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ZPRAVODAJ
Zdarma pro všechny, kteøí mají zájem vìdìt více o spoleènosti, pro kterou pracují

ÈTVRTLETNÍ FIREMNÍ ZPRAVODAJ
Okénko ekologa
V posledním týdnu mìsíce èervna, soubìžnì
s certifikací závodu Horka dle ISO/TS 16949,
probìhl 2. kontrolní audit ISO 14001:2004,
kdy bylo v obou závodech kontrolováno
a pøezkoumáno plnìní požadavkù systému
environmentálního managementu, a to jak
kontrolou veškerých dokumentù z oblasti
ochrany životního prostøedí, tak i praktickou
kontrolou pøímo v provozech. Zároveò
se jednalo o poslední kontrolní audit normy
verze 14001:2004, protože v prùbìhu pøíštího
roku konèí její platnost a MONTIX, a. s.
se bude muset certifikovat na aktuálnì
platnou verzi ISO 14001:2015
a implementovat nové požadavky této normy.

Pøi auditu nebyly auditorem TÜV NORD
shledány žádné neshody, pouze byly
stanoveny námìty na zlepšení a pozitivní
aspekt. V kontextu rozvoje obou závodù je
potøeba zlepšovat zejména komplexnì
odpadové hospodáøství, a to a už stanovením
vhodných shromaždiš nebezpeèných
odpadù, vhodných a dostateènì objemných
nádob nebo tøídìním odpadù jak ve výrobì,
tak i v kanceláøích. Tato oblast je zároveò
jedním z environmentálních cílù spoleènosti
pro rok 2017.
V rámci pøedcházení vzniku elektroodpadu,
který konèívá èasto na skládkách,
se MONTIX, a. s. pøipojil
do projektu ekologické likvidace
vysloužilých elektrozaøízení, resp.
do realizace zpìtného odbìru prostøednictvím
firmy REMA a byl jí za to udìlen certifikát
„Zelená firma“. Jak již bylo avizováno
na nástìnkách, vyøazených elektrozaøízení
se mohou bezplatnì zbavovat všichni
zamìstnanci (napø. záøivek, velkých
domácích spotøebièù, PC pøíslušenství
apod.).
Mgr. Lucie Steinerová
ekolog
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SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE
S velkou radostí
zaèínám dnešní
ú v o d n í k
podìkováním
celému kolektivu
zamìstnancù závodu
Horka n. M. za úsilí
vynaložené pro
dosažení certifikace
dle ISO/TS 16949
a blahopøáním
k získání tohoto dùležitého ocenìní. Tento
certifikát je významným pøedpokladem naší
další spolupráce s firmou HELLA
a pomyslným klíèem k otevøení dveøí
ke spolupráci s dalšími zákazníky. Ve stejné
dobì jsme obhájili i certifikát systému
na ochranu životního prostøedí dle ISO 14001
pro oba závody a certifikát systému kvality
dle ISO 9001 pro agenturu práce.
Jaro a zaèátek léta byl také ve znamení øady
zákaznických auditù v obou našich závodech.
Jejich výsledky ukazují, že se stále více a lépe
sžíváme nejen se standardy automobilového
prùmyslu, ale hlavnì že navazujeme
konstruktivní spolupráci s odborníky u našich
zákazníkù. Jejich pohled na naše procesy nám
poskytuje užiteèné informace o možnostech
našeho dalšího zlepšování.
V oblasti bezpeènosti práce jsme pøešli
z období budování systému do období
upevòování standardních postupù a jejich
neustálého zlepšování. Budování povìdomí
o zásadách bezpeèné práce je trvalým úkolem
vedoucích zamìstnancù na všech úrovních
øízení stejnì tak jako je nezbytné dodržovat
všechny zásady bezpeèné práce zamìstnanci

na každém pracovišti.
Všechny dosud zvládnuté výzvy, problémy
a hlavnì naše spoleènì dosažené úspìchy jsou
souèástí budování naší firemní kultury.
Kultury založené na znalostech, spolupráci
a vstøícnosti.
Jedním z hlavních úkolù vedení spoleènosti
v souèasné dobì je navázání spolupráce
s dalšími zákazníky. Dosud se nám podaøilo
zaèít dodávat pokovené díly ze závodu
Mohelnice do novojièínské firmy Varroc.
Intenzívnì jednáme s firmami Automotive
Lighting, Koito, Siemens a Miele. Snížení
závislosti na jednom zákazníkovi bude
prospìšné nejen pro MONTIX, ale je také
v souladu se zájmy firmy HELLA.
V èervnu mì potìšil velký zájem o již tradièní
dìtský den poøádaný na Lovecké chatì
v Horce n.M. Rozzáøené tváøe dìtí i jejich
zaujetí pro hru byly pro všechny dospìlé
dùvodem k radosti a možností probudit
alespoò na chvíli i dítì v sobì.
Bìhem podzimu nás èeká další velký úkol,
a tím je získání certifikátu dle IATF 16949 pro
závod Mohelnice. Jedná se o zdokonalenou
normu ISO/TS 16949, která reaguje
na postupný vývoj v automobilovém
prùmyslu a obsahuje nové standardy
definující požadavky na systém øízení kvality
v dodavatelském øetìzci. Jsem pøesvìdèen,
že je v našich silách tyto procesy správnì
uplatnit v naší práci a pøesvìdèit auditory
i naše zákazníky o naší spolehlivosti.
Pøeji Vám v závìru léta pøíjemnì strávenou
dovolenou a hodnì energie do naší spoleèné
práce.
RNDr. Bohuslav Marek

Nová personální øeditelka
Od 1. 8. 2017 do naší
spoleènosti
nastoupila na pozici
personální øeditelky
Ing. Jana Kopecká.
Vážení kolegové,
Jsem velmi ráda, že
jsem dostala
pøíležitost pracovat pro spoleènost MONTIX
a mohu se vám nyní krátce pøedstavit. Svou
profesní dráhu jsem zaèala pøed 23 lety ve
spoleènosti HELLA jako mzdová úèetní. Od

roku 1998 jsem pracovala na pozici vedoucí
oddìlení práce a mezd a o 2 roky pozdìji také
jako zástupce personální øeditelky. Získala
jsem mnoho cenných zkušeností napø. s
rozdìlením organizace delimitací, slouèením
fúzí, agenturním zamìstnáváním, vysíláním i
pøijímáním cizincù z EU i tøetích zemí,
elektronickým benefitním systémem èi
øešením rùzných pracovnì-právních
problémù. Prošla jsem si rutinními,
odbornými, projektovými i manažerskými
èinnostmi.
(pokraèování na str. 2)
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Øeditel logistiky se pøedstavuje

Nová personální øeditelka
Ing. Jana Kopecká
(pokraèování ze str. 1)
Velkou zkušeností bylo také studium VŠ
Báòské v Ostravì, se zamìøením na
podnikovou ekonomiku a management, které
jsem pøed sedmi lety dokonèila. Mohla jsem
porovnávat praktické zkušenosti s teorií a
naopak.
Koncem roku 2016 jsem pøehodnotila své
priority a rozhodla se pro zmìnu. Po odchodu
z HAN a krátkém odpoèinku jsem externì
spolupracovala na personálních procesech se
spoleèností Fenix Solutions s.r.o. a od kvìtna
2017 soubìžnì také s firmou MONTIX, a.s.
se zamìøením na optimalizaci mzdových
procesù. Prvním hmatatelným výsledkem
této snahy je napø. pøevod mzdové úètárny
pod personální oddìlení èi elektronické
zasílání výplatních lístkù.
Jsem vdaná, z prvního manželství mám 2
syny. Mým velkým koníèkem je už víc jak 15
let horské kolo. Nicménì s pøibývajícími léty
postupnì nahrazuji adrenalinový biking
klidnìjšími cyklovýlety, turistikou, jógou èi
péèí o zahradu.
Tìším se na spolupráci s vámi i na všechny
výzvy, které nás spoleènì èekají.
Ing. Jana Kopecká

Kolegové, mnozí z vás už mì znáte, a proto
jsou následující øádky urèeny spíše pro ty
ostatní…
V roce 2003 jsem jako absolvent vysoké
školy a po roèní vojenské službì nastoupil do
prvního zamìstnání – do Helly Mohelnice na
pozici obalový technik. V té dobì byla Hella
velmi dynamická rostoucí firma, která mi
umožnila i rychlý profesní rùst na pozici
vedoucího dopravy a balení, a po pár letech na
šéfa logistiky celého závodu.
Tím, jak Hella stabilnì potvrzovala své
hospodáøské výsledky a rostoucí kompetenci,
dostávala v rámci koncernu i vìtší a vìtší
zodpovìdnost. Z výrobnì montážní
spoleènosti se Hella propracovala na firmu
s velmi silným vývojem, projektovým
managementem a dostali jsme zodpovìdnost i
za další závody v regionu støední a východní
Evropy. V mém pøípadì se to týkalo tøí závodù
na Slovensku, jednoho v Rumunsku a ve
Slovinsku a samozøejmì v Mohelnici. Kromì
pracovních povinností se mi v té dobì
podaøilo úspìšnì dokonèit i MBA studia pøi
VUT Brno.
V roce 2015 jsem z osobních dùvodù musel
trochu pøehodnotit priority a v té dobì došlo
k prvním organizaèním zmìnám nejen na
oddìlení logistiky. Koncem roku 2016 jsem

pak své pùsobení v Helle ukonèil úplnì.
Po pár týdnech odpoèinku mi variantu „muže
v domácnosti“ manželka pøestala trpìt, a tak
jsem se vydal se svou kùží na pracovní trh.
Zvažoval jsem možnosti v regionu i mimo. Ve
finále zvítìzila možnost splòující snad
všechna kritéria: navázat na døívìjší
spolupráci s panem Svobodou a dalšími
bývalými kolegy, pracovat v regionu a oboru,
který mì baví. Myslím, že se mi do rozjetého
MONTIX vlaku podaøilo naskoèit rychle.
Musel jsem smeknout pøed tím, jak rychle se
podaøilo takovou spoleènost vybudovat a co
se nejenom týmu logistiky podaøilo.
A i dnes po pár mìsících stále kolem sebe
vidím velmi dynamické prostøedí, chu
ostatních se uèit, rozvíjet a budovat. Velmi rád
se na tom budu jak z pozice øeditele logistiky
s pùsobností na celou spoleènost, tak i jako
logistik závodu Horka n. M. podílet a vìøím,
že úspìšnì.
Ze soukromí prozradím, že jsem ženatý
a vychováváme dvì ratolesti, Gabrielu a
Adama. Baví mì péèe o dùm a pøedevším
zahradu. Kromì toho jsem si u své tolerantní
manželky Lenky „prosadil“ i volný èas, ten
investuju pøedevším do sportu. Mùžete mì
potkat na kole, lyžích nebo v Moravièanech
na fotbale.
Ing. Radek Pavlíèek

Pravidelné okénko BOZP
Ani po získání titulu Bezpeèný podnik jsme v
oblasti BOZP neusnuli na vavøínech.
Abychom si tento titul zasloužili, musíme
dopracovat a doladit celou øadu oblastí, ve
kterých máme ještì slabiny.
Nejvýznamnìjším úkolem dopadajícím na
celou spoleènost je doplnìní systému øízení
BOZP.
BOZP se dotýká celé øady oblastí od nákupu,
pøes pracovištì montáže, provozu a správy
budov, revizí vyhrazených technických
zaøízení, údržby strojù a zaøízení, nebo
ukládání a archivace dokumentace.
V rámci tohoto procesu bylo nutné doplnit
systém odpovìdností jednotlivých
zamìstnancù u strojù a zaøízení, vèetnì
jmenovacích dekretù a proškolení
zamìstnancù.
Ve stavební èinnosti jsme mìli nedostatky v
procesu projekce, realizace, kolaudace,
provozu a údržby objektù. Ke stanovení
postupu pøi stavební èinnosti byla vytvoøena
smìrnice, ve které jsou definovány jednotlivé
kroky a odpovìdnost zamìstnancù za jejich
realizaci.
K provozu jeøábù v závodì Mohelnice byla
aktualizována smìrnice Systém bezpeèné
práce, kde byla upøesnìna a konkretizována
odpovìdnost jednotlivých vedoucích
zamìstnancù, systém komunikace mezi
jeøábníky a vazaèi a zpracován plán údržby.
Jedním z úkolù stanovených ze strany OIP
Ostrava je vytvoøení centrálního registru
všech rizik vyskytujících se ve spoleènosti.
Jde o velmi obsáhlý dokument vyžadující
zapojení všech pracoviš spoleènosti. Aby
byl tento dokument prakticky využitelný ke
každodenní èinnosti, je postaven na struktuøe
pracovních pozic. To znamená, že je
využitelný pro všechny èinnosti ve

spoleènosti a všechny stupnì øízení.
V závodì Horka nad Moravou byl vybudován
kotevní systém støešních konstrukcí tak, aby
se pracovníci údržby mohli za pomoci
vázacích prostøedkù bezpeènì pohybovat na
støechách objektù. V závodì Mohelnice bude
dobudován obdobný systém dodavatelskou
firmou. Žebøíky na støechy objektù v obou
závodech byly upraveny tak, aby byly v
souladu s normou ÈSN 74 3282.
Z dùvodu ochrany stanù v obou závodech
jsme doplnili monitorovací systém síly vìtru.
Vítr stany mùže nafouknout èi poškodit
konstrukci. Informace o pøekroèení
kritických hodnot jsou nyní automaticky

pøenášeny vedoucím pracovníkùm
prostøednictvím sms zpráv.
Novì je stanovený odpovìdný pracovník za
technický stav obalové a pøepravní techniky
rollkontejnerù a gitterù tak, aby se zamezilo
pracovním úrazùm z dùvodu špatného stavu
této techniky.
Ve spoleènosti také zaèala aktivnì pùsobit
škodní komise pod vedením JUDr. Radima
Svobody, která øeší mimo škodních události
na majetku spoleènosti také pracovní úrazy a
dodržování léèebného režimu pøi pracovní
neschopnosti.
Jiøí Bureš
technik BOZP

Fotografií se vracíme ke slavnostnímu pøevzetí certifikátu Bezpeèný podnik. Zleva: generální øeditel MONTIX,
a. s. - RNDr. Bohuslav Marek; námìstek ministra MPSV - JUDr. Jiøí Vaòásek; generální inspektor Státního úøadu
inspekce práce - Mgr. Ing. Rudolf Hahn; èlen pøedstavenstva MONTIX, a.s. - JUDr. Radim Svoboda
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MONTIX, a. s. buduje firemní kulturu moderními metodami
Zamìstnanci spoleènosti MONTIX, a.s.
procházejí originálnì sestaveným školením.
Jedná se o interaktivní outdoorový tréning v
pøírodì, mimo areál spoleènosti. Celodenní
program byl sestavený ve spolupráci s
odborníky na netradièní firemní vzdìlávání
ze spoleènosti Give me five, s.r.o. (GM5,
s.r.o.) Jedná se o jednodenní program pro
všechny zamìstnance spoleènosti.
Týmová spolupráce uprostøed pøírody vytváøí
neformální podmínky, které umožòují sdìlit
vedení spoleènosti prostøednictvím
anonymní ankety a moderované diskuse
zajímavé podnìty pro zlepšení pracovního
prostøedí na pracovištích. To a mnoho dalších
zajímavých aktivit provází zamìstnance po
celý den.
Inovativnì pojatým tréninkem vedení
spoleènosti MONTIX, a.s. startuje seriál
intenzivních vzdìlávacích, volnoèasových a
zábavných programù. Jedná se o moderní
techniku vzdìlávání, která podpoøí a zkvalitní
pracovní procesy ve všech úrovních

Nový øeditel závodu v Horce n. M.
Ing. Aleš Musil se pøedstavuje.
Dobrý den,
pracovní kariéru jsem
zaèínal v „minulém
století“ v tìžkém
prùmyslu ve firmách
Unex, Moravs koslezká Vagónka a
ŽBD ve výrobní
oblasti a vrcholovém
managmentu.
Postupem industriálních zmìn v „tomto století“ došlo k útlumu
v tìžkém prùmyslu a vstupem zahranièních
spoleèností do Èeské republiky se zmìnila
radikálnì potøeba kvalifikovaných
zamìstnancù.
Spoleènosti poptávaly managment pro
transfery výroby do Èeské republiky. V mém
bydlišti Šternberk vznikla spoleènost
Invensys Appliance Control Europe (dnes
Robertshaw), pro kterou jsem skoro 10 let
zabezpeèoval strategický nákup a nìkteré
transferové projekty vybraných výrobních
linek ze zahranièí. Spoleènost vyrábí
termostaty regulaèní prvky pro Bosch,
Siemens, Whirlpool aj.
V období ekonomické krize v roce 2009 jsem
byl výrobní øeditel spoleènosti Granitol a
následnì jsem pracoval v pøíbuzném
“plastikáøském” oboru, ale v zahranièí.
Donedávna jsem byl øeditel spoleènosti
vyrábìjící plynové ventily a regulaèní
chladící techniku pro èesko – slovenský trh a
koncerny Honeywell, Robertshaw, Parker aj.
To vše se zmìnilo, když jsem se dozvìdìl o
expandující spoleènosti MONTIX v blízkosti
mého bydlištì a došlo k vzájemné dohodì, že
se zapojím do kolektivu MONTIX.
Jsem vystudovaný strojaø–technolog a
obèasný lektor pro nìkteré oblasti
prùmyslového inženýrství.
Vìøím, že se nám bude spoleèná práce daøit.
Ing. Aleš Musil

spoleènosti, vèetnì zvýšení kvality práce na
montážních linkách.
Program probíhá v areálu Lovecké chaty v
Horce nad Moravou. Je zde krásné pøírodní
prostøedí, minimum signálu mobilních
operátorù, kvalitní strava a hygienické
zázemí, prostì ideální kulisa a místo pro
poøádání outdoorových firemních programù,
zábavných setkání a veèírkù. Spoleènost
GM5, s.r.o. je garantem vysoké kvality a
bezpeènosti takovýchto programù po celé
ÈR, a proto si ji jako generálního partnera
vybral MONTIX, a.s.
„Vìøím, že MONTIX vstupuje do další etapy
svého vývoje. Ta je pøedevším o budování

týmù lidí, kteøí vìøí ve svoji spoleènost a
vytváøí její nadèasovou firemní kulturu.
Tohle je naše cesta dlouhodobého rozvoje,
který je o lidech a pro lidi. Budováním
stabilního a kompetentního týmu vycházíme
vstøíc našim partnerùm z koncernu
HELLA…“ øíká èlen vedení spoleènosti pan
Dr. Marek Sedláèek.
Možná i proto bylo vybráno pro tento trénink
logo, které znázoròuje vývoj od petrolejové
lampy k svìtlometùm s plnì ledkovou
technologií. Jeho podtext zní „…Aby bylo
jasno…!“
Mgr. Jan Vybíral
jednatel spoleènosti, konzultant
GM5, s.r.o

Úspìšná certifikace druhého výrobního závodu
firmy MONTIX, a. s. - Horka nad Moravou
Firma MONTIX, a. s. si zapsala další z
velkých milníkù historie, když závod Horka
nad Moravou prošel úspìšnì certifikaèním
auditem dle nejvyššího automobilového
standardu ISO/TS 16949. Nyní už se tímto
certifikátem mohou pyšnit oba výrobní
závody firmy MONTIX, a to jak závod
Mohelnice (11/2016), tak závod Horka nad
Moravou (6/2017).
Tímto by vedení spoleènosti rádo podìkovalo
všem zamìstnancùm za konstruktivní pøístup
a pracovní úsilí vedoucí k tomuto úspìchu.
Co to pro firmu vlastnì znamená?
Jelikož se nacházíme ve velkém
konkurenèním prostøedí, cena už není
jediným faktorem, který zákazníky
pøesvìdèuje o udìlování zakázek. Je jím také
kvalita našich výrobkù. Certifikovaná
spoleènost dle normy ISO/TS 16949 je
dùkazem toho, že firma má a dodržuje

Zákaznické audity
Závod Mohelnice absolvoval ve druhém
kvartále dva dùležité zákaznické audity.
- 19. - 20. 4. 2017 probìhl audit nového
potencionálního zákazníka Automotive
Lighting. Navštívili nás dva auditoøi z
n ì m e c k é c e n t r á l y, k t e ø í p r o v e d l i
potencionální analýzu dle metodiky VDA 6.3.
Provìøovali náš závod, zda jsme schopni
kvalitnì pro nì vyrábìt výrobky, v pøípadì
zadání zakázky do firmy MONTIX. Závod
Mohelnice prošel na výbornou a bez
závažných nedostatkù obdržel nejvyšší
hodnocení – Zelenou. Což se dá pøirovnat k A
hodnocení.
- 13. 6. 2017 prošel závod druhým dùležitým
auditem pøímo z automobilky ŠKODA
AUTO, a. s. (s Hellou Mohelnice). Pøi tomto
auditu jsme opìt dosáhli na nejlepší
hodnocení – Zelené.
Závod Horka nad Moravou mìl ve druhém
kvartále daleko tìžší úlohu. Nejenom, že se
pøipravoval na certifikaèní audit ISO/TS

systémový management øízení kvality a že
její procesy jsou øízeny správným smìrem
tak, aby nejenom výrobky byly kvalitní, ale
také veškeré podnikové procesy. Dáváme tím
jasný signál našim zákazníkùm, že jsme
kvalitní a perspektivní firmou pro další
spolupráci a otevírá nám to cestu také k jiným
zákazníkùm. Navíc nám to dává velkou
konkurenèní výhodu vùèi našim
konkurentùm, kteøí tento certifikát zatím
nevlastní.
Udržet si tento certifikát také není
jednoduchou záležitostí, a proto nadále
musíme na sobì a na své práci všichni
usilovnì pracovat. Každoroènì tento
certifikát ve stejnou dobu musíme obhájit a
ukázat další zdokonalení.
Ing. Martin Hampel
øeditel útvaru øízení kvality

16949 (26. - 29. 6. 2017) ale do toho musel
projít mnoha zákaznickými audity:
- 10. – 12. 4. 2017 probìhl audit z
automobilky Renault (s Hellou Mohelnice) na
projekt Renault Scénic s výsledkem 88 % =
výborné. Automobilka velice chválila naši
firmu a byli u nás spokojeni, hlavnì s
aktivním pøístupem zamìstnancù.
- 3. – 4. 5. 2017 probìhl procesní audit z firmy
Hella Mohelnice na projekt Audi C6 s
výborným výsledkem 89 % B.
- 14. 6. 2017 probìhl ULM audit automobilky
ŠKODA AUTO, a. s. (s Hellou Mohelnice),
jež byl obdobou jako v závodì Mohelnice a s
drobnými nedostatky vyšlo také skvìlé
hodnocení – Žluté.
Oba tyto závody pøedvedly výbornou práci a
dosáhly skvìlých výsledkù. Vedení firmy
opìt velice rádo dìkuje všem
zainteresovaným zamìstnancùm, kteøí se na
tìchto výsledcích aktivnì podíleli.
Ing. Martin Hampel
øeditel útvaru øízení kvality
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Dìtský den na Lovecké chatì v Horce nad Moravou
V nedìli 18. èervna 2017 probìhl na Lovecké
chatì v Horce nad Moravou tradièní „Dìtský
den“. Dìti si vyzkoušely rùzné sportovní
disciplíny, zarybaøily si, malovaly obrázky,
tvoøily v dílnièce. Za splnìní jednotlivých
úkolù obdržely kartièky, které si mohly
promìnit v obchùdku za cukrovinky. Bìhem
nedìlního dopoledne probìhl souèasnì
fotbalový turnaj o putovní pohár, na kterém
zvítìzilo družstvo nákupu.
Zúèastnilo se celkem 310 osob. Velké
podìkování patøí paní Evì Sedláèkové za
organizaci akce a za pøípravu dobrot pro malé
i velké.
Jak byli spokojeni naši zamìstnanci na
dìtském dni?
Akce byla povedená ze všech hledisek – od

poèasí, pøes organizaci (velké díky všem!),
program, atrakce, prostøedí, obèerstvení.
Užili si to evidentnì všichni, vèetnì
nejmenších. Už na cestì domù jsem dostal v
autì otázku „tati, a kdy zase pojedeme takhle
všichni k tobì do práce??“.
Radek Pavlíèek
Vysoká návštìvnost a pøíjemná atmosféra
jsou již tradicí pro dìtský den konaný v Horce
nad Moravou. Pro dìti i rodièe byla
pøipravena hromada her, skákací hrad,
malování na oblièej a pøíjemná obsluha na
Lovecké chatì. Dìtský den jsme si užili a naše
dìti byly velice spokojeny. Organizátorùm
akce velké díky za pøíjemný den. Pøíští rok se
opìt tìšíme.
Lucie Wolfová s rodinou

Dìtský den se opìtovnì povedl. Velká
pochvala všem, kteøí se podíleli na pøípravì a
úèasti na dílnách, sama jsem se vždy úèastnila
na dílnách v naší obci a vím, kolik èasu je
potøeba na pøípravu.
Já a kolegové jsme si vyzkoušeli rùzná
stanovištì napø. støelbu ze vzduchovky,
stavìní matièek, støelbu z foukaèky, tetovací
stánek, støelbu lukem. Myslím si, že dobré
poèasí, nálada a sportovní duch se projevil v
každém z nás a jak si to užily dìti na plno, tak i
jejich rodièe.
Ještì jednou velké podìkování všem za
pøípravu, organizaci a sponzorské dary.
Renata Macháèková

Elektronická distribuce výplatních lístkù
Vážení zamìstnanci,
pro vìtší komfort a rychlejší distribuci výplatních lístkù, i v pøípadì nepøítomnosti zamìstnancù v práci èi pøi
ukonèení pracovního pomìru, jsme zprovoznili jejich elektronické zasílání na e-mailové adresy. Pilotní projekt
byl realizován u zamìstnancù s firemní e-mailovou adresou pro výplatní lístky za èerven 2017. S úèinností od 1.
7. 2017 tedy plní zamìstnavatel svoji povinnost, vydat zamìstnanci pøi mìsíèním vyúètování mzdy písemný
doklad (viz. § 142, odst. 5 zákoníku práce), také prostøednictvím elektronické komunikace.
Každý zamìstnanec s firemní èi pøedem dohodnutou soukromou e-mailovou adresou obdrží od kolegyò ze
mzdové úètárny, nejpozdìji do 15. dne následujícího mìsíce, e-mail s pøílohou v pdf. formátu obsahující
výplatní lístek. Jelikož se jedná o dùvìrné informace, bude tato pøíloha zaheslovaná.
Vzhledem k výhodám, které v elektronické distribuci výplatních lístkù spatøujeme, bychom ji rádi rozšíøili také
na soukromé e-mailové adresy všech zamìstnancù. Budeme rádi, pokud se k této akci pøidáte a dostavíte se ke
své personalistce, která s vámi uzavøe písemnou dohodu obsahující vaši soukromou e-mailovou adresu.
V prùbìhu pracovního pomìru samozøejmì mùžete tuto adresu, obdobnì jako èíslo bankovního úètu, kdykoliv
písemnì zmìnit.
Vìøíme, že tento zpùsob distribuce výplatních lístkù uvítáte a bude i pro vás pøínosem.
V pøípadì dotazù se, prosím, obrate na kolegynì z personálního oddìlení, popø. mzdové úètárny.
Ing. Jana Kopecká
personální øeditelka
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