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

ÈTVRTLETNÍ FIREMNÍ ZPRAVODAJ
Okénko ekologa
Dne 4.8.2017 probìhla v závodì Horka nad
Moravou neèekaná kontrola z Èeské inspekce
životního prostøedí zamìøená na plnìní
legislativních požadavkù v oblasti
odpadového hospodáøství za období 2015 až
2017. Probìhla jak kontrola dokladová, tak i
kontrola fyzická pøímo v provozu a na
venkovních shromaždištích odpadù.
Inspektoøi neshledali žádné porušení zákona
o odpadech. Stále však máme co vylepšovat.
V rámci zpìtného odbìru elektroodpadu a
vyøazených elektrozaøízení jsme realizovali
první pøedání spoleènosti REMA Systém, a to
8,65 kg baterií, záøivek, drobných
elektrospotøebièù, elektronických
tonerových cartridgí a dalších vyøazených
zaøízení. Nevzniká nám tak zbyteèný odpad,
ale se zaøízeními je následnì odbornì
ekologicky naloženo. Aktuálnì jsou
nachystány k odvozu 4 další krabice s
nìkolikanásobnou hmotností. REMA Systém
napø. za rok 2016 vysbíral v Èeské republice a
pøedal k likvidaci 14 500 tun zaøízení a jejich
program se tìší stále vìtšímu zájmu.
Tímto chci apelovat na zamìstnance, aby
vyøazené záøivky a jiná osvìtlovací zaøízení
nevhazovali do odpadu, ale pøinášeli mi pro
realizaci následného zpìtného odbìru, tak
jako ostatní vysloužilé spotøebièe èi baterie.
Záøivka se stává odpadem až v pøípadì jejího
zjevného rozbití. Dìkuji za pochopení.
V závodì Horka jsme zkusili od èervence
pøetøiïovat plastové odpady dle druhù plastù,
barvy apod. a již jde vidìt pozitivní aspekt –
výrazné snížení objemu smìsných plastù k
likvidaci a zvýšení podílu vytøídìných plastù
k environmentálnímu i finanènímu zisku
závodu. Tímto chci podìkovat
zamìstnancùm odpadového hospodáøství.
Mgr. Lucie Steinerová - ekolog

PROSINEC 2017

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE
Vánoèní výzdoba ve
mìstech i na
vesnicích, první
mrazy, poletující
snìhové vloèky
…neklamná znamení blížícího se
konce roku 2017. Co
jsme v nìm dokázali?
V závodì Horka n.
M. jsme díky mimoøádnému úsilí všech
zamìstnancù bìhem jara zvládli mimoøádné
objemy dodávek svìtlometù. Souèasnì se
celý tým chystal na certifikaci dle ISO/TS
16949, kterou v èervnu úspìšnì zvládl. V létì
jsme také zahájili intenzívní systematické
zvyšování kvalifikace zamìstnancù montáží
tak, abychom naplnili jednu z klíèových
podmínek výrobního systému MONTIX. Na
podzim byly zahájeny pøípravy pro výstavbu
nové výrobní haly, která nám spoleènì s
novou skladovací halou umožní pøevzít další
zakázky z firmy HELLA. V listopadu jsme již
podruhé obhájili certifikát CCC, který nám
umožòuje vyrábìt výrobky urèené na vývoz
do Èíny.
V závodì Mohelnice jsme rozšíøili kapacity
lisování nákupem dalších nových strojù, které
nám mimo jiné umožnily získat zakázky na
výrobu svìtlovodù. Významným zlepšením
nutným pro další zvyšování produktivity
práce byla investice do systému pro okamžité
a prùbìžné sledování výroby a kvality
výrobkù. Projekt, který trval nìkolik mìsícù,
byl nyní završen úspìšným testováním a od
pøíštího roku bude využíván na všech

Plastový odpad
(závod Horka nad Moravou)

stupních øízení výroby pro spolehlivé plnìní
výrobních zakázek a dosahování vysoké
produktivity výroby. V listopadu se
mohelnickému závodu podaøilo získat
certifikát dle IATF 16949, což je v souèasné
dobì nejvyšší standard pro požadavky v
automobilovém prùmyslu na systém øízení
kvality v dodavatelském øetìzci.
Významným milníkem v historii celé
spoleènosti MONTIX bylo získání certifikátu
Bezpeèný podnik v kvìtnu 2017. Vybudování
systému pro ochranu zdraví pøi práci a jeho
dùsledné uplatòování v každodenní práci již
pøineslo konkrétní výsledky pøi snižování
poètu pracovních úrazù.
A jaké jsou naše plány do roku 2018? Dále
zvyšovat objem výroby v Mohelnici
dodávkami do firem HELLA, Varroc
a Siemens, a získat další zákazníky, napø.
Automotive Lighting nebo Miele. V Horce n.
M. budeme optimalizovat materiálové toky
ve spojení s uspoøádáním montážních linek,
zahajovat výrobu na dalších montážních
linkách a chystat se na certifikaci dle IATF
16949. Neustále se budeme snažit o snižování
poètu pracovních úrazù. Naším dlouhodobým
cílem je rok bez pracovního úrazu.
Dìkuji Vám za skvìlé výsledky Vaší práce v
roce 2017 a pøeji Vám radostné prožití
vánoèních svátkù. Vìøím, že týden dovolené
navíc, který od pøíštího roku zavádíme, bude
dobrou zprávou pod stromeèek jak pro Vás,
tak i pro Vaše blízké. V roce 2018 Vám pøeji
pevné zdraví, hodnì štìstí, spokojenosti
a dostatek energie k dosažení všech osobních i
pracovních cílù.
RNDr. Bohuslav Marek

?
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BOZP

UNIVERZITA MONTIX
Srpen 2017 znamenal pro oblast lidských
zdrojù, mimo jiné, zmìnu v problematice
interního vzdìlávání, jehož koncepce dostala
nový rozmìr a cíl. Na první pohled možná
úsmìvné oznaèení UNIVERZITA MONTIX
(dále jen UM) v sobì nese však hlubší
myšlenku, zamìøenou na zprostøedkování
dalšího vzdìlávání a rozvoje pro všechny
zamìstnance, a to právì formou interních
školení. Novì je tak krùèek po krùèku
vytváøen propojený systém, který bude do
budoucna nástrojem pro usnadnìní procesu

adaptace a podporou pro zvládání pracovních
nárokù. Klíèovou pozici v tomto projektu
mají zamìstnanci vybraní do role interních
lektorù, kteøí disponují takovou úrovní
kompetencí, díky které mohou své znalosti a
dovednosti dále pøedávat profesnì mladším
kolegùm a spolupracovníkùm z jiných úsekù.
V souèasnosti UM nabízí dvanáct kurzù, které
jsou na jedné stranì urèeny pro konkrétní
úseky, na stranì druhé jsou otevøeny dalším
zamìstnancùm, kteøí mají zájem se pøihlásit.
Protože je projekt teprve na zaèátku, obsahy

v brzké dobì zveøejnìny a zpøístupnìny
zájemcùm.
Nová koncepce vnitropodnikového vzdìlávání klade dùraz na dostupnost školení pro
všechny zamìstnance a také na otevøenost
vùèi novým podnìtùm, které jsou základem
pro zprostøedkování dalšího rozvoje.
Mgr. Jiøina Kozmanová
referent vzdìlávání

Plánované zmìny v roce 2018

kurzù jsou prùbìžnì upøesòovány na základì
zpìtné vazby od úèastníkù, kdy je zjišováno,
která témata jsou potøebná a jaké informace je
do výuky vhodné zaøazovat. Úèast na školení
je stvrzována osvìdèením, které je vydáváno
u kurzù, po jejichž absolvování je úèastník
schopen nabyté znalosti ihned využívat v
praxi. Do budoucna jsou pøipravovány další
vzdìlávací akce zamìøené na oblast techniky,
výroby, logistiky nebo plánování, které budou

Potvrzujeme dobrou zprávu, která vám byla
pøednesena na posledním setkání s vedením
spoleènosti MONTIX, a.s. Ing. Oldøichem
Svobodou, o zvýšení nároku na øádnou
dovolenou z 20 na 25 dnù s platností od 1. 1.
2018. Naše spoleènost se snaží držet krok s
pøedními spoleènostmi v oboru, které tento
bonus již nabízejí a zároveò poskytnout svým
zamìstnancùm nìco navíc. Ve snaze vìnovat se
péèi o zamìstnance budeme samozøejmì
pokraèovat dál. Pro THP máme od 1. 1. 2018
pøipravený benefit v podobì možnosti
vykonávat, v pøípadì potøeby ze strany
zamìstnance, práci z domu tzv. Home office.
Pravidla tohoto programu vè. formuláøe žádosti
o schválení poskytnutí Home office jsou
uvedená v Popisu práce PQ 606-01 Výkon práce
z domu. Vycházíme tak vstøíc zamìstnancùm na
vybraných pozicích s možností vyøešit své

osobní záležitosti èi pøekonat krátkodobé obtíže
a zároveò si splnit své pracovní povinnosti z
domu. Další novinkou je rozšíøení poskytování
stravy zamìstnancùm závodu Mohelnice. V
souèasné dobì si zamìstnanec mohl objednat
pouze 1 stravu/den, která zároveò byla
zamìstnavatelem dotována. Zpùsob dotace,
tedy 1 strava na den, zùstává zachován.
Zamìstnanci si však mohou vybrat, kterou
stravu chtìjí dotovat. Vždy to bude ta první
objednaná (nebo odebraná) strava. Možnost
dotace se tedy od nového roku bude vztahovat
také na teplý snídaòový, dopolední bufet. V
pøípadì zájmu si novì bude moci zamìstnanec
odebrat také 2. stravu nebo chlazenku domù,
ovšem již za plnou cenu, což mohou nìkteøí
zamìstnanci uvítat. Zajímavé zmìny chystáme
také v oblasti odmìòování. Od 1. 12. 2017 v
závodì Horka n. M. a od 1.1.2018 v závodì

Mohelnice bude èást variabilní složky mzdy u
dìlnických pozic placených hodinovou mzdou
pøevedena do základní mzdy. Budou platit nové,
zvýšené hodinové tarify a výkonnostní složka
bude èinit 20 % ze základní mzdy. Obdobnì to
bude u THP. Pøevod èásti variabilní složky mzdy
do základní mìsíèní mzdy, spolu s dalšími
úpravami, je plánován od bøezna 2018. Novì by
mìla èinit variabilní složka THP 10 %. V obou
závodech je také plánováno zvýšení mezd
závislé na hodnocení zamìstnancù, které bude
realizováno v rùzných etapách - závod
Mohelnice v prùbìhu 1. ètvrtletí 2018, Horka
postupnì v prùbìhu celého roku 2018. Vìøíme,
že všechny chystané zmìny budou pro vás
pøínosem, dodají vám novou energii a chu do
další práce a také pøispìjí k vaši spokojenosti a
motivaci v pøíštím roce.
Ing. Jana Kopecká
personální øeditelka

Na úvod pravidelné rubriky BOZP chci
podìkovat všem zamìstnancùm naší
spoleènosti. Sice ještì není konec roku, ale
dosavadní vývoj úrazovosti je v porovnání s
pøedcházejícím rokem velmi dobrý.
Oèekáváme, že cíl stanovený panem
generálním øeditelem na tento rok - 1,5 %
pracovních úrazù, vztaženo k poètu
zamìstnancù, bude splnìn.
Tým BOZP – EMS byl posílen o Mgr.
Matyáše Zapletala, který se postupnì
zapracuje a absolvuje požadované
pøezkoušení osoby odbornì zpùsobilé v
prevenci rizik tak, aby mohl zastávat pozici
bezpeènostního technika v plném rozsahu.
Také doplní své znalosti v oblasti EMS tak,
aby byl schopen v pøípadì potøeby zastoupit
ekoložku Mgr. Steinerovou.
Posílením týmu bylo umožnìno zvýšit
množství kontrolních pochùzek v obou
závodech a také kontrol požití alkoholu na
pracovišti. V této nastoupené cestì budeme
pokraèovat.
V obou závodech probìhlo pravidelné školení
požární ochrany a nácvik požárního
poplachu, byl aktualizován evakuaèní plán,
proškoleny požární hlídky a probìhla
kontrola dostupnosti a funkènosti požárnì
bezpeènostních zaøízení.
Dle požadavku Inspektorátu bezpeènosti
práce byl novì vytvoøen Centrální registr
rizik vyskytujících se ve spoleènosti. Na tento
velmi obsáhlý dokument navazují
aktualizované smìrnice a normativy týkající
se osobních ochranných pracovních pomùcek
a èetnosti lékaøských prohlídek u
jednotlivých profesí.
Další zmìna probìhne v systému školení
obsluh – øidièù vysokozdvižných vozíkù,
kterou nám dosud dodavatelsky poskytoval
pan Nechvátal. Od nového roku si tato
nezbytná školení budeme zajištovat vlastními
silami našeho oddìlení.
K prohloubení znalostí zamìstnancù v oblasti
bezpeènosti práce bude sloužit projekce
krátkých animovaných filmù z projektu EU s
postavièkou NAPO. Krátké filmy budou
promítány v obou závodech.
Na závìr pøeji všem zamìstnancùm pøíjemné
prožití vánoèních svátkù, mnoho zdraví a
spokojenosti v novém roce.
Jiøí Bureš
technik BOZP/PO
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Implementace Systému øízení výroby / Manufacturing Execution System (MES)
PlantMaster je øídící systém pro optimalizaci
a efektivitu procesu výroby. Jedná se o nástroj
umožòující uživateli zvýšení efektivity
výroby a optimalizaci plánovacího procesu,
zvýšení kvality výroby a dodávek
zákazníkùm, snížení administrativní zátìž
zamìstnancù, optimalizaci intervalu údržby a
napøímit tok informací v rámci procesù.
Plná konfigurace systému øízení výroby
PlantMaster nabízí monitorování a øízení
výroby v reálném èase, plánování výroby,
kontrolu kvality, dohledatelnost vstupních
komponent, sledování zamìstnancù obsluhy,
údržbu strojù a nástrojù, øízení dokumentace a
monitorování spotøeby energií.
Aktuální konfigurace systému nabízí
moduly:
Sledování a analýza výroby v reálném èase,
je nejdùležitìjším nástrojem v systému
PlantMaster. Všechna data jsou do systému

zadávána prostøednictvím dotykových
obrazovek, systém automaticky vyhodnocuje
a zobrazuje údaje týkající se typu technologie,
aktuální výrobní zakázky, poèty vyrobených
shodných/neshodných dílù, plánované a
aktuální cykly, vyhodnocuje kvalitu, výkon a
dostupnost technologie, stav stroje a celkové
vytížení technologie OEE. Data jsou uložena
v databázi a uživatelé mohou definovat a
konfigurovat vlastní výpoèty, reporty a grafy.
Pøehledy pro management umožní vytvoøit
vlastní sestavu, která bude zobrazovat
všechny dùležité výkonnostní ukazatele tzv.
KPI. Díky této funkci si mùže manažer
zobrazit všechny dùležité informace týkající
se produktivity a kvality v reálném èase.
Øízení plánování / údržby zajistí pøehled v
reálném èase, zda-li plníme výrobní pøíkazy
a tím i dodací lhùty požadované zákazníkem.
Systém bude automaticky na základì poètu

zdvihù plánovat požadavky na údržbu strojù a
nástrojù dle požadavkù technologie výroby.
Sledování obsluhy technologie umožòuje
pøihlašování/odhlašování operátorù
prostøednictvím RFID bezdotykového
zaøízení (èteèka etiket). Software ukládá
veškeré zaznamenané informace podle kódu
obsluhy. Vytvoøené reporty mohou obsahovat
výrobu, zmetkovitost, prostoje a efektivitu v
èase.
Rád bych podìkoval všem, kteøí se podíleli na
definování požadavkù, konfiguraci a
implementaci systému PlantMaster v našem
závodì. Vìøím, že aktuální výrobní data, která
máme k dispozici, nám umožní efektivnìjší a
úèinnìjší øízení procesù.
Ing. Luboš Hlaváèek
øeditel závodu Mohelnice

Foto: Panel pro sbìr a zobrazení údajù - obrazovka DU11

Implementování Výrobního systému MONTIX v závodì Horka pokraèuje
V tomto prosincovém èísle našeho èasopisu
nastal vhodný èas vysvìtlit, jak budeme dál
pokraèovat v nastavených procesních
zmìnách v pøíštím roce. Vrátíme se
nedokonèeným úkolùm z projektu VSM,
který jsme 11.1.2016 v Montixu Horka
sepsali. Zopakujme si, co je to VSM. Je to
„pracovní - Montix“ zkratka. VSM = Výrobní
Systém Montix stojí na
základech štíhlé výroby a
pøedstavuje výrobní systém
zamìøený na pružnou výrobu
velkého množství variant v
malých dávkách.
Má definované zadání, výstupní
parametry, je rozpracovaný,
schválený a kontrolovaný
akèním plánem. Je podmínkou
pro øízení zmìn pøi dodržení nebo
zlepšení stávajících procesù a
smìrnic v Montix Horka. Mnozí
toto znáte ze zápisù akèních
plánù „podporad“ øešitelských
týmù, nebo i jako LoP.
Proè se vracet k zápisu z roku
2016? Jsou tam obsaženy obecné
a potvrzené požadavky
zákazníkù, definované potøebné

kroky ke zlepšení konkurenceschopnosti naší
spoleènosti.
Je tam zakotven princip pružnosti naší
spoleènosti, to je schopnost pøijímat, reagovat
na rychlé zmìny v okolí i uvnitø spoleènosti
jako pøedpoklad existence a konkurenceschopnosti. A jakým zpùsobem by se
výrobní systém MONTIX dál blíže popsat?

Je to:
- Systém umožòující okamžité zmìny
výrobního programu.
- Systém rychlého a plynulého prùtoku
malého množství rùznorodého materiálu
podnikem a výrobní linkou.
- Systém umožòující plánování, øízení,
vyhodnocování a trvalé zlepšování výroby
prostøednictvím informaèního
systému.
- Systém budující motivovaného
zamìstnance s rozsáhlou
kvalifikací.
- Systém urèený k produkci
pouze kvalitních výrobkù
prostøednictvím nastavených a
dodržovaných procesù.
- Systém garantující realizaci
ziskové výroby a financování
investic pro další rozvoj
podniku vlastními zdroji.
V prùbìhu roku Vás budeme
informovat, jak v tomto projektu
pokraèujeme, co nás èeká a jak
jsme si vedli.
Ing. Aleš Musil
øeditel závodu Horka n./M.
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Naše 3D mìøící støedisko
3D mìøící støedisko je vybaveno 3D CARL
ZEISS CONTURA a 3D Atos. 3D CARL
ZEISS CONTURA je flexibilní, spolehlivé
zaøízení, nabízí velký mìøicí rozsah. Díky
vynikající technologii skenování,
referenènímu softwaru ZEISS CALYPSO a
koordinované celkové koncepci nastavuje
ZEISS CONTURA standard ve své tøídì.
3D ATOS Core využívá nové prùlomové
technologie optického skenování a má
široké možnosti využití – od ruèního 3D
skenování pøes inspekci až po plnì
automatizované mìøící úlohy.
Firma MONTIX disponuje nyní volnými
kapacitami k mìøení a nabízí možnost
využití tìchto dvou zaøízení také k
externímu využití.
Ing. Martin Hampel
øeditel útvaru øízení kvality

MONTIX a. s., závod Mohelnice úspìšnì prošel
novou certifikací dle nejvyššího standardu managementu
kvality v automobilovém prùmyslu IATF 16949
Firma MONTIX a.s., závod Mohelnice
úspìšnì prošel, jako prùkopník, novou
certifikací dle nejvyššího standardu
managementu kvality v automobilovém
prùmyslu normy IATF 16949 ve dnech 6. 11.10.11.2017. Stala se tak jednou z prvních
firem v automobilovém prùmyslu, která se
mùže pyšnit tímto nejvyšším standardem
managementu kvality. Certifikace, pod touto
normou, pro nás znamená, být špièkou ve
svém oboru v systému managementu kvality.
Dáváme tímto signál našim zákazníkùm, že
náš systém, procesy a výrobky jsou na té
nejvyšší úrovni a že jsme kvalitní
a perspektivní firmou.
Norma IATF (International automotive task
force) 16949 je zdokonalenou formou
dosavadní normy ISO/TS 16949 (kterou

Foto: Souøadnicový mìøící stroj 3D CARL ZEISS

vlastníme od 11/2016) a doplnìna o spousty
nových požadavkù pøímo od výrobcù
automobilù.
To m u t o ú s p ì c h u p ø e d c h á z e l a
nìkolikamìsíèní práce, na které se podíleli
všichni zamìstnanci závodu Mohelnice, pod
vedením øeditele závodu Ing. Hlaváèka.
Prùbìh auditu byl velice profesionální
a pøipravenost jednotlivých úsekù a jedincù
byla výborná. Tento úspìch by nemohl být
dosažen bez spolupráce jednotlivých útvarù a
bez konstruktivního pøístupu každého
zamìstnance.
Tímto by chtìlo vedení spoleènosti
podìkovat všem zamìstnancùm, že se
podíleli na úspìšném certifikování závodu
Mohelnice.
Ing. Martin Hampel
øeditel útvaru øízení kvality

Foto: Skenovací systém 3D ATOS CORE

Setkání vedení spoleènosti se zamìstnanci
V mìsíci øíjnu probìhlo v obou závodech
setkání se zamìstnanci, kteøí dosáhli
významného životního jubilea, spolu se
zamìstnanci s pracovním jubileem 5 let
zamìstnání ve spoleènosti MONTIX. Bìhem
setkání, kterého se zúèastnili rovnìž
pøedstavitelé vedení spoleènosti, se
vzpomenuly zaèátky firmy, zhodnotil se

vývoj, kterým spoleènost za posledních 5 let
prošla a oslavencùm se pøedstavila budoucí
vize spoleènosti. Zbytek setkání probìhl v
neformálním duchu.
Dìkujeme všem našim zamìstnancùm za
dosavadní odvedenou práci a pøejeme do
dalších let hodnì zdraví a spokojenosti.
Pracovní jubileum – 5 let u spoleènosti

Šárka Dittrichová - operátor výroby, Radka
Dvorská - hlavní mistr, Libor Dvorský mechanik, Josef Machù - øidiè, Žaneta
Nováková - operátor výroby, Ivo Olbert skladník, Michal Pecha - vedoucí
technického oddìlení, Zdenìk Sedláø vedoucí údržby, Kamila Švestková všeobecná úèetní, David Žitník - seøizovaè.
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Burza práce a spolupráce se školami
Na podzim probìhla burza práce a vzdìlávání
v Olomouci a Šumperku, kde jedním z
vystavovatelù byl i MONTIX, a. s.
Vystavujícími jsou firmy, které hledají
zamìstnance a prezentují volná pracovní
místa, a støední a vysoké školy, které nabízejí
další vzdìlání. Burza je otevøená veøejnosti a
mùže být prospìšná tomu, kdo hledá práci,
pøemýšlí o tom, jak si doplnit nebo zmìnit
vzdìlání nebo se zajímá o pracovní trh a
zároveò studentùm základních a støedních
škol, kteøí si mohou prohlédnout a zmapovat
nabídku pracovních pozic na Moravì a
pøehled jednotlivých podnikù. MONTIX, a. s.

oslovil uchazeèe jak na dìlnické pozice, tak
na pozice odborné. Také jsme navázali na
spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlínì s akcí Business Days, která probìhla v
listopadu. Burza byla zamìøena na spolupráci
Job centra UTB s firmami. Mohelnický závod
pokraèuje ve spolupráci formou placených
praxí žákù SŠTaZ Mohelnice z oboru
mechanik, seøizovaè pro NC stroje, nástrojaø
a elektrikáø. Za závod Horka momentálnì
navazujeme spolupráci se SPŠS Olomouc se
zamìøením na technické obory, øízení kvality
a všeobecnou technologii. Úèast na burzách
práce a vzdìlání hodnotíme kladnì. Podaøilo

se nám získat jak nové zamìstnance, tak
posílit spolupráci se školami a pøípadnì zaèít
budovat Trainee program.
Mgr. Michaela Veverková
odborný personalista

Vize konsolidovaného areálu MONTIX Horka nad Moravou
V listopadu tohoto roku jsme zahájili novou
etapu spojenou s konsolidací areálu
MONTIX Horka nad Moravou. Proè
konsolidace? Do souèasnosti jsme mìli
výrobní a skladové prostory v Horce rozesety
na nìkolika místech v areálu ZD Unèovice,
Delta Army s.r.o., v prostorách majitelù.
Tento stav pøináší mnohé problémy, které
trápí nejen MONTIX, ale i obyvatele Horky
nad Moravou. Z hlavních problémù lze zmínit
dopravu mezi sklady a výrobou,
roztroušenost lidí, zbyteèné náklady, hluk.
Náš dlouhodobý cíl je zobrazený na obrázku.
Jedná se ucelený areál, který je možné
kompletnì propojit ve smyslu pøíjem - sklad –
výroba – expedice mimo jakoukoliv
manipulaci mimo haly a zastøešení. Tato
konsolidace a posun v øešení byla možná
pouze v pøípadì umožnìním této zmìny obcí,
tj. realizací tzv. zrychlené zmìny Územního
plánu, které je souèástí zmìny Územního
plánu celé obce plánované na rok 2019.
Následným krokem bude také úzká
spolupráce MONTIXu s obcí na realizaci
samostatné pøíjezdové cesty mimo obec a
obydlené èásti, která je vyznaèena v obrázku.
Tato pøíjezdová cesta je souèástí Územního
plánu a bude možné na ní jeho zmìnou zaèít
pracovat. Pro obec resp. obyvatele realizace
této cesty znamená dopravu do areálu
kompletnì mimo stávající obecní
komunikace (ul. Družstevní a Bùžkova)

a páteøní obecní komunikaci (ul.
Olomoucká). Pro MONTIX tato možnost
znamená pøístup pøímo do areálu,
jednoduchost, nekomplikovanost. Pomoc s
realizací cesty byla též dohodnuta mezi
MONTIX, a.s. a zastupitelstvem Horka nad

Moravou na spoleèném jednání. Naším
spoleèným cílem tak je zachování možnosti
zamìstnanosti obèanù v místì bydlištì a
zároveò minimální dopady do fungování
obce.
Ing. Marek Sedláèek, PhD.

Foto: Vize konsolidovaného areálu MONTIX Horka nad Moravou
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Schránka personálního
oddìlení v závodì Mohelnice
V prostorách svaèinárny, pod nástìnkou
(vedle automatu na kávu) jsme pro Vás novì
zøídili schránku personálního oddìlení.
Schránka slouží pro veškeré dotazy,
pøipomínky, námìty (vždy podepsané, na
anonymy nebude brán zøetel). Odpovìdi na
tyto otázky budou vždy do týdne vyvìšeny na
nástìnce nad schránkou. V dobì, kdy je
personální oddìlení zavøené (napø. o
víkendu), mùžete do schránky vhazovat i
neschopenky, OÈR, lístky na peníze,
formuláøe k vyplnìní (žádost o
hypotéku/úvìr, potvrzení pro ÚP apod.).
Vždy si zkontrolujte, že máte vše vyplnìné a
podepsané.
Personální oddìlení

PF
C

2018

Vánoce v MONTIX, a. s.
Vážení zamìstnanci, jako každý rok i letos
nás èeká již tradiènì vánoèní setkání s
vedením spoleènosti, vánoèní obìd a výdej
kaprù. Poukázky na kapra budou
personalistky jednotlivých závodù vydávat
zamìstnancùm proti podpisu v 1. pùlce
prosince (termíny viz. nástìnky).
V Horce nad Moravou probìhne vánoèní
setkání s vedením spoleènosti dne 20. 12. ve
13.30 hod. na sále Autodemontu. Vánoèní
obìd se bude vydávat od 13 hod. pro ranní
smìnu a od 14 hod. pro smìnu odpolední.
Výdej kaprù probìhne ve stejný den v

rozmezí od 11.00 do 15.30 hod.
V Mohelnici se vánoèní setkání bude konat
dne 14. 12. ve 12 hod. v prostorách jídelny.
Vánoèní menu je tøeba si pøedem objednat!
Informace o dobì výdeje budou také na
nástìnce pøed jídelnou. Výdej kaprù
probìhne na parkovišti MONTIX, a.s. v
termínech: 20. 12. v dobì 14.00 - 18.30h a 21.
12. ráno od 6.00 - 8.00h. V pøípadì potøeby je
možné si kapra vyzvednout také pøed
závodem HELLA v termínech 20. a 21. 12.
mezi 13.30-19.00h.
Vaše personální oddìlení

Sváteèní menu - termíny výdeje Mohelnice
Zamìstnanci / smìny

Datum

Èas

THP + smìna D

14. 12. 2017

12.00 - 13.30 h.

smìna B

14. 12. 2017

21.30 - 22.00 h.

smìna C

15. 12. 2017

21.30 - 22.00 h.

smìna A

15. 12. 2017

11.00 - 12.00 h.

Pøejeme Vám i všem Vašim blízkým pøíjemné prožití vánoèních svátkù
a v novém roce pevné zdraví a mnoho štìstí a spokojenosti. Vedení firmy.

Informace ze mzdové úètárny
V souvislosti s uzávìrkovými pracemi na pøelomu roku bychom se rádi zamìstnancùm pøipomnìli. Blíží se
doba zúètování daní za rok 2017. Pøesné termíny pro podepisování Prohlášení na rok 2018 a žádosti o provedení
roèního zúètování daní 2017 budou upøesnìny na nástìnkách v lednu 2018.
Doklady, které je nutno doložit do mzdové úètárny, v pøípadì žádosti o poskytnutí slevy na dani èi odèitatelných
položek základu danì (pokud jste tak již neuèinili) nejpozdìji do 15. 2. 2018:
1.
Potvrzení o zdanitelných pøíjmech za rok 2017 - od všech pøedchozích zamìstnavatelù.
2.
Zápoètový list, v pøípadì evidence na ÚP potvrzení o dobì evidence, doklad o ukonèení studia,
ukonèení rodièovské dovolené.
3.
Sleva na dítì – kopie rodného listu dítìte, potvrzení zamìstnavatele manžela/ky (otce dítìte), že slevu
neuplatòuje, rozsudek o svìøení do péèe, u zletilých dìtí potvrzení o studiu.
4.
Sleva na manželku/la – èestné prohlášení, pokud jejich roèní pøíjem nepøesáhl 68.000,- Kè
5.
Školkovné – doklad o zaplacení – sleva max. 11.000,- Kè.
6.
Úvìr na bytové potøeby – potvrzení o zaplacených úrocích, kopie úvìrové smlouvy, výpis z listu
vlastnictví / potvrzení o èlenství v bytovém družstvu.
7.
Penzijní pojištìní – potvrzení o výši úhrad, kopie smlouvy – zvýšila se nezdanitelná èástka
na 24.000,- Kè.
8.
Životní pojištìní – potvrzení o výši úhrad, kopie smlouvy – max. 24.000,- Kè.
9.
Dárcovství krve – potvrzení z transfúzní stanice – nezdanitelná èástka novì 3.000,- Kè za 1 odbìr.
Zamìstnanci, kteøí mìní zdravotní pojišovnu od 1. 1. 2018, jsou povinni tuto zmìnu neprodlenì nahlásit na
mzdovou úètárnu.
Od 1.1.2018 se mìní minimální mzda z 11.000,- Kè na 12.200,- Kè.
Vaše mzdová úètárna
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