Navštívil nás
ministr financí Andrej Babiš

Setkání vedení spoleènosti
se zamìstnanci

Tým MONTIX, a.s.
zvítìzil v turnaji v minikopané

Podrobnosti na stranì 2

Více na stranì 3

Více se doètete na stranì 4

3

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

ÈTVRTLETNÍ FIREMNÍ ZPRAVODAJ
BOZP – bezpeèný podnik
Pøi realizaci projektu Bezpeèný podnik je
nezbytné splnit celou øadu požadavkù
ze strany SUIP (Státní úøad inspekce práce)
v Ostravì. V prùbìhu prvního pololetí tohoto
roku jsme se posunuli o nìkolik krokù
vedoucích k získání tohoto èestného titulu.
Získali jsme souhlasné stanovisko Krajské
hygienické stanice pro oba závody.
Pøi jednání s Hasièským záchranným sborem
Krajského øeditelství v Olomouci jsme se
zadrhli na nedostatku kapacit HZS a tím i
delší dobì èekání na termín kontroly našich
provozù. Komplexní kontrola PO již probìhla
v závodech Horka nad Moravou i Mohelnice
s výsledkem – bez jakýchkoliv závad.
Na základì tohoto výborného hodnocení jsme
již obdrželi souhlasné stanovisko Hasièského
záchranného sboru s certifikací obou závodù
v rámci projektu Bezpeèný podnik.
Abychom si ovìøili, že jsme skuteènì
na hloubkovou kontrolu ze strany SUIP
pøipraveni, provedeme ve všech provozech
interní audit systému BOZP, který provedeme
v prùbìhu prázdninových mìsícù v rámci
roèní provìrky BOZP, pokyny s uvedením
termínu vydá generální øeditel spoleènosti.
Tìsnì pøed samotnou kontrolou SUIP
provede externí audit obou závodù Ing. Boris
Chalupa, dlouholetý velmi zkušený technik
BOZP z Hella Mohelnice. Tím vylouèíme i
poslední pøehlédnuté závady a nedostatky.
Výše uvedené kroky jsou v požadavcích
programu Bezpeèný podnik a bez jejich
splnìní není možné pøistoupit k závìreèné
fázi a tou je certifikaèní kontrola ze strany
SUIP Ostrava, která pøedpokládám probìhne
v mìsíci øíjnu. SUIP v Ostravì ještì termín
upøesní dle svých kapacitních možností.
Jiøí Bureš
technik BOZP

ÈERVENEC 2016

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE
První pololetí roku
2016 se neslo
v e z n a m e n í
dokonèování všech
stavebních akcí
v Mohelnici tak,
abychom mohli
pøejít ze zkušebního
provozu do trvalého
užívání. Naše úsilí
bylo úspìšnì završeno v èervnu udìlením
kolaudaèního souhlasu s užíváním našeho
výrobního areálu. Tím jsme ukonèili 1. etapu
výstavby závodu. V èervenci byla zahájena
stavba další haly, ve které budeme mít
rozšíøenou údržbu nástrojù, mìøící støedisko,
šatny a kanceláøe. Pøestìhováním údržby
nástrojù do nové haly si zvìtšíme prostory pro
lisování dílù. V èervenci také vrcholí pøípravy
na zahájení výroby pouzder pro zadní
skupinové svítilny, které budeme dodávat
našemu novému zákazníkovi firmì Varroc
z Nového Jièína. Výrobu pøipravuje tým
složený z technikù, technologù, pracovníkù
kvality,logistiky a plánování výroby. Úspìšné
zvládnutí tohoto projektu bude rozhodující
pro další možné zakázky.
V závodì Horka nad Moravou pøipravujeme
stavbu nové montážní haly, kterou plánujeme
uvést do provozu do konce tohoto roku. Poté
do ní pøesuneme montážní pracovištì

z Mohelnice. Tím uskuteèníme poslední krok
k naplnìní naší vize – montáže svìtlometù
v Horce, lisování
a pokovování dílù
v Mohelnici.
V èervnu nás pøi své cestì po severní Moravì
navštívil ministr financí pan Andrej Babiš.
Se zájmem si prohlédl naše výrobní
a skladové prostory a pøi svém hodnocení
nešetøil chválou a uznáním nad tím, co jsme
spoleènì dokázali v krátké dobì vybudovat.
Zaèátkem èervence se uskuteènily kontrolní
audity systému managementu kvality
a ochrany životního prostøedí. Auditoøi
z certifikaèní organizace TÜV NORD pan Jiøí
Panáèek a pan Pavel Skalík provìøili naše
procesy a v auditové zprávì potvrdili
funkènost našich systémù øízení. Zjištìné
nedostatky v plnìní nìkterých èinností
v krátké dobì odstraníme a budeme tak
pracovat na dalším vylepšování našich
procesù. Našim následujícím cílem je
dosažení úspìšného hodnocení zákazníkem
Hella a v listopadu certifikace závodu
v Mohelnici dle ISO/TS 16 949 – standardu
automobilového prùmyslu.
Dìkuji Vám za dosavadní vynaložené úsilí pøi
dosahování našich cílù a pøeji Vám pøíjemnì
prožitou dovolenou plnou nezapomenutelných zážitkù.
RNDr. Bohuslav Marek

NOVÝ BENEFIT PRO ZAMÌSTNANCE
Od záøí bude spoleènost pøispívat svým
zamìstnancùm 500 Kè mìsíènì na
volnoèasové aktivity a na péèi o zdraví
formou volnoèasových poukázek.
Poukázkami bude možné hradit služby

v oblasti rekreace, sportu, kultury, zdravotní
péèe a vzdìlání. Na mìsíèní benefit budou mít
nárok zamìstnanci, kteøí nejsou ve zkušební
nebo ve výpovìdní dobì a odpracují celou
stanovenou mìsíèní dobu. Do odpracované
doby se zapoèítává èerpání dovolené a
vydefinované pøekážky na stranì zamìstnavatele a zamìstnance. Prostøednictvím
benefitních poukázek tak dojde k navýšení
pøíjmu zamìstnance až o 6 000 Kè roènì!
Bìhem srpna budou všichni zamìstnanci
obeznámeni s podmínkami èerpání a s
možnostmi využití poukázek.
Volnoèasové poukázky tak rozšíøí balíèek
množství benefitù, které spoleènost poskytuje
svým zamìstnancùm. Detailní informace k
jednotlivým benefitùm získají zamìstnanci
na personálním oddìlení.
Ing. Leona Kobylková
finanèní øeditelka
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Návštìva ministra financí pana Andreje Babiše
Dne 23. èervna 2016 navštívil závod
v Mohelnici vicepremiér vlády a ministr
financí pan Andrej Babiš. Pøivítání pana
ministra Andreje Babiše se ujal pan pøedseda
pøedstavenstva Oldøich Svoboda. V krátkosti
pøedstavil závod z doby minulé, kdy na
souèasném místì stálo družstvo. Dále
objasnil, co je hlavní náplní a èinností
MONTIXU. Následovala prohlídka závodu

pøes montáže, lisovnu, až na Hellu. Po
ukonèení prohlídky následovala beseda se
zamìstnavateli a zamìstnanci. Poté byl
pøipraven pro všechny pozvané raut.
Návštìva v MONTIXU byla ukonèena
po 12. hodinì, kdy se pan ministr pøesunul do
další firmy v Olomouckém kraji.
Ing. Ivana Sedláøová
asistentka generálního øeditele

Jak vidìli návštìvu pana ministra Babiše zamìstnanci MONTIXU, a. s.
Návštìva a pùsobení pana Babiše ve firmì
MONTIX, a. s. nás mile pøekvapila. Ten den
jsme dostali potvrzenou domnìnku
o jeho osobnosti, která je kompatibilní se
všemi vrstvami spoleènosti.
Jako vysoce postavený a uznávaný èlovìk
s letitými zkušenostmi v mnoha oblastech
nemìl problém se seznámit a podat si ruku
s naším pracujícím týmem v jednotlivých
úsecích firmy a dokázal svým proslovem pøi
spoleèném sezení motivovat do budoucna,
chválit naší firmu a pøedevším naše úsilí
nìkam firmu vést
Úsek øízení kvality

miliardu korun. Také zaznìla velmi zajímavá
a vìcná informace, týkající se dotací, èi jiných
pobídek napøíklad ze strany státu, kdy bylo
jasnì deklarováno, že vše, co firma MONTIX
doposud vybudovala, se obešlo bez jakékoliv
dotaèní pomoci.
Tento samotný fakt ukazuje sílu naší firmy
a zároveò i intenzivní chu rozvíjet se i bez
finanèní pomoci plynoucí z veøejných
institucí, které jiné firmy hojnì využívají
a bez kterých se èasto ani krátkodobì neudrží
v tržním prostøedí.
Tato skuteènost je zajímavou raritou v celé
Èeské republice, pøièemž podobné hodnocení
této vzácnosti jsme si mohli vyslechnout i od
pana ministra financí Andreje Babiše.
Ing. Zdenìk Smital a Lucie Wolfová

v této zemi zmìnit. Pevnì vìøím, že se mu to
povede.
Martin Bayer
PI

Na besedì se úèastníci dozvìdìli velké
množství zajímavých informací. Ty se týkaly
nejen politických aktualit, ale také záležitostí
firmy MONTIX.
Od pøedsedy pøedstavenstva Ing. Oldøicha
Svobody jsme zjistili, že naše spoleènost
bude mít v tomto roce obrat témìø jednu

Setkání s panem Babišem bylo velmi
zajímavé. Je obdivuhodné, jak èlovìk, který
je velmi úspìšný v podnikání, se
vrhne do èeské politiky a má snahu nìco

Osobní setkání s panem Andrejem Babišem
bylo pro nás pøíjemným pøekvapením, nebo
v jeho reakcích i projevu nepùsobil jako
politicky angažovaná osoba, ale jako úspìšný
podnikatel, který své zkušenosti
a úspìchy implementuje do øízení státu.
Oddìlení controllingu

Nové pracovní pøíležitosti
v Horce nad Moravou
V závìru roku 2016 dojde k pøemístìní
provozu montáží ze závodu Mohelnice
do novì otevøené výrobní haly v Horce, jak
informuje pan generální øeditel na titulní
stranì. Dìlníky z provozu montáže
v Mohelnici èekají nové projekty – nikdo se
nemusí bát o práci, všichni souèasní
zamìstnanci montáže mohou uplatnit svoje
zkušenosti na lisovnì.

Na výrobních linkách pøestìhovaných
z Mohelnice najde v Horce práci cca 40
nových dìlníkù i technikù. Obracím se
na Vás, kdo máte pøíbuzné nebo známé, kteøí
mají zájem o práci, aby se pøihlásili
na personálním oddìlení v Horce
na telefonním èísle 588 883 806 nebo e-mail:
lucie.macounova@montix.cz. Uplatnìní
najdou i èerství absolventi škol, mohou tak
nastartovat svoji kariéru v naší spoleènosti.
Pøehled volných pozic je neustále

aktualizován na webových stránkách
www.montix.cz a na nástìnkách v Mohelnici
i v Horce. Mezi hledanými pozicemi budou
jak montážní dìlníci, manipulanti, skladníci,
tak i nároènìjší pozice - paráci, seøizovaèi,
mechanici. Stále platí, že pro nároèné vyšší
pozice mají pøednost naši souèasní zkušení
spolehliví zamìstnanci, kteøí mají zájem vést
tým a nést odpovìdnost za jeho výsledky.
JUDr. Jaroslava Štìpánková
vedoucí úseku lidských zdrojù
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Okénko ekologa
Jako vìtšina moderních expandujících
výrobních spoleèností, tak i spoleènost
MONTIX, a.s. se snaží stále více jednat
v duchu kvality a ochrany životního
prostøedí. Dostala jsem možnost zde
pracovat na pozici ekologa. Jsem
absolventkou magisterského
vysokoškolského oboru Environmentální
geologie, jehož náplní byla z velké èásti
právì ekologie a ochrana pøírody. Možnost
plnit funkci ekologa je pro mì výbornou
pøíležitostí pracovat v oboru a šancí zavést

teoretické znalosti do praxe. Zaèátkem
èervence probìhl oèekávaný certifikaèní
kontrolní audit systému na ochranu
životního prostøedí dle ISO 14001.
Abychom plnili požadavky vyplývající
z normy ISO 14001, bylo potøebné
zrevidovat aktuální smìrnice týkající se
environmentu, prokázat soulad
legislativních požadavkù na chod
spoleènosti a prokázat postupné
zdokonalování environmentálního profilu
spoleènosti. Bìhem letošního roku došlo
k mnoha výrazným zmìnám v legislativì

Kontrolní audity kvality a ochrany životního prostøedí
Zaèátkem èervence nás navštívili pánové Jiøí
Panáèek a Pavel Skalík, auditoøi certifikaèní
organizace TÜV NORD, kteøí ovìøovali
úèinnost našich zavedených systémù
managementu kvality a ochrany životního
prostøedí. Celé dva dny se postupnì dotazovali
zamìstnancù vedení spoleènosti, technikù
ve všech útvarech i zamìstnancù ve výrobì
na vykonávání èinností a zpùsob jejich
dokumentace. Pøesvìdèovali se o tom, jestli
plníme všechny pøedepsané požadavky
ve standardech kvality (ISO 9001) a ochrany
životního prostøedí (ISO 14001). Zdaleka se
nejedná jen o plnìní obecných požadavkù tìchto
norem, ale i o konkrétní požadavky našich
zákazníkù a zákonná naøízení a vyhlášky.

Výsledkem auditu je potvrzení správnosti námi
nastoupené cesty a zvoleného øešení požadavkù.
Bylo identifikováno 5 neshod v systému
managementu kvality a 5 neshod v systému
na ochranu životního prostøedí. K tomu
8 doporuèení na zlepšení, která spoleènì
s nápravou neshod využijeme ke zlepšování
našich èinností a procesù. Auditoøi se pochvalnì
vyjádøili o našem systému plánování výroby
a obdivuhodném tempu rozvoje spoleènosti.
Každému z Vás patøí mùj dík za každodenní
plnìní pracovních povinností a jejich úspìšnou
prezentaci pøi auditu.
RNDr. Bohuslav Marek
generální øeditel

týkající se ekologie, jako napø. nové
znaèení odpadù nebo nové výstražné
symboly a bezpeènostní vìty chemických
látek a smìsí. Cílem do budoucnosti je
èastìjší proškolování zamìstnancù
v oblasti ekologie, a to zejména
v pravidlech pøi nakládání s chemickými
látkami a smìsmi na pracovištích. Dále
v celkové vyšší informovanosti
zamìstnancù v oblasti ochrany životního
prostøedí a její aplikace na spoleènost.
Mgr. Lucie Steinerová
Ekolog

BOZP – vývoj úrazovosti
Za mìsíce leden až kvìten 2016 došlo
ve spoleènosti MONTIX, a. s.,
k celkem 46 evidovaným úrazùm.
Jmenovitì závod Horka nad
Moravou 7 úrazù, závod Mohelnice
11 úrazù a pracovní agentura 28
úrazù. Z výše uvedeného množství
bylo 19 úrazù s pracovní
neschopností.
V mìsíci dubnu došlo k závažnému
pracovnímu úrazu zpùsobenému
zámìnou chemických látek. V této
souvislosti chci opìtovnì požádat
všechny zamìstnance, aby
nepøelévali jakékoliv chemické látky
z originálních obalù do jiných nádob
a nevnášeli jakékoliv chemikálie
do provozù spoleènosti. Tato èinnost
mùže ve svých dùsledcích vést
k tìžkým nebo smrtelným pracovním
úrazùm.
Ke snížení nepøíznivého trendu
pracovní úrazovosti byli proškoleni
vedoucí pracovníci, mistøi a vedoucí
skladù. Ke zvýšení dozoru
v oblasti BOZP pøispìje také zmìna
pracovištì technika BOZP, tak, aby
byla èinnost v oblasti BOZP rozložena
rovnomìrnì mezi oba závody.
Jiøí Bureš
technik BOZP

Setkání vedení spoleènosti
se zamìstnanci
Ve dnech 28. a 29. dubna 2016
probìhlo setkání vedení se
zamìstnanci, kteøí v období leden duben 2016 dosáhli významného
životního jubilea. Toho se zúèastnili
pøedstavitelé vedení a pozvaní
oslavenci. Bìhem besedy pøedstavil
management vize a plány do dalších
let.
Další setkání bude probíhat
plánovanì, podle poètu oslavencù,
kteøí slaví narozeniny zakonèené
nulou nebo pìtkou.
Ing. Ivana Sedláøová
asistentka generálního øeditele
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Dìti našich zamìstnancù zahájily léto na Lovecké chatì v Horce
V nedìli 26. èervna 2016 se uskuteènila již
tradièní akce „Dìtský den“. Dìti si vyzkoušely
rýžování zlata, hod lasem, støelbu z koltu na cíl,
hod sekerou a øadu jiných atrakcí na téma
Indiáni a kovbojové. Vítìzové si z rukou
výrobního øeditele pana Marka Sedláèka
pøevzali vìcné ceny (hrací kostky, pastelky,
pexeso, tenisové míèky, kšiltovky, omalovánky,
aj.) Pohráli si i dospìláci – úspìch mìla
lukostøelba v arénì Archery Tag a fotbalové

utkání pìti týmù - sklad, technika, nákup,
výroba, VMK - o putovní pohár. Putovní pohár
pro vítìze si odnesl tým skladu.
Zúèastnilo se celkem 302 osob. Velké
podìkování patøí paní Evì Sedláèkové za
organizaci akce a za pøípravu dobrot pro malé i
velké. Podívejte se s námi na foto z akce – pro
inspiraci na rok 2017.
JUDr. Jaroslava Štìpánková
vedoucí úseku lidských zdrojù

Nová ubytovna MONTIX, a.s. je již v provozu
Od èervence mohou zamìstnanci zaèít využívat
prostory novì vybudované dvoupodlažní
ubytovny MONTIX, a. s., která je umístìna
v tìsné blízkosti firmy HELLA
AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o..
Ubytovat se zde mùže až 60 osob ve dvou a
tøílùžkových pokojích, které nabízejí standardní
komfort ubytování obdobného charakteru.
Jednotlivé pokoje jsou vybaveny novým
typizovaným nábytkem. K dispozici je na
každém patøe vybavená kuchyòka. V brzké dobì
bude ubytovna rozšíøena o spoleèenskou místnost, která bude sloužit k využití volného èasu.
S požadavky na ubytování se mùžete obracet na
pracovnice personální agentury, jež budou mít

kanceláø v prostorách ubytovny nebo pøímo na
paní Jitku Kociánovu, která má chod ubytovny
na starost. Mimo pracovní dobu Vám rád
pomùže a poradí pan Petr Zacpal.
Kontaktní osoby:
Jitka Kocianová, mob. 777 364 954
Petr Zacpal, mob. 705 268 333
Jitka Kocianová
HR koordinátor

Turnaj mohelnických podnikù v minikopané
V pátek 17. èervna 2016 v odpoledních
hodinách na Mìstském stadionu v Mohelnici
probìhl turnaj v minikopané, kterého se
zúèastnili zamìstnanci spoleèností Siemens, s. r.
o., odštìpný závod Elektromotory Mohelnice,
Siemens BTS, Hella Autotechnik Nova, s. r. o. a
MONTIX, a. s. V sestavì našeho mužstva B

nastoupili Milan Strnad, Martin Bayer, Laïa
Gallo, František Pivnièka, Luboš Hlaváèek,
David Staòa, Ondøej Šula, Jiøí Trávníèek, Jakub
Šenk, Petr Maitner a Gabriel Skácel. Tým
MONTIXU, a. s. zvítìzil.
David Staòa, DiS.
vedoucí úseku logistiky

Podrobné informace o aktuální nabídce práce získáte na:
TEL.: (+420) 585 091 432 E-mail: personalni@montix.cz
www.mujmontix.cz
Mùj Montix
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