Prosím, seznamte se...
pøedstavujeme vedení firmy

Anketa mezi našimi zamìstnanci
jejich cesta do firmy

Danì, ...a jak na nì!
O co lze snížit daòové odvody.

Podrobnosti na stranì 2 a 3

Více na stranì 3

Více se doètete na stranì 4
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ZPRAVODAJ
Zdarma pro všechny, kteøí mají zájem vìdìt více o spoleènosti, pro kterou pracují

ÈTVRTLETNÍ FIREMNÍ ZPRAVODAJ

Vážení spolupracovníci,
vážené spolupracovnice,
prosinec je obdobím nadìlování nejrùznìjších
dárkù, které mohou mít rozmanité podoby.
Vedení firmy Montix pøipravilo toto první
vydání podnikového èasopisu, který právì
dostáváte do rukou, jako podìkování všem
zamìstnancùm, kteøí peèlivým a odpovìdným
pøístupem pøispívají k pøíznivým ekonomickým
výsledkùm a tím také k dobrému jménu firmy.
Nejen odbyt kvalitních výrobkù v tvrdých
konkurenèních podmínkách, ale také solidní
mezilidské pracovní vztahy vytváøejí povìst
naší ryze èeské firmy, která patøí se svými 1500
pracovníky mezi významné zamìstnavatele
Olomouckého kraje.
Podnikový zpravodaj by se mìl stát nejen
zdrojem informací o firmì, výsledcích èinnosti,
její strategii, zámìrech a plánech, ale také
prostøedníkem a spojovacím èlánkem mezi
vedením a zamìstnanci. Takže poèítáme také s
vaším zapojením - pøivítáme vaše názory a
námìty, které mohou být cennou inspirací pro
další rozvoj firmy Montix.
- red-

PROSINEC 2015

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE
Konec roku se u
vìtšiny z nás nese ve
znamení hodnocení
roku uplynulého a
plánù do roku nastávajícího. Dovolte
mi, abych se krátce
ohlédl za výsledky
naší firmy a nastínil
naše zámìry do
pøíštího roku.
V Horce nad Moravou jsme rozšiøovali montáže.
Novou skladovou halu jsme rychle naplnili
zbožím pro nové projekty. Pøeložili jsme
montážní linky z nìmecké Helly a v krátké dobì
je uvedli do provozu. Problémy se zásobováním
materiálem vedly ke skluzùm v dodávkách.
Proto jsme posílili náš tým o logistika, který
dostal za úkol zlepšit neuspokojivou situaci.
Pozitivní výsledky se již dostavily, množství
skluzovaných svìtlometù se nám v posledních
dvou mìsících již daøí snižovat.
V Mohelnici se rychle rozvíjela lisovna
plastových výliskù pro hlavního zákazníka

HELLA Autotechnik NOVA. Naší pøedností je
nejen krátká vzdálenost od zákazníka, ale hlavnì
možnost pokovování plastù. Nový tým pod
vedením Ing. Luboše Hlaváèka v krátké dobì
zvládl nároènou technologii a dodával jak
malosériové, tak i velkosériové výlisky.
V polovinì roku jsme v Mohelnici otevøeli
skladovou halu, kterou jsme pronajali firmì
FenixSolution, ale již po tøech mìsících provozu
projevila HELLA Autotechnik NOVA vážný
zájem o to vybudovat v našem areálu špièkové
pracovištì pro sériovou výrobu zadních
skupinových svítilen pro AUDI A3. Tento zámìr
jsme již z pøevážné èásti realizovali.
Pøíští rok se budeme vìnovat celkovému
zkvalitnìní øízení výroby v Horce nad Moravou.
V Mohelnici dojde k rozšíøení výroby o tøi lisy a
jedno pokovovací zaøízení.
Pevnì vìøím, že spoleènì zvládneme všechny
výzvy, které pøed námi stojí. Spoléhám pøitom na
vaši zkušenost a iniciativu.
V pøedveèer Vánoc vám pøeji hodnì štìstí, zdraví
a sváteèní pohody.
RNDr. Bohuslav Marek

Ohlédnutí za Vlastimilem Sedláèkem

Propustka na èínský trh
Koncem mìsíce listopadu se v naší firmì
Montix uskuteènil Homologaèní audit CQC
Èínskou certifikaèní agenturou. Poslední tøi
mìsíce se naše firma pøipravovala na tento audit,
který probìhl v termínu 23. - 26. listopadu.
Auditem jsme získali svùj Factory Code
A106667 a dále jsme zvedli naši konkurenceschopnost na trhu. Prvotní projekt pro
homologaci dle èínských GB standardù probìhl
na projektu Audi C6, pozdìji budou následovat
ostatní projekty, na které se vztahují požadavky
CCC.
Ing. Aleš Suchý

S Vlastimilem Sedláèkem jsem se poznal a
setkával na nejrùznìjších mysliveckých akcích –
protože i já jsem myslivec – už pøed dvaceti lety.
Zhruba pøed ètyømi lety se na mì Vlastimil
obrátil s myšlenkou, že když konèím aktivní
èinnost v Helle Mohelnice, zda bychom nezkusili
dìlat nìco spolu. On že má k dispozici volné
výrobní prostory, já mám zase zkušenosti s
automobilovým prùmyslem. Slovo dalo slovo, a
tak jsme zaèali podnikat - vznikl Montix. Od
prvopoèátku nám nechybìlo pro základ
podnikání to zásadní: spoleèné nadšení pro vìc
a jasnì vymezené smìry, kterými bychom se
chtìli v této firmì ubírat.
Pùvodnì jsme mìli skromné pøedstavy a chtìli
rozjet podnikání v malém podniku rodinného
typu. Mìli jsme požadavky z Helly, mìli jsme
práci, chu, elán a také pár dalších nadšencù
spolupracovníkù, a tak jsme to rozjeli. Nejprve
Montix zamìstnával pouze pár lidí, vìtšinou
známých a jejich známých, postupnì pøicházeli
další, zejména z Horky a okolí. V prùbìhu doby
pøibývaly zakázky, nastupovali další
zamìstnanci, vznikla personální agentura. Tím
jsme se stali významným zamìstnavatelem

poskytujícím práci zhruba 1500 lidem.
S Vlastimilem Sedláèkem jsme si porozumìli
pøedevším lidsky. Nebudete tomu vìøit, ale my
jsme se nikdy za celou dobu nepohádali, takže
nám to fungovalo lépe než leckteré manželství.
Mìli jsme rozdìleny role. Vlastimil se staral o
provoz, já jsem se zabýval strategickými zámìry
a vývojem.
Odchod Vlastimila Sedláèka 19. 3. 2015 mì
stejnì jako jeho rodinu, pøátele a nejbližší
spolupracovníky hluboce zasáhl. Bylo to
neèekané, pøekvapující a moc smutné. V pátek
20. bøezna jste ve výrobní hale potkali málo lidí,
kteøí by nemìli slzy v oèích. Ale život bìží dál. I
když tato situace firmu lidsky zasáhla, pracovnì
ji to naopak motivovalo k tomu, že je nutné i po
této smutné události firmu dále rozvíjet.
Pan Sedláèek odešel, zanechal nám ale jako
svého nástupce syna Marka, který – i když je
mladý a sbírá zkušenosti – se k problémùm staví
èelem a jistì bude pro Montix pøínosem. Naplní
tak pøání pana Sedláèka a nás všech pokraèovat
v rozvoji ryze èeské prosperující spoleènosti.
Ing. Oldøich Svoboda
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Prosím, seznamte se...
Pøedstavujeme vám vrcholový management firmy Montix a. s., jehož èlenùm jsme položili následující otázky:
1. Jak jste se dostal/a do spoleènosti Montix? 2. Jaká je Vaše náplò práce? 3. Co považujete za priority? 4. Vánoèní pøání/dárek?
RNDr. Bohuslav
Marek, generální
øeditel:
1. Do Montixu jsem
nastoupil po dvacetiletém pùsobení ve
firmì HELLA.
Prvních 15 let na
pozici øeditele pro
kvalitu v Mohelnici,
poté jsem pracoval 5
let v nìmecké centrále – nejprve rok ve vedení
kvality svìtelné divize a další 4 roky ve vedení
kvality koncernu na pozici tvùrce koncernového
systému øízení.
2. Mým posláním je rozvíjet spoleènost po všech
stránkách tak, aby byla spolehlivým partnerem
pro zákazníky a zajímavým zamìstnavatelem
pro souèasné i potenciální zamìstnance.
3. Zajištìní zakázek, vybudování stabilního
týmu spolupracovníkù, finanèní stabilita, øízení
znalostí, flexibilní výrobní systém, spolehlivost
a kvalita dodávek našim zákazníkùm.
4.Všem spolupracovnicím a spolupracovníkùm
pøeji mnoho radosti, štìstí, zdraví a životního
optimismu nejen v období Vánoc, ale i po celý
pøíští rok 2016.

Ing. Marek
Sedláèek, PhD.,
výrobní øeditel
Horka nad
Moravou:
1. Moje profesní
kariéra je od poèátku
spjata s automobilovým prùmyslem. Do
Montixu jsem pøišel v
dubnu tohoto roku po
neèekaném odchodu otce Vlastimila Sedláèka,
abych postupnì pøevzal jeho místo ve vedení
firmy.
2. Celkové fungování a smìøování Montixu v
tìsné spolupráci s vrcholným managementem,
od 1. 12. 2015 øízení výroby v Horce nad
Moravou.
3. Nastavení, zavedení a rozvoj VSM
(výrobního systému Montix). V poèátku pro
oblast montáží s následným pøesahem do všech
oblastí firemního fungování a aktivit smìrem k
naplnìní ideálu moderní, flexibilní a ziskové
Lean Company. Osobní: soustavné zdokonalování cizích jazykù, ve sportu pak dosažení
výkonnosti IKMF P5.
4. Klid a spokojenost pro všechny, kteøí si ji
zaslouží.

Miroslava Lancová,
øeditelka lidských
zdrojù:
1. Byla jsem oslovena
vedením firmy. V
pøedchozích letech
jsem zastávala pozici
Compensation &
Benefits Managera,
pro skupinu CNH
Industrial. Mìla jsem
na starosti všechny firmy skupiny po stránce
odmìòování a zpracování mezd v 15 státech
vèetnì Èeské republiky a Slovenska.
2. Každá firma zaèíná a konèí u lidí. Firma
založená a øízená strojem zatím na naší Zemi
není. Spolu se svým týmem lidí se postupnì
stáváme „mazadlem stroje“ zvaného firma.
Pøipodobníme-li si firmu ke stroji, pak
personalisté, specialisté v lidských zdrojích jsou
tím mazadlem, aby vše fungovalo, jak má.
3. Nastavení procesù a vytvoøení profesionálního týmu lidí, kteøí se starají o všechny
zamìstnance Montixu a vstup do asociace
personálních agentur. A v neposlední øadì
rozšíøení naší pùsobnosti jako personální
agentura.
4. Být celá rodina pohromadì v èase vánoèních
svátkù!

Michal Pecha,
technický øeditel
Horka nad
Moravou:
1. Po návratu z Prahy
mì kontaktoval pan
Sedláèek, zda bych
nechtìl být u založení
a pøi rozvoji nové
firmy Byla to výzva =
vše co udìlám, si
zodpovím, opravím, pochválím atd.
2. Vše kolem výroby náhradních dílù
svìtlometù v Horce nad Moravou.
3. Budování a stabilizace úspìšnì nastartované
firmy a její rozvoj.
4. Klidné svátky a odpoèinek, protože pøíští
rok bude další výzvou.

David Staòa, vedoucí
úseku logistiky:
1. Do firmy Montix
jsem nastoupil v øíjnu
tohoto roku poté, co
mì oslovil Luboš
Hlaváèek se žádostí o
spolupráci v øešení
logistiky.
2. Ve firmì Montix
zastávám funkci hlavního logistika (nastavování logistických tokù,
využití skladových kapacit…).
3. Mojí prioritou je, aby zboží èi služba, byla ve
správný èas, množství a kvalitì na svém místì.
4. Pøeji firmì Montix a jejím zamìstnancùm
krásné prožití svátkù vánoèních v kruhu svých
blízkých. A tìším se na spolupráci v roce 2016!

Jiøí Èernoch, IT:
1. V souèasné dobì
dokonèuji magisterské studium na FIT
VUT v Brnì. V rámci
letní brigády se mi
vloni naskytla pøíležitost pracovat ve
firmì Montix.
2. V dnešní dobì již
nelze nic dìlat bez
výpoèetní techniky a informaèních systémù.
Mým úkolem je, aby výpoèetní technika bez
problému fungovala i v naší firmì.
3. Optimalizace poèítaèové sítì, systému Helios
a doladìní docházkového systému.
4. Pøál bych si úspìšné zvládnutí státnic, klidné
Vánoce a hlavnì hodnì "tvrdých" dárkù.

Zamìstnanecký program Vodafone
Od ledna 2016 budou moci všichni zamìstnanci Montixu èerpat zamìstnanecký program
Vodafone, který jim nabízí zvýhodnìné ceny volání až pro pìt SIM karet. Kromì snížení
výdajù za soukromé volání sobì i svým blízkým, výhodným úètováním po vteøinách již od
zaèátku hovoru nabízí program nástroj, který umožní mít pod kontrolou výdaje za mobilní
služby. Zamìstnanec si mùže poøídit až 5 hlasových a 5 datových SIM karet.
Ceny hovorù a dat
dat
Mìsíèní paušál
Volné minuty do ostatních sítí
Volání a SMS v síti Vodafone
Volání do ostatních sítí
SMS do ostatních sítí
Data
Data - Internet do mobilu
Internet do tabletu a notebooku
Internet na doma
Pøipojení bez kabelu

Tarif 1
60 Kè
neomezenì
1,99 Kè/ min.
1,51 Kè/SMS
-

Tarif 2
211 Kè
100
neomezenì
po vyèerpání 1,19 Kè/min.
po vyèerpání 1,51 Kè/SMS
-

300 MB 101 Kè / mìs
4 GB
260 Kè / mìs
ADSL 8 Mbps/VDSL 20 Mbps 400 Kè / mìs
4G / LTE
349 Kè / mìs

Tarif 3
450 Kè
neomezenì
neomezenì
neomezenì
300 MB

Tarif 4
550 Kè
neomezenì
neomezenì
neomezenì
1,5 GB

1,5 GB 143 Kè / mìs
10 GB 500 Kè / mìs
VDSL 400 Mbps 533 Kè / mìs

Bližší informace k zamìstnaneckému programu Vám budou poskytnuty na personálním útvaru.

Dotazy zamìstnancù
Držíte v rukou první vydání firemního
èasopisu, jehož prostøednictvím se
mùžete dozvìdìt nejen o aktuální
situaci ve spoleènosti, ale získat také
odpovìdi na dotazy, námìty a
pøipomínky. Ty nejdùležitìjší z vašeho
pohledu se budou jistì týkat
pracovnìprávních vztahù (tedy vše, co
souvisí s pracovním pomìrem). Dotazy
mùžete vepsat do jedno- duchého
formuláøe, který obdržíte na
personálním úseku a agentuøe práce.
Abyste si mohli pøeèíst pøíštì odpovìdi,
dodejte prosím otázky (i anonymnì)
nejpozdìji do 15. února 2016. Vìøíme,
že tuto možnost využijete.
Úsek øízení lidských zdrojù
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Prosím, seznamte se...
Ing. Aleš Suchý,
vedoucí úseku
kvality:
1. Mé první seznámeni s problematikou kvality bylo v
Helle autotechnik na
oddìlení SQA (kvalita
dodavatelù), kdy mì
oslovili pánové
Sedláèek a Svoboda s
nabídkou spolupráce v nové rychle se rozvíjející
firmì Montix.
2. Ve firmì Montix zastávám pozici zástupce pro
kvalitu (nastavování systémù kvality,
reklamace, audity a øeším vše, co souvisí s
kvalitou).
3. Rozvíjet a seznamovat se systémem kvality ve
firmì všechny pracovníky, aby zákazník byl
spokojen s naší prací a vracel se k nám s novými
projekty.
4. Pro rok 2016 pøeji firmì Montix a všem
zamìstnancùm, abychom i do budoucna si
udrželi trend dynamicky se rozvíjející se
spoleènosti, který bude od nás všech vyžadovat
nemalou dávku tolerance a zároveò i zvýšené
pracovní nasazení a aktivitu, abychom vše se ctí
zvládli. Jsem pøesvìdèen, že spoleènì se nám to
podaøí!

Ing. Leona
Kobylková, finanèní
øeditelka:
1. Do spoleènosti
Montix jsem pøešla ze
spoleènosti KLEIN
automotive. Pøed tím
jsem tøi roky pracovala na pozici finanèní
øeditelky ve spoleènosti Sulko. Mám
dlouholetou praxi v oblasti controllingu, financí,
jak v èeských, tak nadnárodních spoleènostech.
2. Na své pozici jsem zodpovìdná pøedevším za
zabezpeèení ekonomické a finanèní stability,
spoleènosti což v sobì zahrnuje øízení firemního
Cash Flow, tvorbu finanèních plánù a rozpoètù,
dohlížení na hospodaøení a nákladovost firmy,
kontrola vedení úèetnictví, risk management.
3. Zajistit dostatek zdrojù na krytí závazkù a
investic, nastavit ekonomické øízení spoleènosti
na základì všech mìøitelných ukazatelù
výkonnosti, nastavit vyhodnocování kalkulací v
IS, zavést výrobní controlling.
4. Pøání pracovní: aby firma Montix dlouhodobì
rostla, byla silná a atraktivní pro všechny
zamìstnance. Pøání osobní: prožít nadcházející
rok ve spokojenosti s málem nepøíjemných
událostí.

(...pokraèování ze strany 2)

Ing. Luboš
Hlaváèek,
výrobní øeditel
Mohelnice:
1. Firma HELLA byla
v odvìtví automobilového prùmyslu
mým prvním zamìstnavatelem. V Mohelnici jsem nastoupil v
listopadu 2011 na
pozici smìnového mistra montáží, od roku 2012
hlavního mistra montáže.
2. Ze své pozice zodpovídám za operativní
plánování výroby, øízení výrobního procesu a
tokù materiálù. Souèástí øízení výroby je uspoøádání výrobního procesu, øízení lidských zdrojù, technologií a vzájemných vazeb mezi nimi.
3. V krátkodobém horizontu instalace
plánovaných technologií, stabilizace personálu.
Ve støednìdobém a dlouhodobém horizontu
spoleènì navázat na více než úspìšný nábìh
výroby a promìnit tento závod ve stabilní a
dynamicky se rozvíjející výrobní podnik.
Zásadní dùraz položit na stabilizaci, loajalitu a
spokojenost svých pracovníkù.
4. A je váš vánoèní èas èasem odpoèinku,
pøíjemného bilancování a inspirací do nového
roku. Dìkuji za všechnu dobøe odvedenou práci!

V prvním vydání našeho firemního èasopisu bychom rádi pøedstavili nìkteré naše první zamìstnance:
Radka Dvorská (mistrová):
Jsou to už tøi roky, kdy jsem se pøi jedné zahradní
párty u sousedù dozvìdìla o novì vznikající
firmì v naší vesnici. I když jsem byla v tehdejší
práci spokojená, pøece jen mì to lákalo.
Domluvila jsem si schùzku s panem Sedláèkem,
který mi vše vysvìtlil a provedl firmou. Po pár
dnech bylo rozhodnuto - vzhùru do neznáma.
Bìhem tøí let mého pùsobení ve firmì bylo
úžasné sledovat, jak se firma rozvíjí a jak
pøicházejí noví zamìstnanci. To všechno byly
zkušenosti, které mi daly hodnì, a za které jsem
vdìèná. Zpìtnì mùžu øíci, že mé tehdejší
rozhodnutí bylo správné. I když je to nìkdy
nároèné, jsem spokojená, jelikož spolupracuji s
dobrým kolektivem a vykonávám práci, která mì
baví.
Žaneta Nováková (paraèka):
Blížil se konec mateøské dovolené, hledala jsem
práci - ptala se známých, pátrala na internetu,
posílala životopisy. Jednoho dne mi zcela
náhodou prodejce textilu z Pøerova pøed
horeckou samoobsluhou øekl, že se horeckými
tamtamy k nìmu donesla zpráva, že se bude
pøímo v obci otevírat nová firma. Øekla jsem si,
že to je skvìlá pøíležitost pracovat v místì
bydlištì, a tak jsem se dostala k Vlastimilu
Sedláèkovi. V Družstevní ulici se pomalu
rýsovala stavba, já poslala životopis a - vyšlo to!

Byla jsem s Radkou Dvorskou (nynìjší
mistrovou) vybrána jako první zamìstnankynì.
Vùbec jsem nevìdìla, co mì èeká, ale zauèování
v Mohelnici bylo dobré a práce se mi líbila. Jsem
moc ráda, že jsem dostala pøíležitost ve firmì
pracovat. I když to není vždy lehké, už tøi a pùl
roku mì ta práce stále baví…
Táòa Smitalová (plánovaè výroby):
O Montixu jsem se dovìdìla z letáku, v nìmž Ing.
Svoboda informoval mohelnické spoluobèany o
nových pracovních pøíležitostech a o situaci
spojené s pozemky, na kterých Montix zaèal
budovat závod. Tehdy jsem netušila, že budu
patøit mezi jeho první zamìstnance. Odeslala
jsem životopis na personální oddìlení v
Mohelnici, absolvovala pohovor u Ing.
Hlaváèka a 15. 10. 2014 jsem byla pøijata. První
kroky vedly do Horky, kde mì Kamila Švestková
a Jakub Vaníèek seznamovali s programem
Helios. Po mìsíèním zauèování se mou cílovou
pracovní „stanicí“ stala Mohelnice. Na pùdì
bývalého JZD jsme zaèali pracovat v malém
pracovním týmu na nìkolika montážních
pracovištích.
Postupnì pøicházely nové
projekty, rozrùstal se pracovní kolektiv. Zaèátek
nebyl jednoduchý, ale do práce jsme dávali
nejenom velké nasazení, ale i srdce - a výsledek
se dostavil. Snížily se skluzy montáží a zaèaly se
rozjíždìt nové a nové lisy. Nyní se vìnuji

Milníky firmy Montix
Aè jsme mladá firma, prùmìrným vìkem
zamìstnancù, èi datem založení, máme již
mnoho významných událostí, které mìnily a
mìní podobu naší firmy.
Pojïme se spoleènì projít minulostí až do
dnešních dnù!
V roce 2012 se postupnì dohodli pánové
Vlastimil Sedláèek a Oldøich Svoboda na
založení firmy Montix, a.s.
Nejdøíve se v Horce nad Moravou zaèaly
montovat pouzdra pro BMW.

V létì roku 2013 vznikla personální agentura,
která zaèala 1. srpna zamìstnávat první
zamìstnance.
V roce 2014 se zapoèaly pøípravy na
vybudování závodu v Mohelnici
Letos, na poèátku roku, byl zahájen provoz na
lisovnì v Mohelnici a pokraèovala montáž v
Horce nad Moravou.
V personální agentuøe jsme pøivítali 1000.
zamìstnance a dalšího uživatele, ke kterému
pøidìlujeme pracovníky.

plánování lisovny.
Michael Murla (mistr):
Jednoho rána já telefón do ruky vzal, vytoèil
èíslo a zavolal. Na druhém konci ozval se pøíjemný hlas, který mnì podpoøil a øekl, že volám
právì vèas. Urèité èíslo mi pak ochotnì dal a já
znovu zavolal. Když na pohovoru schopnosti a
chu k práci ukážeš, do firmy Montix se na
dobrou práci dostaneš. Po èase se pak ukáže, co
každý z nás ve firmì Montix dokáže.

POUKÁZKA
na vánoèního kapra
Vážení zamìstnanci,
Štìdrý den je pøede dveømi. Bramborový
salát a ryba, stromeèek, pohádky v televizi,
návštìvy pøíbuzných a cukroví.
Rádi bychom Vám podìkovali za práci
vykonanou v uplynulém roce, proto spolu s
výplatním lístkem obdržíte také
„KAPØENKU“, tedy poukázku na živého
kapra. A až si pùjdete pro kapra,
nezapomeòte si u kolegù personalistù také
vyzvednout naši PF 2016 z chránìné dílny ve
Frýdlantì nad Ostravicí.
V níže uvedených termínech si mùžete kapra
vyzvednout.
Horka nad Moravou: Dne 22. 12. 2015 od
13:00 do 15:00 pøed firmou.
Mohelnice: Dne 22.12.2015 od 15:30 do
18:30 hod. pøed firmou.
Ve dnech 21.-23.12.2015 od 13:00 do 15:00
hod. na parkovišti Hella.
Máte-li zájem si jej nechat již pøipravit
zabitím a vykucháním, mìjte, prosím, u sebe
drobné mince v hodnotì 25 Kè. Tato úprava
není zahrnuta v cenì a je odmìnou rybáøùm,
kteøí Vám je budou vydávat.
Za vedení firmy Montix, a. s., pøeji dobré
chutnání u štìdroveèerní veèeøe.
Miroslava Lancová
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...personální agentura
Vážení zamìstnanci!
S velkou radostí se s Vámi chci podìlit o
tento nový zpravodaj. Montix Zpravodaj!
Jeho první èíslo vychází v dobì
pøedvánoèní. Èasu pokory, rozjímání,
vzpomínání, hodnocení uplynulého roku,
snìní, oèekávání nového, lepšího v roce
následujícím.
Velmi bych Vám chtìla podìkovat za práci,
kterou odvádíte u našich klientù, ke kterým
jste pøidìleni. Vždy se snažíme o co
nejhladší prùbìh naší práce a od podzimu
na tom o to více pracujeme. Jsme si vìdomi
našich nedostatkù a snažíme se je
odstraòovat, napravovat a vylepšovat. Jsme
rádi, že jste našimi zamìstnanci. Vše zaèíná
a konèí u lidí.
Proè zpravodaj? Abychom Vám mohli
jednou za ètvrtletí pøinést informace o
dalším vývoji, informacích, jež Vám
pomohou a budou Vám ku prospìchu.
Kdo se vlastnì stará? Na koho se mùžu

obrátit? Celý tým lidí starající se o Vás se
sestává ze ètyø koordinátorù starajících se
vždy o urèitou skupinu Vás, zamìstnancù
Koordinátor Roman Petrželka je
zodpovìdný za všechny zamìstnance
polské národnosti, za všechny pøidìlené
zamìstnance v dìlnických profesích ve
firmì Hella v oddìlení VMK, ve firmì
Business Trend nebo Žerníèek.
Koordinátorka Zuzana Srovnalová je
naopak zodpovìdná za celou skupinu
zamìstnancù v dìlnických profesích,
pøidìlených ve firmì Hella, ve výrobním
úseku Montáže.
Koordinátorka Michaela Veverková, jejíž
zodpovìdnost narùstá, je v souèasnosti
vyhrazena pro všechny zamìstnance v
dìlnických profesích, pøidìlené k firmì
Hella ve výrobním úseku Pøedmontáže.
Jako poslední je Jitka Kocianová. Ta je
koordinátorkou všech pøidìlených TH
zamìstnancù ke všem firmám. Souèasnì je

koordinátorkou pro všechny zamìstnance
kmenové, jak ve výrobì v Horce nad
Moravou, tak v Mohelnici.
A kdože je to ta øeditelka Lancová? O mé
osobì se mùžete doèíst na pøedchozí stranì
v pøedstavení vedení firmy. V soukromí
ráda trávím èas v lese, venku se svojí
fenkou a dìtmi, které jsou mi všeteènou
inspirací.
Je mi velkou ctí s Vámi pracovat, posouvat
dál a výš hranice možností a rozvíjet sám
sebe. S každým Vaším podnìtem,
pøipomínkou, podìkováním nebo jen
krátkým hovorem.
A protože se blíží konec roku, velmi ráda
Vám chci popøát klid, pohodu, rodinnou
soudržnost a družnost! Do nového roku
2016 zejména pevné zdraví, klid na duši a
chu pøekonávat sám sebe!
Pøíjemný èas adventní pøeje za celý tým
personální agentury Miroslava Lancová.

Návštìvní hodiny kanceláøe personální agentury
Jsme pro vás k dispozici ve stanovených návštìvních
pondìlí
13:30 - 14:30
hodinách:
úte rý
5:30 - 6:30
13:30 - 14:30 15:50 - 16:30
- Pro pøípady potøeb potvrzení o mzdì èi zamìstnání.
støeda
5:30 - 6:30
13:30 - 14:30
ètvrte k
5:30 - 6:30
13:30 - 14:30 15:50 - 16:30
- Po pøedchozím nahlášení koordinátorovi k vyzvednutí
páte k
5:30 - 6:30 9:40 - 10:30
èipové karty nebo náhradního obleèení.
Mimo návštìvní hodiny mùžete svoje požadavky na potvrzení, propustky, doklady o nemoci èi ošetøování èlena
rodiny vhazovat do schránky umístìné na dveøích do kanceláøe.
Prosím oznaèujte doklady svým osobním èíslem (dùležité z dùvodu shody stejných jmen).
Potvrzení o pøíjmech èi zamìstnání nelze vyøídit na poèkání. Pøedávají se a zpracovávají v sídle spoleènosti v Horce
nad Moravou. Jsou k vyzvednutí vždy následující týden od pondìlí v naší kanceláøi v návštìvní hodiny.

ROÈNÍ ZÚÈTOVÁNÍ DANÍ ZA ROK 2015
Pøinášíme informace ohlednì všech dokladù,
které je nutno pøedložit pro zpracování roèního
zúètování danì (pokud o nìj požádáte svého
zamìstnavatele):
· Potvrzení o výši zaplacených úrokù za rok
2015 z úvìru na bytové potøeby (nutno doložit
smlouvou o poskytnutí úvìru a výpis z katastru
nemovitostí)
· Potvrzení o zaplacených èástkách na penzijní
pøipojištìní (nutno doložit smlouvou)
· Potvrzení o zaplacených èástkách na
soukromé životní pojištìní (nutno doložit
smlouvou)
· Potvrzení o dárcovství krve (nutno doložit
dokladem z Transfúzní stanice)

· Potvrzení o poskytnutých darech
· Sleva na umístìní dítìte v pøedškolním
zaøízení – „školkovné“ (doložit doklad o
zaplacení)
· Sleva na vyživované dítì (rodný list dítìte,
potvrzení od manžela/partnera, že neuplatòuje
tuto slevu nebo rozhodnutí soudu o svìøení
dítìte do péèe)
· Sleva na vyživovanou manželku (pokud
nepøesáhne její pøíjem èástku 68.000 Kè za rok
2015)
· Potvrzení o pøíjmech za rok 2015 z
pøedchozích zamìstnání
· Zápoètové listy nebo potvrzení evidence
úøadu práce za celý rok 2015

Podrobné informace:
TEL: (+420) 585 091 432

EMAIL: personalni@montix.cz

Vše nutno pøedat na mzdovou úètárnu nejpozdìji do 15.2.2016! www.montix.cz

Montix
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