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

ÈERVENEC 2018
Okénko ekologa
V oblasti ochrany životního prostøedí jsou po
uplynutí kalendáøního roku vždy
vyhodnocovány cíle EMS a mìøena
environmentální výkonnost za uplynulý rok a
zároveò nastavovány cíle nové. Cíle pro rok
2017 byly splnìny – pøíkladem je snížení
nákladù na elektrickou energii pro
administrativní budovu a výrobní halu V1 v
závodì Horka n. M. o více než 50 % nebo
splnìní emisních limitù pro kotelnu na
spalování biomasy prvotním mìøením emisí v
závodì Mohelnice.

Pozitivní environmentální výkonnost
dokazuje napøíklad:
- autorizované mìøení emisí za splnìní již
nejpøísnìjších emisních limitù
- pravidelné kontroly tìsnosti chladících
zaøízení a absence únikù chladiv do ovzduší
- nepøekroèení koncentrací sledovaných
látek pøi vzorkování odpadní vody odtékající
do potoka pøes naši èistírnu odpadních vod
- schválení Havarijního plánu dle havarijní
vyhlášky Mìstským úøadem Mohelnice pro
pøípad úniku závadných látek (zejména olejù)
v závodì Mohelnice
- prùbìžné doplòování sorbentù a skøíní na
nebezpeèné látky (napø. pracovištì údržby
Horka)
- schvalování písemných pravidel Krajskou
hygienickou stanicí pro správné nakládání s
konkrétními nebezpeènými chemickými
látkami
- klesající tendence množství zpoplatnìných
obalù uvádìných na trh
- lepší vytøídìnost a výtìžnost kontejnerù na
lepenku
- pøetøíïování odpadních plastových
druhotných surovin pro následné efektivnìjší
využití i finanèní pøínosy

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE
Období dovolených
je v plném proudu,
znamená to, že
si mùžeme po
nároèném prvním
pololetí koneènì
odpoèinout a
naèerpat energii pro
zvládnutí našich
cílù?
Ano, je to tak,
i odpoèinek je souèástí naší práce. Únava
a z toho pramenící nepozornost èasto vedou
k pracovním úrazùm, kterým se snažíme
pomocí cílených opatøení vyhýbat. Toto se
nám daøí, nastavený systém bezpeèné práce
nese svoje ovoce.
Jako loni, tak i v tomto roce jsme v závodì
Horka n. M. díky mimoøádnému úsilí všech
zamìstnancù bìhem jara zvládli mimoøádné
objemy dodávek svìtlometù a podsestav, a to
souèasnì s pøípravou na certifikaci dle IATF
16949 a zavádìním a zlepšováním standardù
ve výrobì a logistice dle specifických
požadavkù zákazníka. Zákaznické audity
i certifikaci jsme absolvovali úspìšnì, za což
patøí celému týmu veliké uznání
a podìkování. Zahájili jsme výrobu na dalších
montážních linkách pro firmu HELLA
s produkty pro koncern VW, m. j. svìtlometù
pro AUDI A3 se všemi funkcemi
v technologii LED. Pokraèujeme
v systematickém zvyšování kvalifikace
zamìstnancù montáží tak, abychom naplnili
jednu z klíèových podmínek výrobního
systému MONTIX – flexibilitu zamìstnance
ve výrobì. V dubnu byla dokonèena výstavba

nové výrobní haly, která nám spoleènì
s novou skladovací halou umožní pøevzít
další zakázky z firmy HELLA nebo od jiných
zákazníkù.
V závodì Mohelnice jsme nachystáni rozšíøit
kapacity lisování instalací dalších strojù
z Varroc Lighting Systém Nový Jièín.
Stávající výrobní kapacity lépe využíváme
díky prùbìžnému sledování výrobního
procesu pomocí MES systému PlantMaster.
Soustavnì se nám daøí zvyšovat podíl výroby
pro další zákazníky. Potenciální zákazníci
pozitivnì hodnotili zpùsobilost naší lisovny
pro budoucí spolupráci.
Na pøelomu roku 2017 a 2018 došlo
ke zjednodušení organizaèní struktury naší
spoleènosti posílením pravomocí obou
výrobních závodù pøesunem zamìstnancù
z centrálních útvarù logistiky, kvality a IT
pøímo do závodù. V trendu zeštíhlování
zpùsobu øízení spoleènosti hodlá vedení
spoleènosti i nadále pokraèovat.
A co nás ještì èeká do konce roku 2018?
Zvyšovat objem výroby v Mohelnici
dodávkami do firem HELLA, Varroc,
Siemens a Automotive Lighting, a získat další
zákazníky, napø. Koito nebo Miele. V Horce
n. M. budeme optimalizovat materiálové toky
ve spojení s uspoøádáním montážních linek.
Dìkuji Vám za peèlivou a svìdomitou práci
v uplynulém pololetí a pøeji Vám pøíjemné
prožití Vaší dovolené, která je letos poprvé
o týden delší než v uplynulém roce. Vìøím, že
bìhem svého odpoèinku naèerpáte dostatek
energie pro zvládnutí všech nároèných úkolù,
které nás spoleènì do konce roku 2018 èekají.
RNDr. Bohuslav Marek

- vytvoøení oploceného a zastøešeného
shromaždištì nebezpeèných odpadù v závodì
Horka
- stoupající tendence množství odevzdaných
elektroodpadù a vysloužilých elektrozaøízení
(k èervnu 2018 odevzdáno k ekologické
likvidaci již pøes 200 kg a „zachránìno“ tak
pøed uložením na skládce).
Cíle EMS pro rok 2018 byly stanoveny a
schváleny vedením spoleènosti v souladu s
environmentální politikou a jejich znìní si
mohou zamìstnanci pøeèíst na nástìnkách
závodù spoleènì s cíli kvality.
Každoroènì probìhlo zákonné hlášení údajù
pøes integrovaný systém plnìní ohlašovacích

povinností, a to hlášení o produkci a
nakládání s odpady za provozovny, hlášení na
vodoprávní úøad, souhrnná provozní
evidence zdrojù zneèišování ovzduší vèetnì
poplatkového pøiznání a hlášení do integrovaného registru zneèišování.
V záøí 2018 vyprší platnost aktuální
certifikace dle ISO 14001:2004 a musí tak být
nahrazena revizí z roku 2015. Aktuálnì jsou
proto zrevidovány veškeré interní smìrnice a
dokumenty systému EMS. Audit probìhne ke
konci èervence v obou závodech
recertifikaèním externím auditem.
Mgr. Lucie Steinerová
ekolog
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BOZP
Jelikož se stále opakují dotazy zamìstnancù
týkající se bezpeènosti práce a požární ochrany,
pøipravil jsem malý pøehled základních
informací, které by mìl každý zamìstnanec
znát.
1/ Co je a není pracovní úraz?
Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt
zamìstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho
vùli krátkodobým, náhlým a násilným
pùsobením zevních vlivù pøi plnìní pracovních
úkolù nebo v pøímé souvislosti s ním. Tak zní
definice dle zákoníku práce, z èehož vyplývá, že
ne všechny úrazy, které se stanou na pracovišti,
lze automaticky považovat za pracovní.
Pokud si napø. budete o pøestávce zalévat hrnek s
kávou a polijete si ruku horkou vodou, je to úraz,
ale není to pracovní úraz. To, že si zamìstnanec
nechá lékaøem oznaèit na neschopence úraz jako
pracovní, také neznamená, že je automaticky
pracovní, není to pro pracovnìprávní vztah
relevantní. Zamìstnavatel není názorem lékaøe
vázán. Lékaø vìtšinou vychází ze subjektivního
sdìlení pacienta.
Dále upozoròuji na spoluúèast na vzniku
pracovního úrazu, dle § 270 odst. 2 písm. b)
zákoníku práce se zamìstnavatel zprostí
odpovìdnosti, pokud jste si poèínali v rozporu s
obvyklým zpùsobem chování tak, že je zøejmé,
že jste jednali lehkomyslnì, pøestože jste si
museli vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem být vìdomi, že si mùžete zpùsobit
újmu na zdraví. V tìchto pøípadech mùže
zamìstnavatel úraz projednat ve škodní komisi a
finanèní náhrady spojené s pracovními úrazy
významnì krátit.
Pokud to zdravotní stav dovoluje, pøi každém
pracovním úraze se provádí dechová zkouška na
požití alkoholických nápojù na pracovišti, pøi
pozitivním testu se automaticky krátí finanèní
náhrady. Další omezení pøi uznávání pracovních
úrazù vychází z dùkazní nouze, pokud
neexistuje zápis v knize úrazù, tato je k dispozici

u všech mistrù a vedoucích skladù, nebo je úraz
nahlášen napø. po týdnu, nebude uznán jako
pracovní, mohl se teoreticky sice stát na
pracovišti, ale také mimo pracovní dobu doma
na zahradì nebo pøi sportu.
2/ Kdy je nárok na ochranné nápoje
a bezpeènostní pøestávky?
Ochranný nápoj je nápoj, poskytnutý
zamìstnavatelem zamìstnanci a urèený k
ochranì jeho zdraví pøed riziky tepla a chladu.
Ochranné nápoje se poskytují dle Naøízení vlády
è. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví pøi práci. Tato norma stanoví, že
pøi tzv. tropických dnech, to je pøi pøekroèení
teploty 36 °C na pracovišti, je zamìstnavatel
povinen poskytovat zamìstnancùm ochranné
nápoje. Èastý dotaz je na poskytování iontových
nápojù, toto žádná norma neurèuje, je vìcí
zamìstnavatele, zda iontové nápoje poskytuje èi
nikoliv. Jde o bonus, ne povinnost
zamìstnavatele. V tropických dnech se také
poskytují bezpeènostní pøestávky – každé dvì
hodiny je to deset minut a tyto pøestávky
se poèítají do fondu pracovní doby.
3/ Jak je to s mycími prostøedky?
Mycí, èistící a dezinfekèní prostøedky sloužící
k osobní hygienì zamìstnance je zamìstnavatel
povinen poskytovat zamìstnancùm bezplatnì,
na základì ustanovení Zákoníku práce
a Naøízení vlády è. 495/2001 Sb., kterým
se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostøedkù,
mycích, èisticích a dezinfekèních prostøedkù.
V naší spoleènosti nejsou tyto prostøedky
pøidìlovány individuálnì, ale jsou k dispozici na
pracovištích – toalety, šatny, denní místnosti,
jídelny.
4/ Jak je to s nemocemi z povolání?
Nemoc z povolání je pouze nemoc uvedená
v Naøízení vlády è. 290/1995 Sb., kterým
se stanoví seznam nemocí z povolání, o uznání
èi neuznání nemoci rozhoduje Klinika
pracovního lékaøství ve FN Olomouc. Závodní
nebo obvodní lékaø nemùže nemoci z povolání

hodnotit. Výši finanèních náhrad, které
se následnì øeší s pojišovnou Kooperativa a.s.,
urèuje taktéž výše uvedená klinika.
5/ Mohou být zamèené èi zastavìné únikové
východy?
Zákon o požární ochranì è. 133/1985 Sb., v § 5
øíká následující:
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
jsou povinny: Vytváøet podmínky pro hašení
požárù a pro záchranné práce, zejména udržovat
volné pøíjezdové komunikace a nástupní plochy
pro požární techniku, únikové cesty a volný
pøístup k nouzovým východùm, k rozvodným
zaøízením elektrické energie, k uzávìrùm vody,
plynu, topení a produktovodùm, k vìcným
prostøedkùm požární ochrany a k ruènímu
ovládání požárnì bezpeènostních zaøízení.
Vzhledem k tomu, že je tato povinnost
stanovena zákonem, nelze v žádném pøípadì
únikové východy zamykat èi zastavovat
materiálem.
6/ Jaká jsou rizika na pracovištích, na co si
dát nejvìtší pozor?
Obecnì jsou zdrojem nejvážnìjších pracovních
úrazù vyhrazená technická zaøízení. To jsou
zaøízení, která pøedstavují zvýšenou míru
ohrožení lidských životù a zdraví. Jsou to
zaøízení elektrická, tlaková, zdvihací a plynová.
V našich závodech je nejvìtším nebezpeèím pro
zamìstnance manipulace s materiálem pomocí
zdvihacích zaøízení, mostové jeøáby
a vysokozdvižné vozíky. Tìmto zaøízením je
vìnována maximální pozornost, jsou pravidelnì
kontrolovány revizními techniky a servisovány
odbornì zpùsobilými organizacemi.
Pøestože vytváøíme opatøení k eliminaci tìchto
nejvážnìjších rizik, které by mohly zpùsobit
smrtelný nebo tìžký pracovní úraz, žádám
všechny zamìstnance, aby nikdy nevstupovali
pod zavìšená bøemena nebo do manipulaèního
prostoru vysokozdvižných vozíkù.
Jiøí Bureš
technik BOZP, PO

Optimalizace materiálového toku v Horce
Prvním krokem k zahájení optimalizace
materiálového toku bylo zrevidování
procesní mapy úèetních tokù materiálù.
V prùbìhu pracovního procesu v Horce
vzniklo velké množství skladù a „úèetních
pohybù“, které byly zakládány v závislosti na
aktuální potøebì. Procesní
mapa úèetních tokù materiálù
slouží k pøehlednému
a správnému používání
jednotlivých skladù. Výrobní
sklady pod úèetním oznaèením
H patøí mezi hlavní sklady a je
v nich vázána nejvìtší zásoba.
Mimo to máme sklady urèené
pro kvalitu, které slouží
napøíklad pro dodavatelské
reklamace.
Dále tøídíme materiál ve
skladech dle dodavatelù,
protože kromì HAN
spolupracujeme také s HSKF a
dalšími dodavateli ze sítì
Hella, od kterých si sami
nakupujme.
Druhým krokem je fyzické
oddìlení jednotlivých skladù
dle dodavatelù a pøiøazených

výrobních prostorù.
Již druhý mìsíc nám funguje nová hala, která
nahradila pùvodní sklady a výrobu
na odlouèeném místì pro našeho zákazníka
HSKF. K této výrobní hale je v plánu vyèlenit
jeden samostatný sklad pouze pro materiály

z HSKF, abychom docílili rychlého
zásobování a pøehledného skladování pro
potøeby inventur.
V této nové hale, která je dvoupodlažní,
dodržujeme princip pøímého zásobování
linek z horního patra.
Druhé podlaží této haly je
schopno sloužit také jako
výrobní prostor v pøípadì
dalšího rozšíøení výroby.
Soubìžnì s druhým krokem bìží
projekt nového skladu o ploše
2000 m2, který bude sloužit pro
centrální pøíjem dílcù.
Výhodou tohoto skladu bude
jeho umístìní s hlavním pøíjmem
již mezi dvìma stávajícími
sklady.
Realizace tìchto dvou krokù
bude zahajovací etapa k
optimalizaci materiálového toku
pro závod Horka nad Moravou.
Martin Indra
vedoucí oddìlení logistiky
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Audity v první polovinì roku 2018

Manufacturing Execution System (MES) v podmínkách naší spoleènosti

První polovina roku 2018 se nesla v obou
závodech ve znamení pøíprav a realizace
pomìrnì velkého poètu auditù. V závodì
Mohelnice probìhly dva audity potenciálních
zákazníkù – MAGNA dne 24.5.2018 s
výsledkem „zelená“ a audit spoleènosti
KOITO ve dnech 28.-29.5.2018 s výsledkem
„žlutá“.
Potenciální analýzy zákazníkù v závodì
Mohelnice prokázaly schopnost závodu
obstát v konkurenci s jinými dodavateli.
Auditoøi odjíždìli s pøíslibem jednání o
možnostech další spolupráce.
Zároveò po dvou letech probìhl v závodì
Mohelnice opìt zákaznický audit HELLA dle
metodiky VDA 6.3 ve dnech 25. - 27.6.2018 s
výsledkem A (90 %).
Auditor ze spoleènosti HELLA vyjádøil
velkou spokojenost pøedevším s èistotou
všech prostor, stavem procesù, ale rovnìž i s
otevøeným pøístupem všech
zainteresovaných zamìstnancù naší
spoleènosti.
V závodì Horka nad Moravou od zaèátku
roku 2018 probíhaly pøípravy na certifikaèní
audit IATF 16949.
Soubìžnì jsme spolupracovali s kolegy z
HELLY na pøípravách na ULM audit ze
spoleènosti Škoda Auto, který se konal dne
7.6.2018 a byl hodnocen výsledkem „žlutá“. I
když to nebylo vždy jednoduché, spoleèná
práce nakonec pøinesla svoje ovoce. Auditor
Škodovky se pochvalnì vyjádøil nad posunem
závodu Horka nad Moravou jak v standardech
èistoty a poøádku, tak v stavu jednotlivých
procesù. Úsilí všech zamìstnancù závodu
Horka vyvrcholilo ve dnech 18.6. až
21.6.2018, kdy v závodì probìhl úspìšnì
certifikaèní audit IATF 16949. Prùbìh auditu
byl nároèný, ale jeho úspìšným završením
závod Horka, stejnì jako závod Mohelnice,
prokázal svou schopnost nejenom udržet, ale
dále i rozvíjet svoji pozici na trhu automotive.
Mgr. Vojtìch Roháè
metodik systému managementu

MES systém PlantMaster pøedstavuje vysoce
výkonný a flexibilní nástroj pro optimalizaci
výrobního procesu ve spoleènosti. Umožòuje
dosáhnout dokonalého pøehledu a rychlé odezvy
na zmìnu výrobních podmínek. Systém
PlantMaster využíváme od svého plného
spuštìní již 6 mìsícù a stìžejním pilíøem dnes již
mohu øíci úspìšné implementace, byli všichni
pracovníci v provozu spoleènosti.
Po absolvování úvodních školení a seznámení
s funkcemi terminálù DU11 se stali klíèovým
prvkem pro vstup relevantních dat do systému
pro potøeby dalšího zpracování.
Pøínosy a využití systému PlantMaster
ve spoleènosti MONTIX, a.s.
V podmínkách naší spoleènosti využíváme tento
nástroj jako doplnìk k celé øadì výrobních
a podpùrných procesù zabezpeèujících dosažení
interních cílù a požadavkù zákazníkù:
- Monitorování výrobního procesu v reálném
èase – zvyšování efektivity a produktivity
výrobních procesù
- Plánování výroby – optimalizování plánování
v reálném èase a podmínkách
- Vyhodnocování kvality – zpìtná vazba a reakce
na nekvalitu v reálném èase
- Sledování pracovníkù obsluhy lisu – ménì
administrativy, automatizace sbìru dat
v prùbìhu smìny
- Integrace do ERP systému – transparentní tok
informací, zálohování a ukládání dat na server

- Údržba strojù a zaøízení – automatizace
evidence zdvihù, pøehled výrobních prostojù,
optimalizace intervalù údržby
- Zpìtná dohledatelnost – požadavek shody
na produkt
- Dashboard - online aplikace poskytující
okamžitý náhled na fungování procesù výroby,
které mohou pracovníci ovlivnit.
Aktuální vývoj a nastavení systému
PlantMaster
Po fázi implementace jsme pøešli do fáze vývoje
a nastavení systému z hlediska všech potøeb
uživatelù. V rámci optimalizace procesù
se uèíme vstupní data zpracovávat, analyzovat
a využívat pro další zvyšování efektivity
provozu, èímž zvyšujeme svoji konkurenceschopnost na trhu. Jinými slovy vidíme, co
jsme døíve nevidìli a reagujeme na tyto zmìny v
reálném èase.
Pøed námi v rámci dalšího rozvoje systému
PlantMaster bude hlubší integrace a pøenos dat
mezi vzájemnì propojenými systémy ERP
(Helios) a MES (PlantMaster).
Na závìr mi dovolte podìkovat všem tìm, kteøí
se na úspìšné realizaci tohoto projektu podíleli.
Vìøím, že nám správné využívání možností
nastavení a práce s reálnými daty poskytne
právì tu konkurenèní výhodu na trhu, kterou
naši zákazníci ocení v podobì nových projektù.
Jiøí Trávníèek
vývojový a procesní inženýr

Výstavba nové výrobní haly a skladu v Horce nad Moravou
V MONTIX Horka nad Moravou jsme
v tomto roce dokonèili dvì velké investiènìstavební akce. Realizace tìchto staveb nám
umožnila vytvoøit nové, potøebné prostory
pro naše plánované zámìry a to: pøestìhování
v ý r o b y, s k l a d ù a p r o j e k t ù H S K F
z odlouèeného pracovištì v areálu Delta
Army s.r.o. a vytvoøení nových prostor pro
centrální pøíjem a sklad ve stávajícím areálu
naší firmy v Horce nad Moravou.
V našem areálu tak vznikla nová, prvnì

v MONTIX realizovaná, dvoupodlažní
výrobní hala pro projekty z HSKF o celkové
podlahové ploše 1.726 m2, která je další
modulární èástí pro naplnìní MONTIX Vize
2020. V hale, kromì výrobních prostor,
vzniklo také sociální zázemí pro naše
spolupracovníky vèetnì spoleèenské
místnosti, zasedací místnosti èi mistrovny.
Realizaci jsme zadali, na základì našich
zkušeností a dobrých vztahù, stavební firmì
Zdenìk Tomek, a.s., která opìt nezklamala
a s vysokou mírou profesionality pøedala
v termínu, kvalitì i cenì stavbu k užívání.
Druhá investiènì-stavební akce nám pøinese
volné prostory pro centrální pøíjem
a skladování v rozloze pøes 2.000 m2. Jedná
se o kombinovanou stavbu sendviè/celta
splòující veškeré požadavky na souèasnou
potøebu skladování. Stavba vznikla
na pùdorysu pùvodního vepøína. Do této haly
se pøestìhuje centrální pøíjem, což nám
umožní jednak optimalizaci materiálového
toku, soubìžnì pak pøesun centrálního pøíjmu
z prostor výroby V1 na Družstevní ulici.
Pøesun tak znamená lepší materiálový tok
a také vìtší „klid“ na ulici Družstevní
v pùvodním areálu. Plné užívání obou staveb
vèetnì stìhování jsme naplánovali
a rozplánovali od kvìtna do øíjna tohoto roku.
Na závìr je nutné podìkovat všem, kteøí se
na realizaci staveb podíleli a podílí
a to zejména: Stavební firma Zdenìk Tomek,
a.s., Obec Horka nad Moravou, Jipex Alarm
s.r.o., HWT s.r.o a kolektiv MONTIX, a.s
Ing. Marek Sedláèek, PhD.
místopøedseda pøedstavenstva
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SETKÁNÍ VEDENÍ SPOLEÈNOSTI SE
ZAMÌSTNANCI
Ve dnech 16. a 23. kvìtna 2018 probìhlo
v obou závodech setkání vedení se
zamìstnanci, kteøí v období bøezen – kvìten
2018 dosáhli významného životního
èi pracovního jubilea.
Bìhem setkání pøedstavil management vize
a plány spoleènosti do dalších let.
Dìkujeme všem našim zamìstnancùm
za dosavadní odvedenou práci a pøejeme
do dalších let hodnì zdraví a spokojenosti.
personální oddìlení

Dìtský den - 29.5.2018
Rok se s rokem sešel a opìt nám v kalendáøi svítil Mezinárodní den dìtí. Letos tento den
pøipadl na støedu, proto se v naší spoleènosti konal na Lovecké chatì poslední kvìtnový
víkend. Nedìle se u nás tak stává již tradièním dnem konání dìtského dne, který spoleènost
poøádá k veliké oblibì všech. Akce je typická svým bohatým doprovodným programem,
soutìžemi, atrakcemi pro dìti a jejich dospìlý doprovod. Letos nesl Dìtský den podtitul
„Hanácké víceboj“. Tradicí pro tuto akci jsou již øadu let vydaøené poèasí, dobrá nálada a
sportovní duch. Tato akce každý rok pohltí nejen dìti, ale také dospìláky, kteøí svou zdatnost
a vytrvalost porovnávají pøi fotbalovém turnaji pøihlášených týmù. Letos se na první pøíèce
umístilo oddìlení techniky.
Celkem se akce zúèastnilo cca 300 zamìstnancù a jejich rodinných pøíslušníkù. Velké
podìkování patøí vedení spoleènosti, které dìtský den zorganizovalo a pøipravilo opravdu
hodnotné ceny pro malé i velké úèastníky.
Tìšíme se na další poøádaný roèník a na vaši hojnou úèast.
personální oddìlení
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