pod vlivem ná-
vykové látky, kterou následně potvrdil provedený test. To zna-
mená jednu výpověď každý šestý den od začátku ledna 2017.

Chráníme tak zdraví a životy nejen hříšníků samotných, ale pře-
devším vaše, abyste na jejich nezodpovědnost nedoplatili zby-
tečnými úrazy a  nehodami, 
které nejsou náhodami.

Naším cílem při namátkových 
kontrolách na přítomnost al-
koholu a  omamných látek 
není ztratit zaměstnance, kteří 
v  DMCZ odvedli kus práce, ale 
zajistit bezpečnost pro všechny. 
Pokud test dopadne pozitivně, 
bez výjimek a diskuzí se s dotyč-
nou osobou rozloučíme. V  této 
záležitosti jsme a i nadále bude-
me nekompromisní.

Chceme, abyste se na svou 
práci a činnosti s ní spojené byli 
schopni 100% soustředit. Po 
vaší zábavě ve volném čase tedy 
vždy pamatujte na dobu potřeb-
nou k tomu, aby vaše hladina al-
koholu v krvi klesla na 0 promile. 
Jakýkoli jiný údaj je důvodem 
k  tomu, abychom s  okamžitou 
platností ukončili váš pracovní poměr. Vaše další starosti pak nebudou jen 
bolavá hlava, ale mj. např. cesta na Úřad práce a řešení s tím spojených 
následků. Nevyměňte tedy svůj měsíční příjem a vybudované sta-
bilní místo za dno jedné lahve vedoucí k pádu na dno životní.

Bezpečnost je u nás na 1. místě Bezpieczeństwo na 1. miejscu
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DMCZ PŘI VOLBĚ  
POVOLÁNÍ
Boj o zaměstnance začíná už ve školních a studentských lavicích. Média 
často zmiňují fakt, že výrobní firmy pociťují velkou nouzi o uchazeče na 
operátorských pozicích. Stejně velké téma je ale nedostatek specialistů. 
Proto jsme rádi přijali pozvání na dvě prezentace, které ovlivňují volbu 
povolání budoucích generací, a vypravili se jim vyprávět, co všechno se 
pod střechou výrobních závodů odehrává.

Živá knihovna povolání potřetí
Projekt Svazu průmyslu a dopravy ČR Živá knihovna povolání za-
mířil 15. února po úspěšné prezentaci v Liberci a České Lípě do jablo-
neckého Eurocentra. Cíl akce zůstal stejný - seznámit žáky posledních 
ročníků základních škol s  reálnou praxí jako doplněk systému karié-
rového poradenství. Děti tak měly možnost diskutovat s představiteli 
reálných profesí, za DMCZ s techniky kvality (QA Labo předséri-
ová výroba) Michalem Adamcem a Jardou Vítkem, kteří kromě 
vyprávění o naší laboratoři ukázali naživo práci s 3D optickým 
scannerem.

Na svou ukázku měli naši kvalitáři k dispozici celé pódium, které DENSU 
a jeho prezentaci velmi slušelo. Osvětlovači nám vypomohli s kombinací 
světla a tmy, aby byl laserový efekt pro diváky co nejatraktivnější. Pro 
dokreslení představy, jak to u nás na oddělení kvality vypadá, se k poví-
dání navíc promítaly fotky z laboratoře. Po prezentaci a dotazech žáků 
přišla na řadu soutěž, kterou třídy absolvovaly u stánku Petry Nyplové 
z našeho Tréninkového centra. Zde měli žáci za úkol to první, co by měl 
správný kvalitář ovládat, a sice rozpoznání vadných kusů od těch bez-
chybných. Za odměnu si pak odnesli nejen ceny, ale především zážitek, 
který by jim mohl pomoci při volbě technického oboru, až budou vypl-
ňovat přihlášku na střední školu.

Zleva / Z lewej: Jarda Vítek, Péťa Nyplová, Michal Adamec Soutěž v hledání shodných a neshodných dílů se 
vzorem

Konkurs w szukaniu zgodnych i niezgodnych  
z wzorem  części

Ukázka 3D skenování v podání Michala  
 Pokaz 3D skenowania w podaniu Michala

Jarda vyprávějící o výrobcích DMCZ / Jarda opowiadający o produktech DMCZ

DMCZ PODCZAS 
WYBIERANIA ZAWODU
Walka o  pracownika zaczyna już w ławach szkolnych i  studenckich. 
Media wspominają często fakt, że firmy produkcyjne odczuwają wiel-
ki niedostatek osób ubiegających się o pozycje operatorskie. Tak samo 
dużym tematem jest niedostatek specjalistów. Dlatego chętnie przy-
jęliśmy zaproszenie na dwie prezentacje, które wpływają na wybór 
zawodu przyszłych generacji, i przybyliśmy opowiedzieć, co wszystko 
odgrywa się pod dachem zakładów produkcyjnych.

Żywa biblioteka zawodów po raz trzeci
Projekt Związku Przemysłu i Transportu RCZ Żywa biblioteka zawodu 
skierował się 15. lutego po sukcesywnej prezentacji w Libercu i Českiej Lípie 
do jabloneckiego Eurocentrum. Cel imprezy został taki sam  – zapoznać 
uczniów ostatnich roczników szkół podstawowych z realną praktyką jako 
dodatek systemu doradztwa karierowego. Dzieci miały więc możliwość 
dyskutować z przedstawicielami realnych zawodów, za DMCZ z techni-
kami jakości (QA Labo produkcja przedseryjna) Michalem Adam-
cem i Jardą Vítkiem, którzy oprócz opowiadania o naszym labora-
torium pokazywali na żywo pracę z 3D scannerem optycznym.

Na swoją prezentację mieli nasi pracownicy jakości do dyspozycji całe 
podium, które DENSU i  jej prezentacji bardzo pasowało. Oświetlacze 
pomogli nam z kombinacją światła i ciemna, aby efekt laserowy był dla 
widzów jak najbardziej atrakcyjny. Na podkreślenie wyobrażenia, jak to 
u nas w dziale jakości wygląda, wyświetlały się oprócz tego zdjęcia z la-
boratorium. Po prezentacji i pytaniach uczniów przyszła kolej na konkurs, 
który absolwowały klasy przy stoisku Petry Nyplovej z naszego Centrum 
Treningowego. Tu mieli uczniowie za zadanie to pierwsze, co by miał opa-
nować dobry pracownik jakościowiec, tj.  rozpoznanie wadliwych sztuk 
od tych bez wad. Jako nagrodę otrzymali nie tylko nagrody, ale przede 
wszystkim doznania, które mogłyby im pomóc podczas wyboru branży 
technicznej, aż będą wypełniać zgłoszenia do szkoły średniej.

Burza firem
Změna reprezentačního týmu i prostředí. 28. února jsme divadelní pó-
dium vyměnili za školní tělocvičnu a vyrazili na Burzu firem, která se ve 
skutečnosti opravdu podobala velkému tržišti. Na něm zaměstnavatelé 
z Libereckého kraje nabízeli studentům Střední průmyslové školy strojní 
a elektrotechnické v Liberci volná místa pro absolvování jejich praxí.

Za DMCZ se burzy zúčastnil Vláďa Jermář, 
který má ke studentům technických obo-
rů blízko. Jeho pravidelnou náplní jsou 
např. exkurze škol do naší výroby. Druhou 
vyslankyní na market byla Bára Bílková za 
nábor, která dopředu zjišťovala oddělení 
a  vedoucí osoby, u  kterých by praxi bylo 
možné realizovat.

Největší zájem byl dle očekávání o zařazení 
do strojírenských, elektrotechnických a  IT 
odvětví. Během jednoho dopoledne jsme 
získali kontakt na 44 studentů, kteří proje-
vili zájem nastoupit na povinnou praxi prá-
vě do DMCZ. Z nich si na základě referencí 
ze školy a výběrových pohovorů zvolíme 5, 
kterým najdeme místo a uplatnění, aby si 
své teoretické znalosti vyzkoušeli naostro.

Výstava firem před zahájením burzy / Wystawa firm przed rozpoczęciem Bursy 

Burza v plném proudu / Bursa w pełnym wymiarze 

Vladimír Jermář a Bára Bílková připraveni  
zodpovídat zvídavé otázky studentů

Vladimír Jermář i Bára Bílková przygotowani  
do odpowiedzi na ciekawe pytanie uczniów

Vláďa a Bára v akci / Vláďa a Bára w akcji

Za DMCZ uczestniczył w Bursie Vláďa Jermář, który 
ma blisko do uczniów branż technicznych. Jego re-
gularną treścią działania są np. wycieczki szkół do 
naszego działu produkcji. Drugim administratorem 
w markecie była Bára Bílková za rekrutację, która 
wstępnie sprawdzała działy i osoby odpowiedzial-
ne, u których można byłoby realizować praktyki.

Największe zainteresowanie było na podstawie 
oczekiwania o zaszeregowanie do działów ma-
szynowych, elektrotechnicznych i IT. Podczas 
jednego przedpołudnia uzyskano kontakt do 44 
uczniów, którzy okazali zainteresowanie przybyć 
na połowę praktyki właśnie do DMCZ. Z których 
na podstawie referencji szkoły i rozmów kwalifi-
kacyjnych  wybierzemy 5, dla których znajdzie-
my miejsce i zastosowanie, aby wypróbowali na 
ostro swoją wiedzę teoretyczną. 

Bursa firm
Zmiana załogi reprezentacyjnej i środowiska. 28. lutego wymieniliśmy 
podium teatralne za szkolną halę sportową i  udaliśmy się na Bursę 
Firm, która w rzeczywistości wyglądała jak wielki plac targowy. Na nim 
pracodawcy z Kraju Libereckiego oferowali uczniom Średniej Przemys-
łowej Szkoły Maszynowej i Elektrotechnicznej w  Libercu wolne miejsca 
w celu absolwowania ich praktyki.  

Markéta Dousková,  
Specjalista relacji z publicznością

Markéta Dousková, 
Specialista pro vztahy s veřejností
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NEJLEPŠÍ 
KAIZEN  
ZA MĚSÍC  
LEDEN

Středisko/linka 760 - Radiator

Popis Označení jigů barvami - zaměňuje se LHD 
s RHD

Problém Vlivem nedostatečného označení jigů dochá-
zelo k záměně levého a pravého jigu a celkové 
dezorientaci na pracovišti.

Popis řešení Jigy byly označeny výraznou barvou, rozdílnou 
pro levý a pravý jig, aby bylo hned jasné jakou 
rukou jig brát. Levá žlutě a pravá fialová.

Před / Przed Po

Obr. Původní vizualizace jigů / Rys.: Pierwotna wizualizacja jigów Obr. Obrázek vizualizace jigů po změně / Rys.: Rysunek wizualiza-
cji jigów po zmianie

Co je Kaizen?
Kaizen je metoda postupného zlepšování založená na kulturních tradi-
cích Japonska. Zlepšování se zaměřuje na postupné optimalizování pro-
cesů a pracovních postupů, zvyšování kvality, snižování zmetkovitosti 
a úspory materiálu a času vedoucí ke snižování nákladů; případně na 
bezpečnost práce a snižování úrazovosti na pracovišti.

Podstatou metody je zapojení mnoha pracovníků z daného organi-
začního útvaru, od řadových po manažery. Účastnit se může kdokoli, 
všichni mohou přicházet s  nápady na zlepšení, které jsou kolektivně 
diskutovány a realizovány.

KAIZEN

Změna k lepšímu
Zmiana 

na lepsze

Prezentace nejlepších 
kaizenů v DENSO Dnes / 
Prezentacja najlepszych 
kaizenów w DENSO Dziś

Vyplnění návrhu / 
Wypełnienie pro-

pozycji

Kaizen MTG

Realizace / 
Realizacja

Přínos, finanční 
ohodnocení / Korzyść, 
ocena finansowa

Odměna / 
Wynagrodzenie

PDCA je metoda založena 
na čtyřech základních krocích: 
naplánuj, proveď, ověř, jednej.

Následně vždy musí dojít 
ke standardizaci a plnému 
informování, aby se toto 
zlepšení udrželo a nedošlo 
k návratu do původního stavu 
před optimalizací.

Proč podávat kaizeny a zlepšovat pracovní 
prostředí?
Jedním z důvodů je, že podáváním kaizenů zvyšujete konkurenceschop-
nost podniku a zajištujete si svá pracovní místa do budoucna. Druhým 
důvod je ten, že si můžete zlepšit své pracovní prostředí tak, aby se vám 
pracovalo lépe a pohodlně.

Jak to funguje? 
Vše začíná vašim nápadem, který sepíšete na kaizen žádanku, násled-
ně se rozhodne, jestli bude vaše myšlenka realizovaná. Pakliže ano, 
dostanete jako odměnu oběd zdarma. Když bude mít váš kaizen větší 
efekt, získáte finanční odměnu od 150,– do 20 000,–.

Dział/linia 760 - Radiator

Opis Oznaczenie jigów kolorami – zamienia się 
LHD z RHD

Problem Ze względu na niedostateczne oznaczenie ji-
gów dochodziło do zamiany lewego i prawego 
jigu i do ogólnej dezorientacji na stanowisku. 

Opis rozwiązania Jigy były oznaczone wyraźnym kolorem, róż-
nym dla lewego i prawego jigu, aby było od 
razu jasne jaką ręką brać jig. Lewa żółty a pra-
wa fioletowy. 

NAJLEPSZY 
KAIZEN  

ZA MIESIĄC 
STYCZEŃ

Co jest Kaizen?
Kaizen to metoda stopniowego ulepszania założona na tradycjach 
kulturowych Japonii. Ulepszenie skierowane jest na stopniowe opty-
malizowanie procesów i postępowań roboczych, podnoszenie jakości, 
obniżanie wadliwości i oszczędzanie materiału i czasu prowadzące do 
obniżenia kosztów; ewent. na bezpieczeństwo pracy i obniżanie wy-
padków na stanowiskach pracy.

Podstawą metody jest włączenie dużej ilości pracowników z da-
nej jednostki organizacyjnej,  zwykłych pracowników i menadżerów. 
Uczestniczyć może ktokolwiek, wszyscy mogą wnosić pomysły na ulep-
szenie, które są zbiorowo omawiane i realizowane. Martin Dvořák

TIE Specialist & Innovation Engineer

Jak to funkcjonuje? 
Wszystko zaczyna się od pomysłu, który wpiszemy do formularza ka-
izen, później zdecyduje się, czy wasz pomysł będzie realizowany. Jeżeli 
tak, dostaniecie jako nagrodę  darmowy obiad. Jeżeli kaizen przyniesie 
większy efekt, uzyskacie nagrodę finansową od 150,– do 20 000,–.

Dlaczego wnosić kaizeny i ulepszać 
środowisko pracy?
Jedna z przyczyn to to, że wnoszeniem kaizenów podnosimy zdolność 
konkurencyjną zakładu i zapewniamy sobie miejsca pracy na przyszłość. 
Drugim powodem jest to, że możemy poprawić swoje środowisko pracy 
tak, aby się nam pracowało lepiej i wygodniej.

PDCA je metodą założoną na 
czterech krokach podstawowych: 
zaplanuj, wykonaj, sprawdź, 
postępuj. 

Następnie zawsze musí dojść 
do standardyzacji i zupełnego 
informowania, aby utrzymać to 
ulepszenie i aby nie doszło do 
powrotu do stanu pierwotnego 
przed optymalizacją.  
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Ňaďa Halenčáková, Terka Šofrová (Production Control)

„Na Production Control opravdu přituhlo :) naštěstí jsme vy-
bavené a nic nás nepřekvapí!“

„W Production Control naprawdę zamroziło :) na szczęście 
jesteśmy wyposażone i nic nas nie zaskoczy!“

Lenka Fňouková, Radka Nasirová 
(Purchasing)

„Nákup nechybí v žádné DMCZ sou-
těži ;-)“

„Zakupów nie zabrakło w żadnym 
DMCZ konkursie ;-)“

Martin Dohnal (Sklad / Magazyn)

„Skladníkům je teplo, skladníkům 
je hej!“

„Magazynierom jest ciepło, maga-
zynierom w to graj!“

WINTER ECO DAY
V pátek 24. února proběhl druhý „EU WINTER ECO DAY“, v rámci 
kterého jsme na jeden celý den snížili teplotu ve všech kancelá-
řích o 2 °C!

Akce zapadá do Corporate ECO vision 2025 a byla uspořádána s cílem 
dosáhnout úspory energie a snížení emisí CO2.

V minulém roce dosáhlo DMCZ celodenním 
snížením teploty v kancelářích úspory přibližně 

6000 kWh (5.000 Kč).

Letos jsme ušetřili o něco více díky rozšíření 
závodu o západní přístavbu, kde vznikly 

nové administrativní prostory. Ušetřeno bylo 
cca 8000 kWh, ale jelikož využíváme levnější plyn, 

je částka v přepočtu na koruny nižší (4.600 Kč).

Že to v DENSU nemusí být vždycky jenom o práci, ale najdeme 
tu místo i pro kus legrace, dokazují výherní fotky demonstrující, 
jak si naši kancelářští s jednodenním chladem poradili:

Díky za pozitivní kolegy, jsme rádi, že vás tu máme :)
Dzięki za pozytywnych kolegów, jesteśmy zadowoleni, że was tu mamy :)

Darování chemické 
laboratoře Základním školám 
ve Frýdlantu

CHEMIE DO ŠKOL
O  tom, že továrny podnikající v  automobilovém průmyslu nejsou jen 
o linkách a dělnické práci, jsme se snažili referovat při návštěvě Základní 
školy ve Frýdlantu, kterou si zaměstnanci naší laboratoře vybrali jako 
cílovou pro věcný dar  – přenosnou chemickou laboratoř v  hodnotě 
9 990,–.

„Jako firma cítíme zodpovědnost vůči našemu okolí, kde působíme, 
vnímáme proto jako naší povinnost podporovat organizace v  regionu 
a vzhledem k tomu, že na Frýdlantsku jsme ještě žádnou aktivitu nevy-
vinuli, tak bychom rádi ve spolupráci s firmou Lach -Ner, která dodává 
chemikálie do našeho procesu a která se angažuje v projektu Chemie do 
škol dbajícího o osvětu těchto odborných předmětů, chtěli věnovat pře-
nosnou laboratoř právě sem k vám do vaší školy,“ zahájil setkání Jaroslav 
Froněk, jeden z manažerů výroby v DMCZ.

„Já vám za všechny naše žáky moc děkuji, každý takový dar je pro nás 
velkým přínosem, protože nejsme schopni podobnou výbavu sami za-
koupit. Běžně pořizujeme učebnice, pracovní listy, občas nějaké pomůc-
ky, ale chemikářům, fyzikářům a podobně, těm ze svých zdrojů bohužel 
příliš nedopřáváme. Naše učitelka chemie je do tohoto oboru díkybohu 
opravdu nadšená, ráda by dětem ukazovala v praxi co nejvíce z toho, co 
se učí teoreticky, takže jí váš dárek určitě moc potěší. Navíc právě do-
končujeme novou přírodovědnou učebnu sloužící pro všechny základní 
školy z města, takže užití bude opravdu veliké. Rádi vás na slavnostní 
otevření nové učebny pozveme,“ znělo poděkování ředitelky školy paní 
Věry Dunajčíkové.

U příležitosti setkání s člověkem, který ovlivňuje generace volící se své 
budoucí povolání, jsme se zajímali, jak vidí uplatnění svých absolven-
tů. Paní ředitelka se svěřila s tím, že spousta žáků pomýšlí na maturitní 
obory, ale dále už nemyslí na své uplatnění po studiu: „Pořád jim říkám, 
děcka, jestli půjdete studovat historii a podobně, zapomeňte na práci. 
Nakonec budete stejně muset dělat něco jiného.“

Proto by ráda uvítala možnost nahlédnout se svými čtyřmi třídami 
osmáků přímo do našeho provozu. K  tomu ji ponouká i  zkušenost 
s tím, že žáci mají největší zájem o to vidět věci v praxi, podle jejich 
slov tzv.  „okouknout předváděčky“. „Když jim něco vyprávíte, tak 
vám máloco uvěří z  lavice, ale když vyprávěné mohou sami prožít, 
dají se pak snáze nasměrovat. Pokud to tedy bude možné, ráda bych 
jim zpříjemnila výuku nahlédnutím do DENSA,“ zakončila společné 
setkání paní Dunajčíková prosbou o prohlídku našeho závodu, kte-
rou jí rádi splníme.

Markéta Dousková
Specialista pro vztahy s veřejností

1. místo / 1. miejsce 

W piątek 24 luty odbył się drugi „EU WINTER ECO DAY“, w ra-
mach którego obniżyliśmy na jeden cały dzień temperaturę we 
wszystkich biurach o 2°C!

Akcja zapada do Corporate ECO vision 2025 i została zorganizowana  
z celem osiągnięcia oszczędności w energii i obniżenia emisji CO2.

W roku ubiegłym zaoszczędziło DMCZ dzięki 
całodziennemu obniżeniu temperatury w biurach  

mniej więcej 6000 kWh (5.000 CZK). 

W roku bieżącym zaoszczędziliśmy trochę więcej 
dzięki poszerzeniu zakładu o zachodnią przy-

budówkę, gdzie powstały nowe przestrzenie ad-
ministracyjne. Zaoszczędzono około 8000 kWh, 

lecz ponieważ używamy tańszy gaz, suma w prze-
liczeniu na korony jest niższa (4.600 CZK).

Że w DENSO nie zawsze musi chodzić o pracę, ale znajdziemy 
tu też miejsce na dowcipy, pokazują zwycięskie zdjęcia demon-
strujące, jak nasi koledzy biurowi poradzili sobie z jednodni-
owym chłodem: 

2. místo / 2. miejsce 

3. místo / 3. miejsce 

Markéta Dousková, Specialista pro vztahy s veřejností Markéta Dousková, Specjalista relacji z publicznością

Darowanie laboratorium 
chemicznego szkołom 
podstawowym w Frýdlancie

CHEMIA DO SZKÓŁ
O tym, że fabryki działające w przemyśle samochodowym nie są tylko 
o liniach i pracy robotników, staraliśmy się referować podczas odwiedzin 
Szkoły Podstawowej w Frýdlancie, którą wybrali pracownicy naszego 
laboratorium jako cel prezentu rzeczowego – przenośne laboratorium 
chemiczne w wartości 9 990,–.

„Jako firma czujemy się odpowiedzialnymi w stosunku do naszej okolicy, 
gdzie działamy, rozumiemy więc jako nasz obowiązek wspierać organizacje 
w regionie też ze względu na to, że na Ziemi Frýdlantskiej jeszcze żadnych 
działań nie wykonaliśmy, więc chcieli 
byśmy we współpracy z  firmą Lach-
-Ner, która dostarcza środki chemiczne 
do naszego procesu i która angażuje się 
w projekcie Chemia do szkół, dbającym 
o  oświatę tych przedmiotów specjali-
stycznych, chcieliśmy przekazać przenoś-
ne laboratorium właśnie waszej szkole, 
„rozpoczął spotkanie Jaroslav Froněk, 
jeden z menadżerów produkcji w DMCZ.

„Ja wam bardzo dziękuję za wszystkich 
naszych uczniów, każdy taki prezent 
jest dla nas dużym wkładem, ponieważ 
nie jesteśmy zdolni sami kupić podob-
nego wyposażenia. Na bieżąco kupuje-
my podręczniki, karty robocze, czasem 
jakieś pomoce, ale chemikom, fizykom 
i podobnie, im z naszych źródeł niestety 
za wiele nie dajemy. Nasza nauczyciel-
ka chemii jest naprawdę zapaleńcem w 
swojej branży, chciałaby pokazać dzie-
ciom w praktyce jak najwięcej z  tego, 
czego uczą się teoretycznie, a  więc na 
pewno wasz prezent ją bardzo ucieszy. Oprócz tego właśnie wykańcza-
my nowy kabinet przyrodniczo naukowy służący wszystkim szkołom 
podstawowym z miasta, będzie więc bardzo duże wykorzystanie. Chęt-
nie zaprosimy was na uroczyste otwarcie nowego gabinetu“, brzmiało 
podziękowanie dyrektorki szkoły, pani Věry Dunajčíkovej.

Z okazji spotkania z człowiekiem, który wpływa na generację wybiera-
jącą sobie przyszły zawód, interesowało nas, jak zapatrują się na zna-
lezienie zastosowania swoich absolwentów. Pani dyrektorka zwierzyła 
się, że dużo uczniów zastanawia się nad pójściem do szkoły z maturą, 
ale dalej już nie myślą o swojej przyszłości po jej absolwowaniu: „Mówię 
do nich ciągle, dzieci, jeżeli pójdziecie studiować historię czy podobnie, 

to zapomnijcie o pracy. I tak w końcu bę-
dziecie musieli robić coś innego.

Dlatego chętnie przywitała możliwość 
zajrzenia ze swoją czwórką klas ósma-
ków bezpośrednio do naszego zakładu. 
Do tego pociąga ją też doświadczenie, 
ponieważ uczniowie są najbardziej zain-
teresowani jeżeli zobaczą rzeczy w prak-
tyce, na podstawie jej słów tzw. „obejrzeć 
prezentowanie“. „Jeżeli opowiadacie im 
o czymś, to mało czemu uwierzą z ławki, 
ale jeżeli to opowiadane mogą sami prze-
żyć, to wtedy dadzą się bardziej ukierun-
kować. Jeżeli więc będzie to możliwe, 
chętnie bym im uprzyjemniła nauczanie 
obejrzeniem DENSA,“ zakończyła wspól-
ne spotkanie pani Dunajčíková prośbą 
o  zwiedzenie naszego zakładu, którą jej 
chętnie spełnimy.

Markéta Dousková
Specjalista relacji z publicznością

Zleva: Ředitelka školy paní Věra Dunajčíková, Jana Istenáková (Teamleader Kvality povrchové úpravy), Jaroslav Froněk (Manažer výroby) / Z lewej  strony: 
Dyrektor szkoły, pani  Věra Dunajčíková, Jana Istenáková (Teamleader Jakość upraw powierzchowych), Jaroslav Froněk (Menadżer działu produkcji)
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FANDILA NÁS 
TISÍCOVKA!
Svolali jsme všechny pravidelné i příležitostné fa-
noušky hokeje, aby spojili své síly a ve středu 25. 1. 
vyrazili fandit Tygrům proti soupeřům ze Zlína!

Jako výbavu jsme vám pořídili nejen vstupenky zdarma, ale ještě na-
víc trička s logem hokejového klubu a našeho DENSA, abychom se na 
skandujících tribunách poznali.

Dohromady se vás se zájmem zúčastnit se akce přihlásilo víc než 1000!

Aréna během tohoto zápasu patřila DENSU, navíc jsme vyhráli a udr-
želi se tak na prvním místě tabulky v cestě za obhajobou titulu. Ti, kteří 
reagovali na soutěž vyhlášenou po zápase a nahlásili správný výsledek 
utkání, si k sportovnímu zážitku odnesli navíc ještě lahev vína :-)

Markéta Dousková
Specialista pro vztahy s veřejností

Žij zdravě a vyhrávej!

Sportuje celé 
DENSO

 ● Abychom na maratonu a  ostatních sportovních disciplínách, 
kterých se přes rok účastníme, byli za rovnocenné soupeře 
a favority

 ● Abychom si u oběda mohli povídat o společných nepracovních 
zážitcích

 ● Abychom mezi sebou nacházeli přátele

 ● Abychom se vzájemně podporovali a fandili si

 ● Abychom ve zdravém těle pěstovali zdravého ducha

 ● V 3 ČLENNÝCH DRUŽTVECH

 ● NA JAKÉMKOLI MÍSTĚ NA SVĚTĚ

 ● V JAKÝKOLI ČAS

 ● CO NEJDELŠÍ VZDÁLENOST ZA MĚSÍC

Všechno začalo v prosinci 2015 sázkou party, která se rozdělila na dva 
týmy usilující o to, který bude mít na konci měsíce větší součet nabě-
haných kilometrů. Poražení pak pozvali vítěze na polévku PHO -BO 
a všichni si dohromady užili společné posezení.

Postupně se přidávali další a další závodníci. Dnes už si mezi sebou měří 
síly 12 trojic v 6 disciplínách:

Výsledek je vždy pak přepočítán na zdolané kilometry v běhání.

Může nás však být ještě víc! Sportujeme společně i každý sám, kdekoli, 
kdykoli. Zkrátka tak, jak každému vyhovuje. Své výkony si měříme po-
mocí mobilních aplikací (např. Endomondo, Sports -tracker, Sportstrac-
klive, Runtastic), které pak vyplňujeme do společné tabulky výsledků.

Chcete se přidat? Vyberte si k sobě další dva kolegy, nebo 
se kdykoli v průběhu roku přihlaste jako jednotlivec, které 
dáme dohromady. Na první tři trojice, které vždy v kalen-
dářním měsíci zasportují nejvíce kilometrů, čeká odměna 
v podobě poukázek Ticket Multi, které mohou uplatnit na 
své další volnočasové aktivity. Zájemce zaeviduje tvůr-
ce celého projektu  – Jirka Valenta (j.valenta@denso.cz, 
+420 733 618 340). S  evidencí a  zapisováním kilometrů si 
také nemusíte dělat starosti, můžeme je zapisovat za vás, 
stačí říct :)

KIBICOWAŁO 
NAS TYSIĄC!
Zwołaliśmy wszystkich regularnych i okazyjnych 
kibiców hokeju, aby połączyli swoje siły i w środę 
25. 1. przyszli kibicować Tygrom przeciwko prze-
ciwnikom ze Zlína! 

Jako wyposażenie załatwiliśmy dla was nie tylko bilety darmowe, lecz 
oprócz tego koszulki z logiem hokejowego klubu i naszego  DENSA, 
abyśmy się poznali na skandujących trybunach.  

Rezem zgłosiło się was zainteresowanych uczestniczyć w imprezie po-
nad 1000!

Arena podczas tego współzawodnictwa należała do DENSA, oprócz 
tego wygraliśmy a więc  utrzymaliśmy się też na pierwszym miejscu 
w tabeli w drodze do obrony tytułu. Ci, którzy reagowali na konkurs 
ogłoszony po meczu i zgłosili właściwy wynik spotkania, oprócz doznań 
sportowych otrzymali jeszcze butelkę wina  :-) 

Markéta Dousková
Specjalista relacji z publicznością

Żyj zdrowo i wygrywaj!

Sportuje całe 
DENSO

 ● Abyśmy byli  w maratonie i pozostałych dyscyplinach spor-
towych, w których uczestniczymy w ciągu roku,równocennymi 
współzawodnikami i faworytami, 

 ● Abyśmy podczas  obiadu mogli rozmawiać o wspólnych dozna-
ných 

 ● Abyśmy znajdowali wśród nas przyjaciół

 ● Abyśmy się wspierali nawzajem i kibicovali 

 ● Abyśmy w zdrowym ciele piastowali zdrowego ducha

Markéta Dousková, Specialista pro vztahy s veřejností

 ● W DRUŻYNACH 3 OSOBOWYCH

 ● NA JAKIMKOLWIEK MIEJSCU NA ŚWIECIE

 ● O JAKIMKOLWIEK CZASIE

 ● JAK NAJWIĘKSZA ODLEGŁOŚĆ ZA MIESIĄC

Wszystko rozpoczęło się w grudniu 2015 zakładem załogi, która rozdzieliła 
się na dwie grupy usiłując o to, która będzie miała na końcu miesiąca więk-
szą ilość ubieganych kilometrów. Pokonani potem zaprosili zwycięzców na 
zupę  PHO-BO i wszyscy razem cieszyli się ze wspólnego biesiadowania.  

Stopniowo dołączali nowi i nowi zawodnicy. Dziś już między sobą mie-
rzy swoje siły 12 trójek w 6 dyscyplinach: 

Běhání / Bieganie

Jízda na kole / Jazda rowerowa

Plavání / Pływanie

Kolečkové brusle / Wrotki

Běžky / Biegówki

Koloběžka / Hulajnoga

Wynik jest potem przeliczany na pokonane kilometry w bieganiu.

Może nas jednak być jeszcze więcej! Sportujemy wspólnie i każdy sam, 
gdziekolwiek, kiedykolwiek. Po prostu jak to każdemu odpowiada. 
Swoje wyniki mierzymy za pomocą aplikacji mobilnych (np. Endomon-
do, Sports-tracker, Sportstracklive, Runtastic), które potem wpisujemy 
do wspólnej tabeli wyników. 

Czy chcecie dołączyć? Wybierzcie dla siebie następnych 
dwóch kolegów, lub kiedykolwiek w ciągu roku zgłoście się 
jako jednostka, a potem was połączymy. Na pierwsze trzy 
trójki, które w miesiącu kalendarzowym nasportują na-
jwięcej kilometrów, czeka wynagrodzenie w formie talonów 
Ticket Multi, z których mogą korzystać podczas innej swojej 
działalności wolnoczasowej. Zainteresowanych zarejestruje 
twórca całego projektu – Jirka Valenta (j.valenta@denso.cz, 
+420 733 618 340). Z ewidencją i zapisywaniem kilometrów 
nie musicie się też trudzić, możemy je za was zapisywać, 
wystarczy powiedzieć   :)

Markéta Dousková, Specjalista relacji z publicznością
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Chceme Tě 
vidět i příště!

Vidíme se?

„Ročně na našich silnicích zemře 
přes 700 lidí. Každý sedmý člověk u 

nás zemře při dopravní nehodě coby 
chodec. Z nich pak každý 8. mimo 

obec. A to je varující!“

Povinné nebo dobrovolné?
Od 20.  února  2016 mají chodci nově povinnost dle novely zákona 
361/2000 Sb., o silničním provozu nosit reflexní prvek, a to vždy, pokud 
se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti (tedy nejen v noci, ale i za 
šera, mlhy apod.) a po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením. Z hlediska vlastní bezpečnosti je však 
samozřejmě dobré využít reflexních prvků všude tam, kde hrozí, že vás 
řidič bezpečně a včas nerozezná.

Jak se správně zviditelnit?
 ● Používejte reflexní a fluorescenční 

materiály a kombinujte je, abyste 
byli dobře vidět za světla i za tmy.

 ● Reflexní předměty umístěte 
nejlépe ke konci rukávů, blízko 
ke kolenům a do úrovně pasu 
(cyklisté také na přilbu a kolo).

 ● Oblečení, školní brašny a doplňky 
opatřené reflexními a fluorescenč-
ními bezpečnostními prvky 
nezapomeňte pořídit také svým 
dětem.

Widzimy się?

„Co roku zginie na naszych drogach 
ponad 700 osób. Co siódmy człowiek 

umrze u nas podczas wypadku 
drogowego jako przechodzeń. Z nich 
co 8 poza miejscem zabudowanym.  

I jest to alarmujące!“

Chcemy Cię widzieć  
i w przyszłości! 

Obowiązkowe lub dobrowolne?
Od 20 luty 2016 mają piesi nowy obowiązek na podstawie ustawy 
361/2000 DZ.U., o  ruchu drogowym noszenie elementu refleksyjne-
go, i to zawsze, jeżeli porusza się on poza miejscowością w warunkach 
z obniżoną widocznością (tj. nie tylko w nocy, ale też podczas szarówki, 
mgły itp.) i po poboczu lub skraju drogi w miejscu, które nie jest oświet-
lone oświetleniem publicznym. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest 
jednak oczywiście dobre korzystać z elementów refleksyjnych wszędzie 
tam, gdzie grozi, że kierowca was bezpiecznie i na czas nie zauważy.

Jak się właściwie uwidocznić?
 ● Używajcie materiały refleksyjne i fluorescen-

cyjne i kombinujcie je, abyście byli dobrze 
widzialni za światła i ciemna.

 ● Przedmioty refleksyjne umieszczajcie naj-
lepiej na końcu rękawa, w pobliżu kolan 
i do poziomu pasa (rowerzyści też na hełm 
i rower).

 ● Ubranie, torby szkolne i dodatki wyposażo-
ne w elementy refleksyjne i fluorescencyjne 
nie zapomnijcie przygotować też swoim 
dzieciom.

Kde mohu reflexní doplňky koupit a kolik 
stojí?
Nejrůznější přívěsky, nášivky, nažehlovací prvky, samolepky, pásky 
na ruku apod. pořídíte například v papírnictvích, prodejnách se spor-
tovními potřebami, často je seženete i  v  klasickém supermarketu, 
v  prodejnách domácího zboží, v  trafice, na poště, na čerpací stanici, 
v  galanteriích nebo v  obchodech s  jízdními koly, případně na adrese 
www.altima.cz, nebo www.reflexniprivesky.cz. Cena jednoduchých re-
flexních prvků se pohybuje zhruba kolem 30 Kč.

Funguje to?
Zahraniční zkušenosti dokazují, že reflexní prvky mohou za zhoršené 
viditelnosti snížit účast chodce na smrtelné nehodě až desetkrát. Jinak 
řečeno, 10 % chodců by mělo šanci přežít, a u cyklistů je toto procento 
ještě vyšší – až 30 % jezdců na kole by mohlo žít, pokud by bylo dosta-
tečně viditelných. 

Co když svou povinnost být vidět 
poruším?
Pak vám hrozí pokuta v rozmezí od nuly do 2000 Kč blokově, od 1500 
do 2500 Kč ve správním řízení. Místo udělování sankcí však policejní 
hlídky lidem spíše domlouvají a zdarma rozdávají reflexní pásky a tašky, 
aby hříšníci propříště už nejen neporušili zákon, ale především zvýšili 
svou bezpečnost.

Auta, motocykly, ale i cyklisté, mají povinnost svítit, chodci ta-
kovou povinnost nemají. Pro svoji větší bezpečnost by proto 
měli používat především reflexní materiály, díky kterým jsou 
viditelní v dostatečném předstihu a ostatní na ně mohou včas 
zareagovat.

Gdzie można kupić dodatki refleksyjne i 
ile kosztują?
Najróżniejsze wisiorki, naszycia, elementy do zaprasowania, samoklejki, 
paski na rękę itp. kupicie na przykład w w sklepach z artykułami pa-
pierniczymi, w sklepach sportowych, często kupicie je też w klasycz-
nym supermarkecie, w sklepach z wyposażeniem dla domu, w kiosku, 
na poczcie, na stacji benzynowej, w galanterii lub w sklepach z rowera-
mi, ewentualnie na www.altima.cz, lub www.reflexniprivesky.cz. Cena 
poszczególnych elementów refleksyjnych jest około 30 CZK. 

Funkcjonuje to?
Doświadczenia zagraniczne udowadniają, że elementy refleksyjne 
mogą podczas gorszej widoczności obniżyć udział pieszych w śmiertel-
nym wypadku nawet dziesięciokrotnie. Mówiąc inaczej,  10 % miałoby 
szansę przeżycia, a w przypadku rowerzystów ten procent jest jeszcze 
wyższy – aż 30 % rowerzystów mogłoby żyć, jeżeli byliby dostatecznie 
widoczni. 

A jeżeli naruszę swój obowiązek bycia 
widocznym?
To grozi wam kara w granicach od zera do 2000 CZK na miejscu, od 
1500 do 2500 w postępowaniu administracyjnym. Zamiast sankcji 
patrole policyjne napominają jednak ludzi i bezpłatnie rozdają paski 
refleksyjne i torby, aby grzesznicy w przyszłości nie tylko nie naruszali 
przepisy, ale przede wszystkim zwiększyli swoje bezpieczeństwo.

Markéta Dousková, Specialista pro vztahy s veřejností Markéta Dousková, Specjalista relacji z publicznością

Zdroje: 

http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/211-kampan-vidime-se 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-20-unora-plati-pro-chodce-nova-
-povinnost-nosit 

Auta, motocykle, ale i rowerzyści, mają obowiązek świecić, pie-
si nie mają takiego obowiązku. Ze względu na swoje większe 
bezpieczeństwo powinni dlatego używać przede wszystkim 
materiały refleksyjne, dzięki którym są widoczni dostatecznie 
wcześnie i pozostali mogą na nich zawczasu reagować.

Źródła: 

http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/211-kampan-vidime-se 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-20-unora-plati-pro-chodce-
-nova-povinnost-nosit 

18 19

DOPRAVNÍ VÝCHOVA / EDUKACJA O RUCHU DROGOWYMDOPRAVNÍ VÝCHOVA / EDUKACJA O RUCHU DROGOWYM



BENEFITY / BENEFITYBENEFITY / BENEFITY

Nový telefonní operátor – 
Nové výhody pro vás

Snižte své 
měsíční výdaje 
za telefon sobě 
i svým blízkým

Pro děti

Pro babičku

Pro přítelkyni

Pro manžela

Pro sourozen
ce

Pro tchýni

Jak získám benefit?
1. Jsem kmenový nebo agenturní zaměstnanec DENSA
2. Zažádám administrativní oddělení DMCZ o  unikátní kód 

(731 530 034, Administrativní kancelář, K. Škodová)
3. Navštívím webové stránky Vodafonu vodafone.cz/densomanu-

facturing
4. Kódem získaným od administrativy se přihlásím do objednávkové-

ho portálu
5. Vyplním formulář Objednávka
6. Do formuláře uvedu datum a čas, kdy mě má operátor z Vodafonu 

kontaktovat a telefonicky se mnou uzavřít smlouvu
7. Nechodím na pobočku, protože tam o  našich tarifech nevědí, ale 

držím se postupu výše :)

Účet pro mé blízké:
 ● Mohu využít, pokud mám již uzavřený svůj výhodný tarif pro za-

městnance DENSA

 ● Vše vyřídím ve webové aplikaci

 ● Faktury budou chodit na jednotlivá jména tak, jak si je nastavím, po-
kud ale nebudou placeny včas, bude Vodafone kontaktovat mě jako 
zodpovědnou osobu

Stávající operátor:
 ● Se vším mi poradí operátor Vodafonu, se kterým budu vyřizovat 

nový Vodafone účet (zeptám se ho na všechny otázky, které mě 
napadnou) :)

 ● I když jsem v současné době u Vodafonu, musím vypovědět svou 
aktuální smlouvu a uzavřít novou

Nowy operator telefoniczny 
– Nowe korzyści dla was

Obniżcie swoje 
miesięczne wydatki 
za telefon dla siebie 
i swoich bliskich
Dla dzieci

Dla babci
Dla przyjaciółki

Dla rodzeństwa

Dla męża

Dla teściowej

Kateřina Škodová, Specialista Administrativy Kateřina Škodová, Specjalista Administracji

Z čeho si můžu já a moji blízcí vybírat:
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. 

Jak uzyskać benefit?
1. Jestem rdzennym lub agenturowym pracownikiem DENSA
2. Poproszę w Dziale Administracji DMCZ o kod unikatowy (731 530 

034, biuro Administracji, K. Škodová)
3. Odwiedzę stronice internetowe Vodafonu vodafone.cz/denso-

manufacturing
4. Kodem uzyskanym z administracji zgłoszę się na portalu zamówi-

eniowym
5. Wypełni formularz Objednávka/Zamówienie
6. W formularzu wpiszę datę i czas, kiedy ma mnie kontaktować ope-

rator z Vodafonu i zawrze ze mną telefonicznie umowę
7. Nie chodzę na oddział, ponieważ tam nie wiedzą o naszych tary-

fach, ale trzymam się postępowania jak napisano powyżej :) 

Konto dla moich bliskich:
 ● Mogę wykorzystać, jeżeli już mam zawartą swoją korzystną taryfę 

dla pracowników  DENSO

 ● Wszystko załatwię w aplikacji internetowej 

 ● Faktury będą wysyłane na poszczególne nazwiska tak, jak je sobie 
nastawię, jeżeli jednak nie będą płacone na czas, Vodafone będzie 
kontaktować mnie jako osobę odpowiedzialną

Obecny operator:
 ● Ze wszystkim poradzi mi operator Vodafonu, z którym będę zała-

twiać nowe konto Vodafone (zapytam go o wszystko, co mnie in-
teresuje) :) 

 ● I jeżeli jestem obecnie w Vodafonie, muszę wypowiedzieć swoją ak-
tualną umowę i zawrzeć nową

Internet w komórce  
z taryfą telefonowania i SMS w sieci

Podłączenie do komórki 300 MB Podłączenie do komórki 1,5 GB

101 CZK/miesięcznie 143 CZK miesięcznie

Internet do tabletu i notebooku 
ze zobowiązaniem 24 miesiące

Mobilne podłączenie 4 GB Mobilne podłączenie  10GB

260 CZK miesięcznie 
(minimalne pełnienie 249 CZK)                 

500 CZK miesięcznie 
(minimalne pełnienie 490 CZK)

Internet do domu  
bez zobowiązań

ADSL 8 Mbps/VDSL 20 Mbps VDSL 40 Mbps

400 CZK miesięcznie 533 CZK miesięcznie

Połączenie bezprzewodowe 
ze zobowiązaniem 24 miesiące

4 G/ LTE

400 CZK miesięcznie

Telefonowanie i SMS  
z zobowiązaniem na 24 miesiące

Telefonowanie i SMS w sieci Telefonowanie i SMS + Telefonowanie i SMS
w sieci do wszystkich sieci

księgowanie po sekundach

50 minut i 50 SMS

+ 4 koledzy w sieci Vodafone 

pozostałe sieci 1,19 CZK/min  
i 1,21 CZK/SMS

61 CZK miesięcznie
(minimalne pełnienie miesięczne 50 CZK 

jest już zawarte v cenie pakietu)

Nieograniczone telefonowa-
niei SMS w sieci Vodafone

 + 100 min do pozostałych sieci

po zużyciu 1,19 CZK/min  
i 1,51 CZK/SMS

151 CZK miesięcznie
(minimalne pełnienie miesięczne 50 CZK 

jest już zawarte v cenie pakietu)

Nieograniczone 
telefonowanie i SMS  

do wszystkich sieci

+ 1,5 GB dat

151 CZK miesięcznie
(minimalne pełnienie miesięczne 50 CZK 

jest już zawarte v cenie pakietu)

Z mogę wybierać ja i moi bliscy:
Ceny są wymienione włącznie VAT 21%. 

Internet do mobilu  
 s tarifem pro volání a SMS v síti 

Připojení pro mobil 300 MB Připojení pro mobil 1,5 GB 

101 Kč/měsíc  143 Kč/měsíc

Internet do tabletu a notebooku 
se závazkem na 24 měsíců

Mobilní připojení 4 GB Mobilní připojení 10 GB

260 Kč/měsíc 
(minimální pinění 249 Kč)                 

500 Kč/měsíc 
(minimální pinění 490 Kč)

Internet na doma   
bez závazku 

ADSL 8 Mbps/VDSL 20 Mbps VDSL 40 Mbps

400 Kč/měsíc 533 Kč/měsíc 

Připojení bez kabelu 
se závazkem na 24 měsíců

4 G/ LTE

349 Kč/měsíc 

Volání a SMS  
se závazkem na 24 měsíců

Volání a SMS v síti Volání a SMS v síti + Volání a SMS do všech sítí 

Účtování po vteřinách

50 minut a 50 SMS

+4 kamarádi v síti Vodafone

Ostatní sítě 1,19 Kč/min.  
a 1,21 Kč/SMS

61 Kč/měsíc 
(Minimální měsíční pinění 50 Kč  

je již zahrnuto v ceně balíčku)

Neomezené volání a SMS  
v síti Vodafone 

+ 100 minut do ostatních sítí 

Po vyčerpání 1,19 Kč/min  
1,51 Kč/SMS

151 Kč/měsíc 
(Minimální měsíční pinění 50 Kč  

je již zahrnuto v ceně balíčku)

Neomezené volání a SMS  
do všech sítí

+ 1,5 GB dat

398 Kč/měsíc 
(Minimální měsíční pinění 50 Kč  

je již zahrnuto v ceně balíčku)
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Volné pozice
Aktuálně obsazujeme tyto volné pozice:

Simona Procházková, Oddělení lidských zdrojů ‑ Nábor

Wolne pozycje 
Aktualnie prowadzimy nabór na następujące stanowiska:

Simona Procházková, Dział zasobów Ludzkich ‑ Rekrutacja

5 let / 5 lot:

Oddělení 
Dział

Pozice
ENG CZ PL

H&S Health&Safety Specialist Specialista BOZP a PO Specjalista BOZP a PO
Business planning BP Specialist Specialista obchodního plánování Specjalista planowania handlowego
Cost Planning Cost Planning Specialist Specialista nákladového plánování Specjalista planowania nakładów
Purchasing Purchaser Nákupčí Zaopatrzeniowiec

PC
Production Planner Plánovač výroby Planowacz produkcji
NPI specialist Specialista rozběhu nových projektů Specjalista rozpoczynana nowych projektów
Material Controller Materiálový disponent Dysponent materiałowy

Logistics
Logistics Supervisor - Packaging Supervisor logistiky - obaly Supervisor logistyki - opakowania
TIE specialist Specialista TIE v logistice Specjalista TIE w logistyce
Specialist - packaging Specialista logistiky - obaly Specjalista logistyki - opakowania

Design Product engineer Produktový inženýr Inżynier produktowy
Quality Manufacturing CQA engineer Inženýr zákaznické kvality - série Inżynier jakości klientskiej - seria
QA Engineering CQA engineer Inženýr zákaznické kvality - předsérie Inżynier jakości klientskiej - przedseria

PE

Laboratory - Mechanics engineer Laboratoř - Technik inženýr mechaniky Laboratorium - Technik inżynier mechaniki
End of line specialist (process development) Specialista konce montáže výrobních linek (vývoj procesu) Specjalista końca montażu linii produkcyjnych (rozwój procesu)

Engineer HE (process develop-ment) Technolog pro tepelné výměníky Technolog wymienników cieplnych
Production Eng. Technolog pro tepelné výměníky Technolog wymienników cieplnych
Assembly specialist Technolog pro montážní linky Technolog linii montażowych

Spare parts Spare parts control Specialist Specialista skladu náhradních dílů Specjalista magazynu części zamiennych
Tool and Die Maitenance worker/ Toolmaker Údržbář/ Nástrojař Konserwator/Narzędziowiec
Facility T/L Facility Mistr správy budov Majster administracji budynków 
Production Mistr výroby production T/L production T/L 

Pracovní
výročí Jubileusze 

stażu pracy

10 let / 10 lot:
ÚNOR / LUTY::

Středisko / Dział Příjmení a jméno / Nazwisko i imię
535 Pacovský Lukáš
717 Chalupa Lukáš

540 Malyš Taťána Mgr. Ph.D.
730 Bielak Adam Lukasz
714 Biniak Marta
714 Matuszczyk Ireneusz Adam
717 Marczuk Urszula
719 Kowhan Magdalena
730 Skóra Jolanta
730 Uryga Miroslawa Janina
750 Pytko Jan
750 Kasperek Janusz Zygmunt
750 Pilipionek Mariola Teresa
780 Dabal Izabela Katarzyna
780 Andrzejczak Wieslawa Danuta

ÚNOR / LUTY::
Středisko / Dział Příjmení a jméno / Nazwisko i imię

530 Kamidrová Blanka
712 Koníček Tomáš
712 Holubová Jana
714 Kalašová Iva
717 Serafin Lukasz Marek
717 Lochmanová Andrea
712 Líznerová Jana

720 Burgerová Marie
780 Kletečková Ivana
780 Pilíková Jitka
717 Tomáňová Eva
722 Presinszká Michaela

Vedení společnosti děkuje za dlouholetou loajalitu a odvedou 
práci těmto našim zaměstnancům, kteří v průběhu posledních 
měsíců dosáhli v DMCZ jubilejní délky svého působení:

Zarząd spółki dziękuje za długoletnią lojalność i wykonaną pracę 
następującym naszym pracownikom, którzy w ciągu ostatnich miesięcy 
osiągnęli w DMCZ jubileuszową długość swojej działalności:

LIDÉ V DENSU / LUDZIE W DENSO

BŘEZEN / MARZEC:
Středisko / Dział Příjmení a jméno / Nazwisko i imię

715 Szwajlyk Waldemar Piotr
531 Vintr Martin
715 Czerwiński Marcin Tomasz

730 Kovačík Marek
750 Pemlová Lucie

BŘEZEN / MARZEC:
Středisko / Dział Příjmení a jméno / Nazwisko i imię

343 Čánský Petr
520 Skála Pavel Ing. Ph.D.

ODMĚNA ZA 
DOPORUČENÍ

Přiveďte zájemce o práci 
ve výrobě a získejte 

finanční odměnu

10 000 Kč
Hledají vaši známí a blízcí 

zaměstnání? V DENSU je přijmeme!

Doneste životopis či telefonní kontakt uchazeče  
o práci ve výrobě na personální oddělení. Sídlíme na 

Tréninkovém centru.

Po jeho odpracované zkušební době  dostanete 5.000,-.  
Po jednom jeho roce v DMCZ vám vyplatíme dalších 5.000,-. 

Odměnu dáváme všem našim zaměstnancům,  
kmenovým i agenturním.

Vaše doporučení fungují a moc nám 
pomáhají!

Od 04/2016 - do 02/2017 jsme proplatili 166 
doporučenek, ve kterých vám DENSO vyplatilo 

celkem 890 000 Kč.

Všem, kteří jste o volných pracovních místech v 
DMCZ řekli svým blízkým a přátelům, ještě jednou 

MOC DĚKUJEME!

Formulář pro doporučení je k dispozici v kastlíku u Yellow boxu v hlav-
ním koridoru, případně na personálním oddělení. 

Bára Bílková
Oddělení lidských zdrojů - Nábor

NAGRODA ZA 
POLECENIE

Przyprowadźcie 
zainteresiwanych o pracę 
na produkcji i uzyskajcie 

nagrodę finansową 

10 000 CZK
Czy wasi znajomi i bliscy szukają 

pracy? W DENSU ich przyjmiemy! 

Przynieście życiorys lub kontakt telefoniczny 
ubiegającego się o pracę na produkcji do Działu 

Personalnego. Siedzibę mamy w Centrum Treningowym. 

Po odpracowaniu przez niego okresu próbnego dostaniecie  5.000,-. 
Po  odpracowani przez niego jednego roku w DMCZ zapłacimy 

wam następne 5.000,-.

Nagrody dajemy wszystkim naszym pracownikom, 
rdzennym i agenturowym.

Wasze polecenia funkcjonują i bardzo nam 
pomagają!

Od 04/2016 - do 02/2017 Wypłaciliśmy
166 poleceń, W których DENSO zapłaciło 

Ogółem 890 000 CZK.

Wszystkim, którzy powiedzieli o wolnych 
miejscach pracy w DMCZ swoim bliskim i 

przyjaciołom, raz jeszcze BARDZO DZIĘKUJEMY!

Formularz  polecający jest do dyspozycji w skrzynce przy Yellow box  
w korytarzu głównym, ewentualnie w Dziale Personalnym. 

Bára Bílková
Dział Zasobów Ludzkich - Rekrutacja
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Dárek poslem nových zpráv

S taškou DENSO na 
nákup, do práce i do 
školy
Společně s únorovou výplatní páskou vám vaši nadřízení rozdali dárek 
z Amsterdamu, kde se tým 5 lidí stará o komunikaci mezi jednotlivými 
společnostmi DENSO a  Japonskem. Taška byla určena všem zaměst-
nancům DENSO napříč celým světem.

Společnost tak originálně praktickým dárkem vypustila do světa nový 
slogan „Crafting the Core“, který bude od nynějška součástí nového 
loga. Myšlenka, jak s dárkem naložit, byla mít jej všude s sebou, 
ať je DENSO všude kolem nás :-)

Pokud se někomu nelíbila barva, materiál nebo zkrátka cokoli, pova-
žuji to za individuální vkus každého z nás. Neumím si představit, že by 
existoval dárek, který nadchne tisíce lidí různých národností z různých 
koutů světa, ještě navíc bude moderní, praktický a ve výsledku popu-
lární. Dostali jsme něco jen tak, protože nám chtěl někdo udělat radost.

Tři z vás, kteří do 30. 4. pošlou na e -mail m.douskova@denso.cz 
originální fotografii, kde všude je s vámi taška na cestách, zís-
kají jako odměnu lístek do kina! Slyšela jsem, že se některým 
vašim dětem se hodila jako sáček na tělocvik, jiní s ní vyrážejí 
na nákup, další si v ní nosí svačinu do práce. Tak ukažte, kam 
všude jste DENSO vzali s sebou :)

SOUTĚŽ

Markéta Dousková
Specialista pro vztahy s veřejností

Prezent posłem nowych informacji 

S torbą DENSO na 
zakupy, do pracy  
i do szkoły
Razem z odcinkiem wypłaty w lutym rozdali wam wasi przełożeni prezent 
z Amsterdamu, gdzie załoga 5 osób stara się o komunikację pomiędzy 
poszczególnymi spółkami  DENSO i  Japonią. Torba była przeznaczona dla 
wszystkich pracowników DENSO na przełaj całym światem. 

Spółka oryginalnie praktycznym prezentem wypuściła w świat nowy 
slogan „Crafting the Core“, który od dziś będzie częścią składową 
nowego loga. Pomysłem, co zrobić z prezentem, było mieć go 
wszędzie ze sobą, niech jest  DENSO wszędzie wokół nas :-) 

Jeżeli komuś się nie podoba kolor, materiał lub po prostu cokolwiek, 
uważam to za indywidualny gust każdego z nas. Nie potrafię sobie 
wyobrazić, że istniał by prezent, który zachwyci tysiące ludzi różnych 
narodowości z różnych kątów świata, oprócz tego będzie współczesny, 
praktyczny i w swym wyniku popularny. Dostaliśmy coś ot tak tylko,  
ponieważ ktoś chciał nam zrobić radość.  

Ci z was, którzy do 30. 4. prześlą na e-mail m.douskova@den-
so.cz oryginalną fotografię, gdzie jest wszędzie z wami torba w 
podróży, otrzymają w nagrodę bilet do kina! Słyszałam, że niek-
tórym z waszych dzieci przydała się jako worek na wychowanie 
fizyczne, inni poszli z nią na zakupy, inni znów noszą w niej drugie 
śniadanie do pracy. Pokażcie, dokąd wzięliście ze sobą DENSO :)

KONKURS

Markéta Dousková
Specjalista relacji z publicznością
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