Zápis z měsíční schůzky mezi TPCA a zástupci odborových organizací na oddělení Logistiky
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Závěr

Během schůzky 16. 3. 2017 ohledně statusu změn provedené změny TT na logistice (přítomni P. Baudyš, J. Janeček, L.
Herdová) byly kromě účelu schůzky vzneseny další podněty.
a. Odbory: Zajímal by nás blíže Kurz D a způsob kalkulace jeho vytíženosti, proč není sedmý vozík zajišťován TL, jako je
to jinde?
Odpověď TPCA: Způsob kalkulace je představen na schůzce 30.3 2017. Sedmý vozík na kurzu D je z hlediska vytížení
procesu považován za standardní součást procesu. Úloha TL spočívá zejména v řešení abnormalit, či zastoupení TM
v případě neplánované/ plánované absence. V jiných kurzech je standard nastaven jinak a od něj se pak odvíjí
abnormalita, kterou řeší TL.

b.

1.

Odbory: Proč musí být setkání se zástupci odborových organizací realizováno mimo pracovní dobu? Pokud
nemůže být realizováno v pracovní době, může být jednání evidováno jako přesčas?
Odpověď TPCA: Pracovní doba neuvolněného shopového předsedy logistiky primárně slouží k výkonu práce na
logistice. Se zástupci odborů se v jejich pracovní době setkáváme, ale zejména v případech, že se jedná o uvolněné
zástupce. Pokud má dojít k uvolnění z běžné pracovní doby zaměstnance, musí být vždy zváženy provozní podmínky.
Vzhledem k tomu, že schůzky plánujeme z důvodu přípravy v předstihu a nedá se tedy garantovat personální zajištění
směny v daný termín, přistoupili jsme tedy po potvrzení s předsedy odborových organizací k organizování schůzek
v mimopracovním čase shopových předsedů na většině shopů - odborová činnost je pro ně dobrovolnou aktivitou.
Nejedná se tedy ani o výkon práce pro zaměstnavatele TPCA a pak tedy ani o práci přesčas.

Podněty ze
strany
odborů
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16. 3. 2017

c. Odbory: Zaměstnanci se dotazovali na fungování kamerového systému v sekci logistiky, v prostoru KPL. Jak a
kde je upraveno, jak se s kamerovým systémem smí nakládat? Jak zabráníte, aby nedošlo ke zneužití proti
zaměstnancům?
Odpověď TPCA:
Obecně lze říci, že v prostorech TPCA jsou je kamerový systém nainstalován za účelem ochrany majetku TPCA a
zajištění bezpečnosti práce. Za tímto účelem je vydaná směrnice o provozování tohoto kamerového systému – veřejně
dostupná na Portále.
Kamerový systém pracuje nepřetržitě, avšak při zachování soukromí zaměstnanců. K záznamům pak mají přístup
operační důstojníci dodavatele bezpečnostních služeb a pověřené osoby společnosti TPCA. V případě abnormality pak
může docházet k analýze záznamu za účelem řešení abnormality.
Co se týká kamery v prostoru KPL, byla umístěna za účelem bezpečnosti práce. Po prověření situace není TPCA žádné
porušení interních pravidel známo, nedošlo ani k žádnému uplatnění pracovně právních sankcí na základě záznamů
z této kamery.
Vzhledem k tomu, že podobný dotaz byl již položen i na jiných odděleních, prověří oddělení ISS odpovědné za
používání a instalaci kamerového systému úroveň informovanosti výše uvedených osob o obsahu výše uvedené
směrnice a případě potřeby zajistí znovu proškolení o účelu kamerového systému a o zpracování osobních údajů
k němu se vztahujících. Dále bude proces proškolení implementován jako standard při instalování záznamových
zařízení.
Zjištění stavu proškolenosti pověřených osob a jeho případné doplnění při zjištění nedostatku proběhne postupně do 30.
4. 2017 na všech odděleních/sekcích v TPCA.
Během schůzky realizované 30. 3. 2017 byly vzneseny další podněty níže uvedené:
a. Odbory: Proč není možné nakombinovat kurz D a E tak, aby došlo k efektivnější vytíženosti?
Odpověď TPCA: Navržené kombinace kurzu D a E ze strany shopového předsedy jsou diskutovány s příslušným GL
a testovány na směně A. Shopový zástupce spolupracuje na těchto testech a je tedy průběžně informován. Další
kroky budou stanoveny ve spolupráci s GL na základě provedených testů.

2.
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b. Odbory: Byl realizován průzkum v kantýně. Během oběda byli ale dotázáni pouze 4 zaměstnanci, proč tak málo?
Odpověď TPCA: Během realizovaného výzkumu bylo během obědů dotázáno přes 200 zaměstnanců během dvou výdejů
oběda. Současně byl také vyvěšen dotazník přes mojetpca.cz, kde opět odpovědělo přes 200 lidí. Celkem se tedy
k položeným dotazům vyjádřilo přes 30% zaměstnanců, kteří obědy v kantýně odebírají.
c.

Proč je ráno při příchodu na směnu tak malý výběr a proč je okoralé pečivo? Dříve byla situace lepší
Odpověď TPCA: Situace není cílená. Prosíme o předání konkrétnějšího podnětu (den, čas a jídelnu), abychom mohli situaci
prověřit a zjistit případnou příčinu, respektive nastavit protiopatření pokud se situace potvrdí.
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