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Okénko ekologa
Spoleènost MONTIX, a. s. se v oblasti
ochrany životního prostøedí v posledních
mìsících zamìøuje zejména na kompletní
soulad s legislativními environmentálními
požadavky. Plnìní tìchto požadavkù
v závodì Mohelnice v øíjnu zkontrolovala
Èeská inspekce životního prostøedí, a to se
zamìøením na dodržování zákona
o ochranì ovzduší. Vzhledem k velmi
svižnému tempu rùstu spoleènosti vše
doháníme sice s drobnými zpoždìními, ale
dùkladnì. Kontrola ÈIŽP dopadla nad
oèekávání dobøe.
Nejvìtší pozornost je v souèasné dobì
vìnována oblasti nakládání s chemickými
látkami a smìsmi, která bude v prùbìhu
mìsícù prosince až ledna detailnì
kontrolována Inspektorátem bezpeènosti
práce. Jelikož se spoleènost rozhodla získat
certifikát Bezpeèný podnik, musíme
zajišovat stoprocentní bezpeènost pro
zamìstnance i v oblasti nakládání
s chemickými látkami, jež zahrnuje
zejména jejich vnitropodnikovou pøepravu,
skladování, samotnou manipulaci
a likvidaci. Vzhledem k novì zavedeným
pravidlùm a postupùm byla zrevidována
interní smìrnice Nakládání s chemickými
látkami a smìsmi, a to tak, aby byla
v souladu jak s požadavky ISO 14001, tak
s požadavky pro Bezpeèný podnik.
Souèasnì je v komplexní oblasti BOZP
intenzivnì proškolován støední management, který poznatky pøedává ostatním
zamìstnancùm.
Pro bezpeènou práci jsou nyní oba závody
dovybavovány potøebnými speciálními
ochrannými pracovními pomùckami,
bezpeènostním znaèením apod.
Význaèným krokem vpøed byla investice
do externího kontejnerového skladu
v závodì Mohelnice, kde jsou skladovány
oleje a další nebezpeèné èi závadné látky,
které by mohly v pøípadì úniku
za nevhodných skladovacích podmínek
znaènì poškodit životní prostøedí. Závod
Horka je rovnìž postupnì dovybavován
potøebnými bezpeènostními protipožárními skøínìmi na nebezpeèné látky.
Mgr. Lucie Steinerová
ekolog
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SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE
Až se budeme
v blížícím se závìru
roku zamýšlet nad
právì uplynulým
rokem a spøádat
plány do budoucna,
mohlo by pøijít vhod
krátké shrnutí toho,
co jsme letos
dokázali. Nebylo
toho málo.
V Mohelnici jsme stavbou dvou stanových
hal významnì rozšíøili plochy pro skladování.
Zahájili jsme provoz ekologicky pøíznivé
kotelny urèené k temperaci skladových
prostor. Ve 2. pololetí jsme zahájili stavbu
nové haly urèené pro údržbu a opravy
lisovacích nástrojù, která byla již v listopadu
uvedena do provozu. V Horce n.M. vyrostla
v rekordnì krátkém èase nová montážní hala
se sociálním zázemím – jídelnou, šatnami
a kanceláøemi.
Snahy o získání nových zákazníkù byly
zdárnì završeny tím, že zahajujeme dodávky
lisovaných a pokovených dílù do spoleènosti
Varroc se sídlem v Novém Jièínì. Schválení
MONTIXu jako zpùsobilého dodavatele
pøedcházel audit systému øízení kvality, který
jsme úspìšnì absolvovali v záøí. Již v srpnu
jsme zvládli také audit fy. HELLA, která nás
zaøadila do svého dodavatelského øetìzce
jako dodavatele B. Nejvìtším úspìchem
v oblasti auditù bylo v tomto roce absolvování
certifikace dle ISO/TS 16949 v lisovnì
v Mohelnici. V závodì v Horce n. M. jsme
obhájili certifikát CCC, který nám umožòuje
vyrábìt výrobky urèené na vývoz do Èíny.
Náš tým se v roce 2016 rozrostl o desítky
Pøedstavení nového
nového výrobního
øeditele
Pøedstavení
výrobního
øeditele
Ing. Jan Kotrla, CSc.
k nám nastoupil 3.
øíjna na pozici øeditele
výrobního závodu
v Horce. Ing. Kotrla
má bohaté zkušenosti
v oblasti výroby
svìtelné techniky pro
motorová vozidla,
v které pracoval
v rùzných oblastech
a rùzných pozicích
po celý svùj profesní

zamìstnancù jak v dìlnických, tak
i technických profesích. V øíjnu rozšíøili naše
øady i nový øeditel závodu v Horce n.M.
a øeditel pro kvalitu s pùsobností pro celou
spoleènost MONTIX.
Dokonèili jsme pøesun montážních projektù
z mateøského závodu fy. HELLA v Nìmecku
do Horky n.M.
V rámci programu Bezpeèný podnik jsme
v listopadu zahájili provìrku v oblasti
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, která
pokraèuje i v prosinci a skonèí v lednu 2017.
Státní úøad inspekce práce, který provìøuje
oba naše závody, nám výsledky oznámí
v únoru 2017.
A jaké jsou naše plány do roku 2017? Dále
zvyšovat objem výroby v Mohelnici
dodávkami do fy. HELLA a Varroc, a získat
další zákazníky, napø. Siemens nebo Miele.
Ke zvládnutí tìchto zámìrù budeme i nadále
zvyšovat poèet zamìstnancù, i když už ne tak
rychle jako v uplynulém roce. Pøi tomto rùstu
spoleènosti se budeme snažit o snižování
poètu pracovních úrazù. 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 ISO/TS
16949. I v Horce n.M. budeme zvyšovat poèet
zamìstnancù.
Dìkuji Vám za skvìlé výsledky Vaší práce
v roce 2016 a pøeji Vám radostné prožití
vánoèních svátkù. V roce 2017 Vám pøeji
pevné zdraví, hodnì štìstí, spokojenosti
a dostatek energie k dosažení všech osobních
i pracovních cílù.
RNDr. Bohuslav Marek
život. Vìtšinu své kariéry strávil ve firmì
Autopal, která v dùsledku zmìny vlastníkù
patøila Fordu, pak se transformoval na Visteon
a od 2012 ji známe pod názvem Varroc.
Ing. Kotrla pracoval jako konstruktér, pozdìji
jako øeditel pro kvalitu a øeditel závodù
svìtelné techniky. Od roku 2011 do øíjna 2016
pracoval v Automotive Lighting jako øeditel
ruského závodu. Kromì práce v Rusku
pracoval i dlouhodobì v Jemenu, Velké
Británii a Indii. Ve volném èase se vìnuje
rodinì a zejména svým dvìma vnuèkám. Jeho
velká záliba je lesnictví.
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Kolaudaèní rozhodnutí pro nástrojárnu MONTIX, a.s.
V relativnì krátkém èasovém období 3
mìsícù od získání stavebního povolení se
podaøilo dokonèit a pøedat do užívání
prostory pro údržbu a opravy nástrojù. Na
základì kolaudaèního øízení bude vydáno
rozhodnutí o povolení ke zkušebnímu
provozu.
Rozhodnutí pro vybudování interních kapacit
oprav a údržeb nástrojù vycházelo
z požadavku na rozšíøení nabízených služeb
zákazníkùm. Výstavbou nástrojárny se dále
podaøí uvolnit výrobní prostory pro
plánovaný rozvoj výrobních kapacit
a instalace plánovaných technologií pro halu
SO03.
V nových prostorech získá své zázemí nejen
údržba nástrojù, mechanici a elektrikáøi, ale
také støedisko 3D mìøení, administrativní
zázemí vedení údržby, nástrojárny
a technologie.
Technicko-hospodáøské zázemí v podobì
skladù náhradních dílù, prostor pro svaøování
a nástøikové komory budou k dispozici nejen
pro údržbu, ale také pro støediska výroby,
technologie a 3D mìøení.
Strojní dílna vybavená kvalitním strojním
parkem v podobì obrábìcích strojù zahrnuje

také vyhrazené
prostory pracovištì
elektrikáøù.
Nástrojárna je
vybavena dvìma
mostovými jeøáby
DEMAG nosnosti 16t
a 8t pro maximální
v y u ž i t í
a vytížení pracoviš
stejnì jako se stává
hlavním pøístupem
pro instalaci
technologií a jejich
periferií ve výrobních
prostorech.
Všechny prostory
nástrojárny jsou
vybaveny a odvìtrány
prostøednictvím vzduchotechniky. Jako
primární zdroj vytápìní bylo zvoleno øešení
využití odpadního tepla kompresorovny,
èímž jsme získali nízkou energetickou
nároènost na provoz. Ohøev TUV v letních
obdobích bude zabezpeèovat kotelna
na pelety.
Dokonèením výstavby nástrojárny uzavíráme

PROÈ TOLIK AUDITÙ

o naší zpùsobilosti dostát všem závazkùm. V
praxi to znamená, že se auditor bìhem své
návštìvy setká s nìkolika desítkami našich
zamìstnancù a dotazováním se na èinnosti,
postupy a procesy (vedle výroby a logistiky
také na technologii, nákup, vstupní, výrobní
a výstupní kontrolu, øízení rizik, informaèní
systémy a další) si podle závazné metodiky
skládá mozaiku informací do celkového
obrazu tak, aby zjistil, zda je celý systém
øízení kvality správnì vytvoøen a plní všechny
požadované funkce. Nezáleží pøitom jenom
na tom, co je „na papíøe“, ale také na tom, jak
fungují procesy v praxi. Výsledkem auditu
pak je zjištìní, zda je dodavatel skuteènì
spolehlivý a zaslouží si dùvìru svého
zákazníka.
A teï už k výètu toho, co jsme zvládli
v uplynulých mìsících: v srpnu naše procesy
v lisovnì auditovala fa. HELLA, pøi
procesním auditu jsme dosáhli hodnocení B.
Stejné hodnocení jsme v záøí získali i pøi
prvním hodnocení fy. Varroc, která nás tím

Bìhem 4 mìsícù jsme absolvovali 5 auditù
systému øízení kvality. Ptáte se – není to
„nìjak moc“? Odpovìï zní: není. Ba naopak,
v období budování nového podniku je to „tak
akorát“. A víte proè?
Ale pìknì od zaèátku. Nový dodavatel, to
s sebou zákazníkovi nese spoustu otazníkù:
Dostanu objednané díly v požadované kvalitì
a vèas? Dojde-li k nìjaké zmìnì, bude dobøe
zvládnuta? Když nastane nìjaký problém,
bude rychle, dobøe a úèinnì vyøešen?
U dodavatele pro automobilový prùmysl jsou
odpovìdi na otázky o to dùležitìjší, o co
rychleji automobilka vyrábí daný model
automobilu. A tak pøesnì podle známého
rèení „dùvìøuj, ale provìøuj“ se naši zákazníci
nespokojí jenom s naším pøíslibem, že
budeme dodávat v požadované kvalitì
a množství spolehlivì v požadovanou dobu,
ale posílají k nám své kvalifikované auditory,
aby se pøímo v našem závodì pøesvìdèili

stavební etapu rozvoje lisovny plastù
MONTIX, a.s. v Mohelnici s cílem pro rok
2017 stabilizovat procesy a zrealizovat
plánované instalace nových technologií.
Ing. Luboš Hlaváèek
øeditel závodu Mohelnice

kvalifikovala mezi své dodavatele lisovaných
a pokovených dílù. V øíjnu následoval audit
fy. ŠKODA-AUTO, která nás spoleènì
s firmou HELLA ohodnotila jako zpùsobilého
dodavatele. Koncem øíjna jsme v Horce n.M.
obhájili certifikát CCC, který udìluje èínská
certifikaèní organizace. Tento certifikát nám
umožòuje vyrábìt výrobky urèené k vývozu
do Èíny. V listopadu jsme v závodì
v Mohelnici úspìšnì zvládli certifikaèní audit
podle normy ISO/TS 16949, která
pøedstavuje standard pro management kvality
v automobilovém prùmyslu.
Uvedené výsledky jsou hodnocením naší
práce ve všech oblastech naší spoleènosti.
Protože kvalita, dodavatelská spolehlivost
a pružné reakce na zmìny nevznikají
náhodou, ale jako výsledek dobøe a vèas
promyšlených èinností a procesù. Buïme na
tyto výsledky hrdí, ale neusínejme na
vavøínech, protože k dokonalosti nám toho
ještì hodnì chybí.
RNDr. Bohuslav Marek
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Výstavba nových skladových a výrobních hal v MONTIX Horka nad Moravou
Na pøelomu roku 2015/2016 jsme na základì
spoleèných debat o dalším smìøování
montáží v naší spoleènosti se zástupci
koncernu Hella pøijali strategické rozhodnutí
rozdìlit z pohledu výrobního programu
MONTIX na dva odlišné závody. MONTIX
Mohelnice jako závod orientovaný
na vstøikování a pokovování plastových dílcù
a MONTIX Horka nad Moravou jako závod
specializující se na montáže svìtlometù
a jejich skupin. Tyto dva závody pak spoleènì
s Agenturou práce tvoøí MONTIX, a.s.
Spoleènì s tímto rozhodnutím vznikla
potøeba dokonèit a vybudovat v Horce nad
Moravou adekvátní skladové a výrobní
prostory, což sebou neslo ve zkratce nìkolik
postupných krokù:
- finální kolaudace stávajících skladových
a výrobních prostor (haly V1, V2),
- odkoupení pozemkù od soukromých
vlastníkù v areálu JZD,
- zmìna územního plánu v areálu JZD,
- projekèní a inženýrské práce,
- vlastní stavební èinnosti a kolaudace.
Uvedené èinnosti bychom nezvládli sami,
proto jsme využili služeb externích
dodavatelù, kteøí se spoleènì s námi na výše
uvedeném podíleli a stále podílí.
Jako dodavatele veškerých projekèních,
inženýrských a stavebních prací jsme vybrali
Stavební firmu Tomek, a.s. pana Ing. Zdeòka
Tomka. Zde též nelze nezmínit projekèní
a inženýrské èinnosti pana Ing. Jana Tomka
a jeho týmu. Jako dodavatele a pomocnou
ruku v realizaci zrychlené zmìny územního
plánu v rámci exitující zmìny územního
plánu celé obce jsme oslovili ing. Jitku

Ingrovou z AURatelieru Olomouc.
Zadání ze strany MONTIX, a.s. jsme
definovali v této podobì: rozšíøení
skladových ploch o dvì skladové haly,
kolaudace a zmìna užívání stávající skladové
haly V2 v JZD na halu výrobní a její rozšíøení
o výrobní, kanceláøské prostory a prostory
pro sociální zázemí (jídelna a pøípravna jídel,
šatny, toalety). Zrychlená zmìna územního
plánu byla realizována v rekordním èase 245
dní od svého zahájení. Projekèní a inženýrské
èinnosti 60 dní, samotná výstavba pak byla
zahájena po vydání stavebního povolení
v øíjnu 2016. Dnes, již více než 14 dní, máme
souhlas s pøedèasným užíváním a probíhají
dokonèovací interiérové práce na jídelnì
a šatnách. Za zmínku stojí též fakt, že
v prùbìhu stavebních prací bylo nutné také
vybudovat vsakovací objekt, kanalizaci,
provést demolici kuøínu a vodárny, kterou
bylo nutné pro úèely JZD pøenést o cca 25
metrù dál do areálu JZD a další. Z uvedeného
vyplývá, že sázka na generálního dodavatele
staveb, Stavební firmu Tomek, a.s., byla
trefou do èerného.
Díky tìmto zmìnám jsme byli schopni
rozšíøit skladové plochy o cca 1.760 m2 pøi
výšce v høebeni 8,7 metru. Zmìnou užívání
haly V2 jsme docílili navýšení výrobních
ploch o cca 1.300 m2 a dostavbou
(prodloužením) haly V2 další výrobní plochy
o cca 2.500 m2. Výrobní hala V2 tak díky
dvìma vestavbám s kanceláøemi,
pohotovostními WC a vestavbou s jídelnou
a šatnami splòuje veškeré požadavky
na moderní výrobní prostory, kde chceme
realizovat TOP projekty s vysokou nároèností

na technologie, logistiku, kvalitu spolu
s vysokým standardem v oblasti BOZP pøi
tzv. „èisté výrobì“. Rozšíøení skladových
a výrobních ploch tak pøináší možnost
zamìstnání pro 40 – 50 nových kolegù. Nad
rámec této výstavby jsme ještì nechali
vybudovat veškeré komunikace s vjezdy
z ulice Družstevní a budujeme dvì parkovištì
pro cca 20 a 36 vozidel, také v areálu
MONTIX. Tímto budou vyøešeny veškeré
komplikace spojené s dopravou v ulici
Družstevní v prùbìhu stavby. Srovnání stavu
pøed realizací, v prùbìhu realizace a celkovou
realizaci (s administrativní budovou) vidíte
na uvedených obrázcích.
Závìrem bych rád podìkoval všem, kteøí nám
nejvíce pomohli s realizací našeho zámìru
a umožnili tak, mimo jiné, i rozvoj obce
Horka nad Moravou v oblasti zamìstnanosti
a dostupnosti zamìstnání pro místní i obèany
okolních obcí:
Ing. Zdenìk Tomek – Stavební firma Tomek,
a.s. (Ing. Zdenìk Tomek, Ing. Jan Tomek)
AURatelier Olomouc (Ing. Arch. Jitka
Ingrová)
Obecní úøad Horka nad Moravou (Mgr. Sylva
Stavarèíková, zastupitelstvo obce Horka nad
Moravou)
Magistrát mìsta Olomouce, Stavební odbor
(Ing. Svatava Molková, Ing. Vladimíra
Šedivá)
JZD Unèovice (Ing. Milada Mìsícová,
Ing. Jaroslav Danihelka)
Obèané obce Horka nad Moravou
Kolektiv spolupracovníkù v MONTIX, a.s.
Ing. Marek Sedláèek, PhD.
místopøedseda pøedstavenstva

Pùvodní stav s oznaèením objektù podléhajících zmìnám, vs. souèasný stav realizovaných budov V1, V2, H6 a plánovaných objektù A (administrativa), P2 (parkovištì)

Pøedstavení
øeditele
kvality
Pøedstavenínového
nového øeditele
kvality
V oblasti kvality v
automobilovém
prùmyslu se
pohybuje Ing.
Hampel již 8 let.
Zaèínal ve
spoleènosti
Hyundai Mobis v
Nošovicích v roce
2008, kde pomáhal
budovat celé

oddìlení kvality v tehdy zaèínajícím
podniku. V rámci globálního koncernu
KIA/HYUNDAI pracoval nìkolik mìsícù
také ve spoleènosti KIA Mobis v Žilinì na
Slovensku a v Hyundai Mobis KOREA v
Korei. V roce 2010 pøešel do spoleènosti
KES, kabelové a elektrické systémy, spol.
s r.o. ve Vratimovì, kde fungoval 6 let jako
vedoucí útvaru øízení kvality, dále jako
zmocnìnec pro jakost a zmocnìnec pro
EMS.
Od øíjna 2016 se pøidal k týmu MONTIX a.s.

a je odpovìdný za celkové øízení kvality
v obou závodech MONTIX a.s., v Horce nad
Moravou a v Mohelnici. Jeho cílem ve firmì
MONTIX a.s. je nyní zdokonalit systémy
kvality, vybudovat pevnou kvalitativní
základnu ve firmì a tím stabilizovat výrobu,
zvýšit konkurenceschopnost našich
výrobkù a docílit plné spokojenosti našich
zákazníkù.
Ve volném èase se vìnuje hlavnì
sportovním aktivitám všeho druhu, své
rodinì a dìtem.
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Dùležitá zmìna v MONTIX Horka nad Moravou a MONTIX, a.s.
Rád bych touto cestou okomentoval dùležitou
zmìnu, kterou spoleènì realizujeme primárnì
v závodì MONTIX Horka, sekundárnì pak v
celém MONTIX, a.s.
Zmìna je velmi jednoduchá a vyplývá
z mnoha potøeb, které jako spoleènost
MONTIX, a.s. musíme øešit. Na místì je tedy
i prostøednictvím našeho zpravodaje oznámit,
že na místo øeditele závodu MONTIX Horka
nad Moravou nastoupil pan Ing. Jan Kotrla,
CSc., který se dále pøedstavuje v navazujícím
èlánku. Proè tato zmìna? Protože celé
spoleènosti MONTIX, a.s. umožòuje další
rozvoj nejen v oblasti montáží. S touto
zmìnou je také spojená zmìna týkající se
mého vìtšího zapojení do výkonu funkce
místopøedsedy pøedstavenstva
v zastøešujícím orgánu celé spoleènosti
(pøedstavenstvo) a v oblastech orientovaných
na budoucnost MONTIX, a.s. (strategie

a další rozvoj spoleènosti smìrem dovnitø
i ven, obchodní èinnosti, vìda a výzkum,
spolupráce s vysokými školami, dobudování
a stabilizace MONTIX, a.s. nejen na trhu
automotive v ÈR, a mnoho dalšího). Tyto
èinnosti v mém pøípadì dosud pøebíjela
operativa, výroba, základní nastavení procesù
montáží v oblastech výroby (plánování,
øízení, zavádìní základních Lean principù),
logistiky (pøíjem, skladování, expedice),
kvality, techniky, financí, kalkulací,
kontrolingu, apod. Z tìchto èinností jsme
prostøednictvím VSM (Výrobního Systému
MONTIX) mnohé nastavili, zavedli
a na urèité úrovni standardizovali. Všem,
kteøí se na nich aktivnì podíleli se mnou,
èasto i v slzách, prvotní nedùvìøe k fungování
nebo s odporem, patøí podìkování.
Pøedáváme tak svìøené dílo v lepší kondici,
než když jsme jej pøebírali a zaèínali rozvíjet.

Naší základní ideu „Kdo chce, hledá zpùsoby
- kdo nechce, hledá dùvody“ tak zná dnes
každý. S Honzou Kotrlou pak, nebojte, máme
mnoho spoleèného. Nejvíce snad ty nejhorší
vlastnosti: tvrdohlavost, zarputilost
a orientaci na výsledek. K nímž on pøidává
dalších 20 let zkušeností v automotive a já
nepolevuji, v širším zábìru, ve své energii
mìnit vìci a procesy kolem sebe i nás.
Tato zmìna mi také umožní stabilizaci
a rozvoj ostatních aktivit, které jsou pøínosem
pro MONTIX, a.s. a jeho okolí.
Závìrem tedy pøeji Honzovi hodnì úspìchù,
sobì a MONTIXu dobré výsledky i další
rozvoj, spolupracovníkùm energii, vytrvalost
a pevné nervy, našim zákazníkùm pak nás
jako schopného a dùvìryhodného partnera.
Ing. Marek Sedláèek, PhD.
místopøedseda pøedstavenstva

Vánoèní setkání zamìstnancù s vedením spoleènosti
Rychlý rozvoj spoleènosti si vyžádal
výrazné zvýšení poètu zamìstnancù. Ke
sladìní èinnosti útvarù a týmù je zapotøebí
znát vizi spoleènosti, cíle a úkoly. Tak, aby
se všichni dívali stejným smìrem a vyladili
vzájemnou spolupráci. Vizi je ideální
vyslechnout od tìch nejpovolanìjších.
Noví kolegové v technických
a administrativních èinnostech mìli
pøíležitost seznámit se s plány spoleènosti v
øíjnu na spoleèném setkání s pøedsedou
pøedstavenstva Ing. Svobodou a generálním øeditelem RNDr. Markem
v Mohelnici. Všichni ostatní zamìstnanci
mají pøíležitost vyslechnout plány
do budoucna na vánoèním setkání
s vedením spoleènosti 21.12.2016 v Horce
a 22.12.2016 v Mohelnici.
Pøeji klidné pohodové Vánoce a mnoho
úspìchù v roce 2017.
JUDr. Jaroslava Štìpánková
personální øeditelka

Roèní zúètování daní za rok 2016
Pøinášíme Vám informace ohlednì všech dokladù, které je nutné pøedložit pro zpracování roèního zúètování danì
(pokud o nìj požádáte svého zamìstnavatele):
1.Od všech zamìstnavatelù roku 2016 – zápoètový list a potvrzení o pøíjmu (potvrzení ÚP, doklad o ukonèení
studia, ukonèení rodièovské dovolené)
2.Sleva na dítì – kopie rodného listu dítìte, potvrzení manžela/ky (partnera), rozsudek
3.Sleva na manželku/la – èestné prohlášení, pokud roèní pøíjem nepøesáhl 68.000,4.Školkovné – doklad o zaplacení
5.Úvìr na bytové potøeby – potvrzení o úrocích, kopie smlouvy, výpis z katastru
6.Penzijní pøipojištìní – potvrzení o výši úhrad, kopie smlouvy (pouze nad 12.000,- roènì)
7.Životní pojištìní – potvrzení o výši úhrad, kopie smlouvy
8.Dárcovství krve – potvrzení z transfúzní stanice
9.Ostatní dary – potvrzení
Vše nutno pøedat na mzdovou úètárnu nejpozdìji do 15. 2. 2017.
Informace pro zamìstnance: Zamìstnanci, kteøí k 1. 1. 2017 mìní zdravotní pojišovnu,
jsou povinni tuto zmìnu neprodlenì nahlásit na mzdovou úètárnu.
Ing. Leona Kobylková
finanèní øeditelka
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Spolupráce s vysokými školami
Èasto se mne kolegové v MONTIXu ptají,
zda stále pøednáším na vysoké škole. Na tuto
otázku je odpovìï snadná, ano. Pøednáším na
Univerzitì Tomáše Bati ve Zlínì, Fakultì
managementu a ekonomiky (Fame UTB) už
ètvrtým rokem. Zároveò jsem zde aktivní
v rámci CAEV (Centrum aplikovaného
ekonomického výzkumu) a realizovaných
projektù. Z tohoto je patrné, že spolupráce
s vysokými školami, kterou chceme nadále
rozvíjet, zaèala právì na Fame UTB.
Spolupráce s vysokými školami má, mimo
konzultací ve výrobních oblastech, i nìkolik
dalších rovin:
1. Vìda a výzkum
Jako spoleènost MONTIX, a.s. se podílíme
v souèasné dobì na dotazníkovém sbìru dat
a realizaci výzkumného projektu „Zvýšení
výkonnosti organizací prostøednictvím øízení
lidského kapitálu“. Cílem tohoto projektu je
pøipravit metodiku zamìøenou na zjištìní,
které personální èinnosti podporují sdílení
znalostí v podniku a pøispívají tak k jeho
výkonnosti. Proè právì i tato oblast? Protože
nositelem znalostí a tím pøenesenì
i schopností podniku jsou lidé. Sdílení tìchto
znalostí mezi lidmi v podniku, pak posouvají
dopøedu každého jednotlivce i podnik jako
celek. Naopak nesdílení znalostí èi slepé
držení si „know-how“ vede k postupnému
úpadku jak toho, kdo své znalosti nesdílí
a nerozvíjí, tak i toho, kdo naopak chce být
rozvíjen. Toto nesdílení má samozøejmì
negativní vliv na práci ostatních a tím podnik
jako celek. Proto naše úèast a spolupráce
na tomto projektu. Dále jsme jako firma
aktivní ve výzkumném projektu Grantové
agentury Èeské republiky (GAÈR)
realizovaném na Fame UTB „Metodika
tvorby modelu predikce sektorové
a podnikové výkonnosti v makroekonomických souvislostech“, který je
zamìøen na automobilový prùmysl v Èeské

republice. Projekt GAÈR navazuje
na disertaèní práci realizovanou na Fame
UTB v roce 2013 a patøil mezi tøi vybrané
výzkumné projekty z celkového poètu 78
projektù pøedložených všemi ekonomickými
fakultami v ÈR, které v roce 2015 získaly
v Èeské republice agenturní podporu.
2. Stáže studentù
Velmi otevøeni jsme jako spoleènost
MONTIX i stáži a pracovním pobytùm
studentù v našem podniku. Neberu-li v potaz
brigády našich studujících kolegù
v MONTIXu, pak významnou stáží jak pro
MONTIX je stáž (dnes už plnohodnotné
zamìstnání) sleèny Anny Šatranové,
studentky oboru Prùmyslové inženýrství
na Fame UTB. Cestou nabídky stáží mladým
talentùm z univerzit, støední škol a uèiliš
jdeme i nadále. Záleží vždy na zájmu
konkrétního studenta.
3. Bakaláøské a Diplomové práce
Se stážemi èi brigádami studentù se pojí
mimo jiné i možnost vedení, konzultací
a hodnocení bakaláøských a diplomových
prací. Na rùzná témata „MONTIX“ byly již
vytvoøeny ètyøi práce (2 bakaláøské,

2 diplomové) z tøí rùzných vysokých škol.
V souèasnosti se pøipravují další dvì práce.
Na závìr bych rád zmínil naše plány.
Spolupráce z vysokými školami, støedními
školami i uèilišti je pøínosná pro obì strany.
Proto chceme tyto aktivity rozvíjet
a podporovat. Chystáme se jít cestou užší
spolupráce zejména s tìmi školami a obory,
jejichž studentùm mùžeme nabídnout
prostøedí dynamické, technologicky
významné a atraktivní spoleènosti. Z pohledu
zmiòované Univerzity Tomáše Bati pùjde
pøedevším o další rozvoj spolupráce
s Ústavem prùmyslového inženýrství
a informaèních systémù na Fakultì
managementu a ekonomiky. Dále pak na UTB
chceme oslovit s nabídkou spolupráce
Fakultu technologickou a to pro oblast
vstøikování a pokovování plastù. Lze si jen
na závìr pøát, a jsme i nadále pro studenty,
školy i instituce stále více zajímavou
spoleèností, protože stále platí a platit bude:
„Kdo jednou stál, už stojí opodál.“
Ing. Marek Sedláèek, PhD.
místopøedseda pøedstavenstva

Spolupráce se støední školou technickou v Mohelnici
Naše spoleènost navázala spolupráci se Støední
školou technickou a zemìdìlskou v Mohelnici
za úèelem získávání absolventù technických
oborù. Technicky vzdìlaných lidí je nedostatek
již øadu let. Uèòovské technické školství se
rozpadlo pøed více jak dvaceti lety a novì
vzniklé soukromé školy vzdìlávají všechno
možné, jen ne technické obory. Profese

nástrojaø, elektromechanik, seøizovaè jsou
velmi žádané a jejich nedostatek je ve firmách
citelný.
Exkurze studentù, jejich praxe a výchova
na pracovišti v Mohelnici bude znamenat vyšší
nároky na kolegy na nástrojárnì a údržbì
v Mohelnici. Jejich odbornost a zaujetí pro
kvalitnì odvedenou práci je však to nejlepší pro

Studenti SŠ - budoucí elektrikáøi

výchovu nových kolegù.
PS:
Na Horku jsme nezapomnìli – první studenty
technických škol však uvítáme až v nové
výrobní hale.
JUDr. Jaroslava Štìpánková
personální øeditelka

Studenti SŠ - budoucí nástrojáøi
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GRATULUJEME
19. ríjna 2016 probìhlo v Mohelnici setkání se zamìstnanci, kteøí dosáhli významného životního jubilea.

BOZP – bezpeèný podnik
Dne 22. listopadu t.r. byla v naší spoleènosti
oficiálnì zahájena kontrola Státního úøadu
inspekce práce v rámci certifikaèního procesu
projektu „Bezpeèný podnik“.
Vedení spoleènosti pøivítalo v závodì
Mohelnice zástupce OIBP Ostrava øeditele
Ing. Libora Èerného a vedoucího týmu
inspektorù Ing. Oldøicha Snìhotu.
Spoleènì byl vypracován a upøesnìn
harmonogram kontrol jednotlivých oblastí ze
strany OIBP.
Devítièlenný tým inspektorù provede
v termínu od 1.12.2016 do 27.1.2017 v obou
závodech kontrolu tìchto oblastí: elektrická
zaøízení, zdvihací zaøízení, plynová zaøízení,
tlaková zaøízení, pracovní podmínky, silnièní
doprava, nebezpeèné látky a havárie, výrobní
a provozní zaøízení, stavební èinnost, systém
øízení BOZP.
Z výše uvedeného výètu jednotlivých oblastí

vyplývá, že kontrola pokryje celou strukturu
BOZP a zamìøí se zvláštì na zavedení
funkèního systému øízení a kontrol v oblasti
BOZP v naší spoleènosti.
Ze strany MONTIX, a.s. byl sestaven tým
odborníkù pro dané oblasti, který bude v
prùbìhu kontroly spolupracovat s inspektory
OIBP.
A abychom si ovìøili, že jsme na hloubkovou
inspekci ze strany SUIP dobøe pøipraveni,
provedli jsme revizi veškeré dokumentace
týkající se BOZP, poèínaje politikou
spoleènosti, smìrnicemi, provozními øády až
po plány pracovních postupù.
V obou závodech také probìhl interní audit
systému BOZP, na jehož základì byl
vypracován Akèní plán k odstranìní závad,
vèetnì nìkolikastupòové kontroly jejich
odstranìní.
Tìsnì pøed samotnou kontrolou OIBP
provedl externí audit obou závodù Ing. Boris
Chalupa, dlouholetý velmi zkušený technik

BOZP závodu Hella Mohelnice, èímž jsme
vylouèili i poslední pøehlédnuté závady a
nedostatky.
Pøíprava na certifikaci projektu „Bezpeèný
podnik“ vyžadovala nemalé úsilí a pracovní
nasazení, chtìl bych touto cestou podìkovat
vedení spoleènosti za trvalou a neutuchající
podporu, jmenovitì RNDr. Bohuslavu
Markovi – generálnímu øediteli a JUDr.
Radimu Svobodovi – èlenu pøedstavenstva,
dále Mgr. Lucii Steinerové – ekoložce, za
každodenní pomoc nad rámec svých
pracovních povinností. Ukonèení provìrky se
pøedpokládá v termínu 7.2.2017, pøesný
termín projednání závìreèné zprávy vedoucí
k udìlení titulu „Bezpeèný podnik“, bude
stanoven podle návrhu vedoucího týmu
inspektorù Ing. Oldøicha Snìhoty, po
projednání s generálním øeditelem naší
spoleènosti RNDr. Bohuslavem Markem.
Jiøí Bureš
technik BOZP

Veselé Vánoce a šastný nový rok 2017
Vše nejlepší, hodnì zdraví, mnoho osobních i pracovních
úspìchù v roce 2017 Vám všem pøeje vedení firmy.
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