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

PROSINEC 2018

Hodnocení roku 2018
a výhled na rok 2019
pro závod Mohelnice
Dovolte mi podìkovat všem zamìstnancùm
za odvedenou práce v uplynulém roce 2018
a vyjádøit pøání zachování vysoké firemní
kultury, kterou se naše spoleènost prezentuje
v oèích zákazníkù.
Pokud bych mìl zhodnotit uplynulý rok 2018,
musím vyzvednout dosažení výsledky auditù
a vysoké hodnocení systému øízení
spoleènosti ze strany zákazníkù. Díky vám
všem se podaøilo rozšíøit portfolio zákazníkù
o spoleènosti jako je Automotive Lighting,
KOITO, ZKW a SIEMENS.
Nezbytné pro získávání nových zakázek
a projektù zákazníkù bylo nastavení
projektového managementu øízení
vstøikovacích nástrojù, pøípravkù a dalších
jednoúèelových zaøízení dle požadavkù
zákazníkù. Ve výsledku se nám již nyní
podaøilo zabezpeèit vytížení výrobních
kapacit na další období 2020-2021, což je pro
stabilitu a budoucnost velmi dobrá zpráva.
Za oèekáváním jsme zùstali pøi plnìní
finanèního plánu 2018, ve kterém se
nepodaøilo dosáhnout všech stanovených
cílù.
Nadále budeme rozvíjet spolupráci se
souèasnými zákazníky a souèasnì intenzivnì
pracovat na rozšíøení o další, zejména pak
v automobilovém prùmyslu.
Mimo oblast automotive budeme nadále
hledat možnosti vyvážení výrobního portfolia
s ohledem na rozložení rizik.
Tuto oblast považujeme za klíèovou
pro zabezpeèení stability spoleènosti
pro následující období.
Stávající portfolio zahrnuje zákazníky
HELLA, VARROC, Automotive Lighting,
SIEMENS, další potenciál rozvoje
spolupráce KOITO, ZKW, OEZ, MIELE.
Rozvoj a stabilizaci projektového øízení
budeme podporovat se zamìøením
na zkrácení termínù nabídek, zefektivnìní
zpracování poptávek zákazníkù, dodržení
kvality a termínù výroby nástrojù.
Zvýšení konkurenceschopnosti cenových
nabídek v porovnání s konkurencí s cílem
naplnìní výrobních kapacit na další období.
Dle požadavkù na další rozvoj spoleènosti
zahájíme aktivity pøípravy implementace
automatizace výroby v souladu s požadavky
Industry4.0.
(Pokraèování na stranì 2)

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE
Konec roku již klepe
na dveøe, a tak zde
zase máme období
výroèního hodnocení a plánování. Jak
se nám daøilo a co
máme pøipraveno
na pøíští rok?
Øeditelé závodù
ve svých pøíspìvcích
obšírnì popisují naše
dosažené úspìchy i plány na pøíští rok. Zde
bych jen rád zdùraznil to, že se nám stále daøí
pokraèovat v naplòování stanovené
dlouhodobé strategie posilování
samostatnosti a nezávislosti obou výrobních
závodù nejen na sobì vzájemnì, ale i
na majoritním zákazníkovi HELLA. V tomto
ohledu je na své cestì dnes dále lisovna
v Mohelnici, ale i v Horce již máme z letoška
zkušenosti s montáží pro jiného zákazníka.
Štíhlé centrální útvary (øízení kvality, finance,
bezpeènost práce a ochrana zdraví pøi práci
a ekologie) doplòují svými aktivitami
všechny procesy ve spoleènosti tak, abychom
byli nejen spolehlivým a dùvìryhodným
partnerem pro naše zákazníky, ale i pro banky
a státní instituce.
Øeditel pro kvalitu Vás ve svém èlánku
seznamuje s posledními výsledky v oblasti
auditù. V této souvislosti bych rád
pøipomenul velký úspìch z èervna tohoto
roku, kdy se nám v závodì Horka n. M.
podaøilo získat certifikát IATF 16949
pro montáže svìtlometù. Od té doby se tedy

celá naše spoleènost mùže prezentovat tím
nejvyšším standardem automobilového
prùmyslu.
V tomto vydání Zpravodaje se obsáhle
vìnujeme tématu požární ochrany ve vztahu
k zamìstnanci i provozu.
Dbejte prosím zvýšené pozornosti nejen pøi
ètení tìchto informací, ale hlavnì pøi práci
v MONTIXu i doma. Pokud nebudeme
lhostejní k tomu, co se kolem nás dìje
a budeme dodržovat všechny pokyny
zamìøené na prevenci, nebudeme muset nikde
øešit krizové situace. A i když nìkdy pøece jen
k požáru dojde, budeme pøipraveni je øešit
s rozvahou a s minimem dopadù na zdraví
a majetek.
Velmi mne tìší, že se pøi pravidelných
setkáních s našimi zamìstnanci – jubilanty již
opakovanì setkáváme se zamìstnanci, kteøí
jsou ve spoleènosti déle než 5 let. Je to
pro mne dobré znamení stability
a sounáležitosti, která je v dnešních rychle se
mìnících pracovních podmínkách stále
vzácnìjší.
Dìkuji Vám za svìdomitou práci v roce 2018
a pøeji Vám radostné prožití vánoèních
svátkù. A hoøí jen døevo v kamnech nebo
v krbu (ale ne vánoèní stromeèek nebo
záclony) a k tomu a záøí oèi Vašich dìtí
radostí z dárkù i rodinné pohody. V roce 2019
Vám pøeji pevné zdraví, hodnì štìstí,
spokojenosti a dostatek energie k dosažení
všech osobních i pracovních cílù.
RNDr. Bohuslav Marek

?
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Hodnocení roku 2018 a výhled pro rok 2019 – závod Horka nad Moravou
Konèící rok 2018 znamenal pro montáže
v MONTIX Horka nad Moravou øadu
podstatných zmìn. Z pohledu dostavby
potøebného zázemí jsme v roce 2018
dokonèili, kolaudovali a rozbìhli výrobu
a skladování ve dvoupodlažní výrobní hale
V5 (2 x 860 m2) a skladu H (2.000 m2). Tím
vzniklo kompletní zázemí pro potøeby výroby
a skladování k eliminaci dlouhých, hodnotu
nepøinášejících materiálových tokù.
Dokonèili jsme také fázi pøevodu pozemkù
a staveb z JZD na MONTIX Horka, kdy nyní
disponujeme celkovou plochou 31.000 m2.
Z pohledu projektù a výroby se nám podaøilo
rozbìhnout projekty v režimu OES
(náhradních dílù) VW Golf A6, Audi A3NF
z HELLA Mohelnice. Tedy nejpoèetnìjší
projekt VW Golf A6 a technologicky
nejnároènìjší projekt (Full LED) Audi A3NF
v historii MONTIX Horka. Dále jsme
relokovali a rozbìhli projekty Opel Insignia
a Scania NGL z HELLA Slovakia.
Relokace výroby sebou nese i vysoké
požadavky zákazníka na systém a kvalitu.
V roce 2018 jsme prošli nìkolika audity.
Audit dle VDA 6.3 metodiky z HELLA
Mohelnice, IATF 16 949 certifikaèní audit
TÜV Nord, zákaznické audity relokovaných
projektù VW Golf A6 a Audi A3NF dle VDA
6.3, auditem EMS dle ISO 14001. Plánovány
jsou do konce roku zákaznické audity Opel
Insignia a Scania NGL.
Z pohledu nových zákazníkù jsme ve fázi
vyhodnocování cenových nabídek
pro zákazníka MB Tool, s kterým jsme již
realizovali projekt pro Škoda Karoq pro režim
OEM (sériová výroba). Další nabídky máme
v jednání u Varroc Lighting Systém z Nového
Jièína a Rychvaldu, kde jsme byli osloveni
v rámci projektù OES i OEM. V následujícím
roce máme v plánu se zamìøit na nové
zákazníky a rozšíøit tak èást našeho portfolia.
Z pohledu interního fungování MONTIX
Horka nad Moravou jsme prošli nezbytnou

transformací prùøezovì všemi oddìleními
s cílem profesionalizace našeho vnitøního
fungování a naplnìní zákaznických
požadavkù v oblasti nákupu, prodeje, výroby,
logistiky a kvality. Tyto rostoucí zákaznické
požadavky sebou nesou èi mají za následek
rostoucí nákladovost našeho fungování.
Zkrátka do Ligy mistrù cesta z okresního
pøeboru nìco stojí a finální zákazníci VW,
Audi, Daimler, BMW,... okresní pøebor už
dávno nehrají. K úspìšnému završení
transformace nám do roku 2019 zbývá pár
posledních krokù.
S organizací výroby, profesionalizací pøi
udržení nízkých nákladù je nutná úzká
spolupráce s našimi dodavateli i zákazníky.
Nezbytností se jeví transformace
materiálových tokù výroby svìtlometù

v režimu OES z náhodné dodávky a výroby
na odvolávku na pøechod k dávkové výrobì
a kompletní zmìnì organizace plánování
a øízení výroby (EPEI, Regular Repeated
Production – Pravidelnì se opakující výroba,
Fixovaná výrobní dávka apod.). V pøípadì
implementace tìchto metod do øízení
a plánování výroby se zajištìným
materiálovým tokem OK dílcù lze najít
vysoký potenciál úspor v oblasti režijních
a indirect nákladù. Tím pak lze docílit
i snižování finálních cen za výrobky. Úspìch
tohoto systému je výsledkem souèinnost
dodavatelù – MONTIX Horka – zákazníkù.
Toto je vìc, na které pracujeme a dál budeme
pracovat v roce 2019.
Ing. Marek Sedláèek, PhD.
místopøedseda pøedstavenstva

Hodnocení roku 2018
a výhled na rok 2019
pro závod Mohelnice

na èásteèné poklesy výroby v automobilovém
prùmyslu vyjednáváním o pøesunu
stávajících projektù od zákazníkù, dále pak na
pokles výroby v druhé polovinì roku 2019
zpùsobený ukonèením sériových projektù
a pøechodem do režimu OES.
Pøipravíme pøechod
na kombinované
smìnnosti za úèelem
optimalizace
výrobního procesu a
zabezpeèení
p o ž a d a v k ù
zákazníkù s cílem
udržet v roce 2019
èásteèný nepøetržitý
provoz s ohledem na
hospodárnost
provozu. Nezbytná
bude optimalizace
nákladù s ohledem
na výhled zakázek
v roce 2019.
Na závìr mi dovolte
popøát Vám v novém

roce štìstí, zdraví, mnoho osobních
a pracovních úspìchù! Tìším se na další
úspìšnou spolupráci.
Ing. Luboš Hlaváèek
øeditel závodu Mohelnice

(Pokraèování ze strany 1)
Zahájíme pøípravu projektu rozvoje
a rozšíøení výrobních kapacit o nové
modernítechnologie. Investice budou
v souladu s pøedpokladem budoucího rozvoje
s v ì t e l n é t e c h n i k y, k a p a c i t n í m i
a technologickými požadavky zákazníkù.
Dle kapacitního vytížení budeme realizovat
pøípravu rozšíøení výrobních kapacit
v segmentu lisování velkých tonáží lisù
a procesu pokovení. Investice do vzdìlávání
pracovníkù je plnì v souladu s požadavky
na projekty automatizace a instalace více
komponentního vstøikování optických dílù
svìtlometù. V této oblasti budeme
spolupracovat s dodavateli technologií
a využívat školících center.
Investice do pracovníkù bude urèitì prioritou
pøíštího období. Nevyhnutelné bude reagovat
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Pravidelné okénko
BOZP
V minulém èísle našeho podnikového
èasopisu jsem se vìnoval odpovìdím
na základní otázky týkající se BOZP, nyní
doplním praktické informace týkající se
mimoøádných situací a požární ochrany - jak
se správnì zachovat v pøípadì, že zaène hoøet,
umíte pomoci sobì i svým spolupracovníkùm
a zachránit jim život a víte, co všechno udìlat
a jak zmírnit škody, které oheò zpùsobil?
1/ Jak se chovat pøi požáru?
Ve chvíli, kdy ucítíte kouø, vidíte plamenné
hoøení nebo tøeba slyšíte volat „hoøí“, není èas
na dlouhé pøemýšlení. Musíte jednat rychle,
ale s rozvahou. Vidíte-li, že se jedná
o zaèínající požár, je vaší povinností jej
uhasit, je-li to ve vašich silách nebo provést
opatøení k zamezení jeho dalšího šíøení.
Nejlepším pomocníkem je v tuto chvíli hasicí
pøístroj. V naší spoleènosti máme na všech
pracovištích dostatek ruèních hasících
pøístrojù, naprostá vìtšina je práškových,
které se dají použít i na stroje a zaøízení pod
napìtím, nemusíte se tedy bát úrazu
elektrickým proudem.
Jste-li v situaci, kdy již nejste schopni
zvládnou situaci vlastními silami a požár se
šíøí, na pracovištì se dostává kouø a rozsah
požáru mùžete pouze odhadovat, okamžitì
volejte na tísòovou linku 150 nebo 112 a
postupujte podle následujících rad.
První vìc, která vám v zakouøené místnosti
pomùže, je provizorní ochrana dýchacích
cest. V každé místnosti se najde kus látky,
kterou si mùžete pøidržet pøes nos a ústa, aby
vás kouø tak nedráždil. Pokud žádnou textilii
nemáte k dispozici, je øešením pracovní triko
èi mikina, které si mùžete zavázat na temeni
hlavy a nemusíte tak látku držet. Máte-li
možnost, textilii navlhèete vodou.
V zakouøeném prostoru se pohybujte pøi
zemi, v pøedklonu, podøepu nebo na všech
ètyøech. U zemì bude nejlepší viditelnost
a nejmenší hustota kouøe, který stoupá vždy
smìrem ke stropu, zabráníte tím také
intoxikaci oxidem uhelnatým.
Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn
bez chuti a zápachu. Je silnì jedovatý a lidské
smysly neumí jeho pøítomnost detekovat.
Vzniká v menší nebo vìtší míøe u všech
procesù hoøení, kde se spalují smìsi
obsahující uhlík.
Pøíznaky otravy oxidem uhelnatým,
zpùsobené nedostatkem kyslíku, jsou bolesti
hlavy, závratì, nevolnost, otupené myšlení
a pøekrvení ve tváøi. Pøi støednì tìžkých
otravách dochází ke zvracení, ospalosti
a celkové zmatenosti. V tìžších pøípadech se
mohou objevit køeèe, porucha vìdomí,
zmatenost, halucinace, poruchy srdeèního
rytmu a nakonec i smrt.
Každý èlovìk se instinktivnì snaží pøed
požárem utéci. Jste-li v pøízemí budovy
a máte možnost bezpeènì opustit zakouøenou
místnost oknem, využijte toho.
Jste-li v situaci, kdy mùžete místnost opustit
pouze dveømi, pod kterými proniká
do místnosti kouø, musíte postupovat
následovnì:
Dveøe hned neotvírejte! Nedøíve opatrnì
vyzkoušejte nejsou-li dveøe horké. Zdá-li se
vám, že dveøe zahøáté nejsou, zkontrolujte to

Pravidelné okénko ekologa
V termínu 26. – 28. èervence 2018 probìhl
v obou závodech spoleènosti MONTIX, a.s.
recertifikaèní audit s ohledem na standard
ISO 14001, který byl zamìøen na fungování
celého systému øízení životního prostøedí.
Provozovny Mohelnice a Horka nad Moravou
dopadly v rámci auditu na výbornou a nebyly
shledány žádné závažné nedostatky jak
v oblasti legislativy, tak v oblasti provozní.
Stále je však co zlepšovat. Zøejmým
pøíkladem je oblast odpadového
hospodáøství, kde bych rád apeloval
na zamìstnance pøedevším s ohledem
na provozní prostory závodu Mohelnice,
jelikož zde nìkteré materiály z výrobní
èinnosti stále konèí v nádobách k tomu
neurèených. Každá nádoba je oznaèena svým
popisem a kódem, pokud tomu tak není, tak se
jedná automaticky o smìsný komunální
odpad.
Níže uvádím základní pravidla
v oblasti odpadového hospodáøství – typické
materiály (ostatní odpady):
Modrá nádoba – papírové obaly (150101):
Do nádob patøí pouze papíry a papírové obaly,
krabice a lepenka.

SMÌSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Žlutá nádoba – plastové obaly (150102):
Do nádob patøí fólie, sáèky, proložky,
plastové textilie, PET láhve, kelímky
od mléèných výrobkù, èisté plastové obaly
od nápojù, a další výrobky z plastù (oznaèení
PET, PP, PC, PS, HDPE, LDPE)
Èerná nádoba pro použité rukavice –
oznaèená kódem (150203):
Do nádob patøí použité rukavice z výrobní
a údržbáøské èinnosti, pokud nejsou
zneèištìné chemickými látkami a smìsmi,
pokud jsou takto zneèištìné, tak patøí
do odpadu s kódem (150202), nikdy však
rukavice nevhazujeme do smìsného
komunálního odpadu!
Nádoby pro smìsný komunální odpad
(èerné, šedé) – oznaèené kódem (200301)
nebo neoznaèené: Do nádob patøí rùzné
materiály, které nelze prvotnì nebo dalším
zpùsobem vytøídit nebo zlikvidovat jako
nebezpeèný odpad. Smìsný komunální odpad
tedy není první volbou, nýbrž poslední
volbou pøi vhazování odpadu do nádob.
Mgr. Matyáš Zapletal
ekolog

PLASTOVÝ
ODPAD

ještì na klice. Kov vede teplo velmi dobøe
a neukáže-li se zvýšená teplota na dveøním
køídle, na kovové klice to urèitì poznáte.
V pøípadì, že dveøe zahøáté nejsou, opatrnì je
na cca 15 cm otevøete, vždy však z místa, kde
jsou panty dveøí, tak byste byli chránìni pøed
pøípadným kouøem, šlehajícími plameny
nebo padajícími pøedmìty. Nestane-li se nic
takového, teprve pak mùžete pokraèovat dál
do vedlejší místnosti. Tento postup opakujte
u každých dveøí, které máte na trase
z ohroženého prostoru. Nezapomeòte pomoci
opustit zakouøený prostor dalším
spolupracovníkùm.
Pokud jsou dveøe horké, s nejvìtší
pravdìpodobností je rozsah požáru ve
vedlejší místnosti takový, že jej již nejste
vlastními silami schopni zvládnout. I døevìné
nebo voštinové dveøe jsou v tuto chvíli
bariérou, která vás, by jen na pár minut mùže
pøed plameny ochránit. Dveøe v tomto
pøípadì nesmíte otvírat!
Jedinou možností je pak zùstat v místnosti.
Ucpìte mezeru mezi dveømi a prahem
textilem napø. obleèením, aby se k vám

PAPÍR

dostalo co nejménì kouøe.
Pokud se na vás vznítí odìv a není k dispozici
dostatek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen
podpoøíte hoøení. Okamžitì si lehnìte na zem
a chraòte si oblièej. Kutálejte se ze strany
na stranu, dokud plameny neuhasnou – tím se
zamezí pøístupu kyslíku potøebného k hoøení.
Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie
(materiál nesmí být z umìlých tkanin),
použijte ji k uhašení hoøícího odìvu.
Pøirozenou reakcí každého èlovìka je utéci
pøed nebezpeèím, proto se mùžete dostat
do situace, že èlovìk, kterému zaèalo hoøet
obleèení, bezhlavì utíká. V tomto okamžiku
je nutné jej zastavit, pomoci mu na zem
a pokusit se uhasit hoøící obleèení podle výše
uvedeného postupu.
Dejte o sobì a nebezpeèí vìdìt! Volejte
z okna, tluète do topení, tluète do stìn.
Pomozte hasièùm, aby vás co nejrychleji
našli. Hasièi tak už pøi pøíjezdu k budovì vidí,
kde jste. V místnosti se snažte dostat k oknu.
Oknem se k vám také mohou dostat hasièi
pomocí výškové techniky a v prostoru pøed
ním bude nejlepší viditelnost.
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Pravidelné okénko BOZP
(pokraèování z pøedchozí strany)
Buïte zasahujícím hasièùm nápomocni.
Informujte je o ostatních pøítomných
na pracovišti. Èím pøesnìjší informace budou
záchranáøi mít, tím rychleji mohou
poskytnout pomoc tam, kde je potøeba. Hasièi
pøesnì ví, jak správnì postupovat. Dbejte
proto všech jejich pokynù. Vše dìlají proto,
aby zachránili vaše životy a majetek. Pro nic
a pro nikoho se do objektu, který se vám
podaøilo vèas opustit, nevracejte. Nemáte
na to potøebné vybavení. Staèí informovat
hasièe, kteøí jsou na tuto èinnost vycvièeni,
vybaveni ochrannými odìvy a dýchací
technikou a vše zajistí.
Celé požáøištì pøebírá do své kompetence
velitel zásahu hasièského záchranného sboru,
platí zde povinnost respektovat a plnit pøíkazy
velitele zásahu!!!
NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ:
Podle zákona o integrovaném záchranném
systému (zákon è. 239/2000 Sb.) má fyzická
osoba „povinnost strpìt omezení vyplývající
z opatøení stanovených pøi mimoøádné
události a omezení naøízená velitelem zásahu
pøi provádìní záchranných a likvidaèních
prací“ (což se týká i evakuace) a za nesplnìní
této povinnosti jí mùže být uložena pokuta až
20 000 Kè.
Podle zákona o krizovém øízení (zákon
è. 240/2000 Sb.) je v dobì vyhlášeného
krizového stavu fyzická osoba povinna
„strpìt omezení vyplývající z krizových
opatøení stanovených v dobì krizového
stavu“ (což se týká i evakuace) a za nesplnìní
této povinnosti jí mùže být uložena pokuta až
20 000 Kè.
2/ Jak poskytnout první pomoc
u popálenin?
Lokálním úèinkem vysoké teploty vznikají
popáleniny. Jejich pøíèinou nemusí být jen
oheò, ale i horké pøedmìty, horké kapaliny
a páry nebo také výboj elektrického proudu.
První pomoc u popálenin:
Pøerušte úèinek tepla – uhašení, sejmutí
odìvu atd. Postiženou plochu ihned ochlaïte
chladnou vodou. Popáleniny malého rozsahu
chlaïte do úlevy od bolesti. Popáleniny
vìtšího rozsahu chlaïte jen krátkodobì
a jednorázovì, hrozí riziko podchlazení.
Sejmìte zasažený odìv, èásti odìvu pevnì
lnoucí k povrchu tìla nestrhávejte.
Pokud je to možné, sejmìte prstýnky,
náramky, náušnice, piercing a další pøedmìty
zadržující teplo. Ochlazené popálené plochy
pøekryjte sterilním krytím. Pokud budete
chladit ledem, nikdy nepokládejte led pøímo
na kùži, došlo by k dalšímu poškození tkání –
zabalte jej do utìrky apod. Místo vody lze
alternativnì použít chladivé gely urèené
na popáleniny.
POZOR: Popáleniny nikdy nièím nemažte!
Krémy a masti jsou v drtivé vìtšinì pøípadù
urèeny pro léèbu popálenin, nikoliv pro první
pomoc.
Pøi popáleninách volejte ihned tísòovou linku
155 nebo 112. Vždy také volejte, pokud
postižený kolabuje, jeví známky dalšího
poranìní, má postižené dýchací cesty
a nadýchal se zplodin hoøení.
Jiøí Bureš
technik BOZP a PO
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Výsledky auditù
Vedení spoleènosti MONTIX by rádo
podìkovalo za odpovìdný pøístup svých
zamìstnancù pøi absolvování zákaznických
a systémových auditù. Celkové hodnocení
všech kontrolních auditù našich závodù je
velice pozitivní. Spoleènou pílí v obou
závodech jdeme cestou neustálého
zlepšování a stále zlepšujícího se trendu
výsledkù auditù. Za celý rok 2018 jsme
nedostali pøi jediné auditní kontrole
odchylku, která by nám zabránila v dalším
rozvoji naší spoleènosti nebo by nám
zastavila pøíliv nových zakázek.
Závod Horka nad Moravou
V závodì Horka nad Moravou nás navštívil
zákazník Hella v srpnu 2018 a provedl
procesní audit na projektu Audi A3 NF. Tento
projekt je prvním projektem v MONTIXu
s plnì LED funkcí. Audit byl výbornì
pøipravený ze strany firmy MONTIX a dosáhl
dosud nejlepšího výsledku 89 % - B.
Historickým porovnáním trendù výsledku
auditù míøíme stále nahoru a vìøíme, že
zkušenostmi a dobrou pøípravou dalších

projektù v budoucnu se dostaneme brzy do A
hodnocení.
V listopadu 2018 jsme úspìšnì absolvovali
dva systémové audity na kontrolu zákonných
požadavkù. Prvním auditem byl CoP
(Conformity of Production) – provádìný
zákazníkem Hella s výsledkem vyhovujeme
s drobnými odchylkami. Druhým auditem byl
audit CCC (China compulsory certificate) –
kontrola plnìní požadavkù prodeje našich
svìtlometù pro èínský trh, kde jsme také
prošli na výbornou bez jediného negativního
nálezu.
Závod Mohelnice
Ve dnech 5.-8.11.2018 probìhl v závodì
Mohelnice kontrolní systémový audit dle
automobilového standartu IATF 16949.
Úspìšnì jsme prošli tímto auditem
s historicky nejnižším poètem (ètyø)
drobných odchylek a nadále se mùžeme
pyšnit certifikátem nejvyššího standardu
systémù øízení kvality v automobilovém
prùmyslu.
Ing. Martin Hampel
øeditel úseku øízení kvality

Informace pro zamìstnance
– výdej vánoèních kaprù Závod Mohelnice:
- výdej vánoèních kaprù probìhne 19.12.2018 od 14:00 do 18:00 hod.
na parkovišti MONTIX.
Kapøenky si již mùžete vyzvedávat na personálním oddìlení.

Závod Horka nad Moravou:
- výdej vánoèních kaprù probìhne 20.12.2018 od 12:00 do 15:30
na parkovišti pøed výrobní halou V2.
Kapøenky si mùžete vyzvedávat na personálním oddìlení 14.12.
bìhem pracovní doby.
(Možnost zabití a vykuchání kapra za poplatek 30,- Kè.)
personální oddìlení

Den otevrených dverí v Mohelnici
Alespoò jednou fotografií se vracíme ke dni otevøených dveøí dne 8. 9. 2018.
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Setkání se zamìstnanci
Ve dnech 27.9. v Horce nad Moravou a 3.10.
v Mohelnici probìhlo setkání vedení se
zamìstnanci, kteøí v období èerven-záøí
dosáhli významného životního jubilea, spolu
se zamìstnanci s pracovním jubileem 5 let
zamìstnaní ve spoleènosti MONTIX.
Bìhem setkání pøedstavitelé vedení
spoleènosti vzpomenuli zaèátky firmy,
zhodnotil se vývoj, kterým spoleènost prošla
a pøedstavila se budoucí vize spoleènosti
do dalších let.
Dìkujeme všem našim zamìstnancùm
za dosavadní odvedenou práci a pøejeme
do dalších let hodnì zdraví a spokojenosti.
Pracovní jubilea - 5 let u spoleènosti: Jarmila
Baranová – výrobní kontrolorka, Zuzana
Ryšavá – výrobní kontrolorka, Ondøej Prucek
– seøizovaè.
S blížícími se Vánocemi Vám pøejeme klidné
prožití vánoèních svátkù a pohodový nový
rok 2019.
personální oddìlení

Informace ze mzdové úètárny
Vzhledem k tomu, že se blíží doba pro roèní zúètování daní za rok 2018, chtìli bychom pøipomenout, které doklady je nutno
k žádosti doložit (samozøejmì pokud jste tak už neuèinili).
Pøesné termíny pro podepisování Prohlášení na rok 2019 a žádosti o roèní zúètování daní budou upøesnìny v lednu 2019.
1.Od všech pøedchozích zamìstnavatelù roku 2018 – zápoètový list, potvrzení o zdanitelných pøíjmech, v pøípadì evidence na ÚP
potvrzení o dobì evidence, doklad o ukonèení studia, ukonèení rodièovské dovolené
2.Sleva na dítì – kopie rodného listu dítìte, potvrzení manžela/ky (otce dítìte), rozsudek o svìøení do péèe
3.Sleva na manželku/la – èestné prohlášení, pokud její/jeho roèní pøíjem nepøesáhl 68.000,- Kè
4.Školkovné – doklad o zaplacení – možno uplatnit max. 12.200,- Kè
5.Úvìr na bytové potøeby – potvrzení o úrocích, kopie smlouvy, výpis z katastru
6.Penzijní pojištìní – potvrzení o výši úhrad, kopie smlouvy – zvýšila se nezdanitelná èástka na 24 000 Kè
7.Životní pojištìní – potvrzení o výši úhrad, kopie smlouvy – zvýšil se odpoèet na 24 000 Kè
8.Dárcovství krve – potvrzení z transfúzní stanice – 3.000,- za 1 odbìr
9.Ostatní dary – potvrzení o poskytnutí daru
Termín pro pøedání na mzdovou úètárnu je do 15.2.2019.
Dále pøipomínáme, že zamìstnanci, kteøí mìní zdravotní pojišovnu od 1.1.2019, jsou povinni tuto zmìnu neprodlenì nahlásit
na mzdovou úètárnu.
mzdová úètárna
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Nový benefit pro zamìstnance MONTIX, a.s.
ÈSOB pøipravila balíèek nadstandardních výhod pro zamìstnance MONTIX, a.s.
Abyste je mohli využít, staèí nechat si zaslat výplatu na úèet u ÈSOB nebo u Poštovní spoøitelny.

Bližší informace budou zveøejnìny na nástìnkách nebo kontaktujte personální oddìlení.

Veselé Vánoce
a šastný nový rok 2019
Vše nejlepší, hodnì zdraví,
mnoho osobních i pracovních
úspìchù v roce 2019
Vám všem pøeje
vedení firmy MONTIX, a.s.
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