
MMM Medcenter 
- skvělý výsledek prodeje
V lednu 2008 bylo dosaženo v MMM Medcenter nejlepšího 
lednového prodejního výsledku v historii společnosti. Byl 
dosažen prodej ve výši 427 tis. Eur (cca. 11,1 Mil. Kč). 
Ve stejném období tj. za leden 2006 bylo dosaženo prodeje 
ve výši 273 tis. Eur a v roce 2007 ve výši 308 tis. Eur. 
Celkový objem objednávek k 1. únoru 2008 činí 720 tis. Eur 
(cca. 18,7 Mil. Kč !). Jedná se o dosud nejvyšší dosaženou 
hodnotu objednávek teplotní techniky v historii MMM Medcenter 
a některé další větší dlouhodobě připravované projekty jsou 
očekávány v následujících týdnech.
MMM Medcenter si Vám všem tímto dovoluje poděkovat za 
Vaši iniciativu a obětavost při výrobě a plnění našich zakázek.  

Willibald Kuttenberger, MMM Medcenter

Moldávie – úspěch s ručením 
omezeným
Ačkoli svými rozměry se tato země ani zdaleka nepřibližuje 
velikosti České republiky, přejet tuto zemi autem trvá přibližně 
stejně dlouho jako průjezd naší zemí. Na vině jsou nekvalitní 
cesty, které rychlejší dopravu neumožňují a které i při pomalejší 
jízdě významně zkracují životnost automobilu. 

Bohužel, zdravotnictví trpí obdobnými nedostatky. Vlivem 
nedostatku peněz jsou investice do nových technologií 
minimální. Místní ekonomika staví především na zemědělství 
a nízká průměrná mzda (jen okolo 50,- EUR na měsíc) vytváří 
podhoubí pro korupci a melouchaření. Vliv socialistického 
zřízení je tu stále silně patrný. Sterilizátory tu pracují desítky 
let a nemocnice, které uspějí se svými požadavky a dostanou 
přístroje nové, se musí většinou spokojit se sterilizátory ruské 
výroby, které jsou sice levnější, ale z pohledu komfortu obsluhy 
a efektivity sterilizace nesrovnatelné se sterilizátory vyráběnými 
v Evropské unii. 
I proto možná trochu překvapí, že na tomto trhu dostávají 
šanci sterilizátory z BMT. Firma Imunotehnomed, která nás ve 
sterilizaci zastupuje, působí na místní poměry profesionálním 
dojmem. I proto zastupují několik renomovaných 

západoevropských fi rem. Oproti jiným fi rmám navíc těží 
ze specifi ckých výhod, mezi něž patří především minulé 
zkušenosti se sterilizací a velmi dobré kontakty na fi nanční 
zdroje v zemi. Právě tyto výhody pomohly k získání prvního 
projektu pro BMT v zemi.
Při návštěvě klientů, pro které jsou sterilizátory určeny, jsme se 
seznámili s kritickou situací. Institut krevní banky ve městě Belc, 
jeden ze tří hlavních skladů krve pro pacienty v Moldávii, již 
provozuje jen jeden ze tří starých ruských sterilizátorů a zoufale 
očekává dodávku 2 sterilizátorů z BMT. Po představení našich 
přístrojů byli potěšeni jejich kvalitou, ale přesto bylo znát, že 
za dané situace by se spokojili s jakýmkoli sterilizátorem. Při 
sdělení, že sterilizátory nebudou dodány v únoru, tak jejich 
nadšení výrazně opadlo. Nebyli schopni pochopit, proč ještě 
sterilizátory nejsou hotovy, když byly objednány již v říjnu 
loňského roku. 
V nepříjemné situaci je ovšem i náš místní partner. Tendrové 
podmínky hovoří o dodávce sterilizátorů do 90 dní od 
objednání. Tento termín je již nyní překročen a partnerovi tak 
hrozí nepříjemné sankce. A bohužel i další nepřímé postihy 
– problémové dodávky se vždy dostávají pod drobnohled, 
zvláště v zemi jako je Moldávie. 
A postihy pro nás při větším zpoždění dodávky? „Téměř“ žádné. 
Objednávka zrušena pravděpodobně nebude. Smluvní sankce 
za zpoždění stanoveny nebyly, takže fi nanční postih nám 
rovněž nehrozí. Jen bychom nejspíš přišli o dobrého partnera 
a nadějně se rozvíjející spolupráci, protože konkurence v oblasti 
sterilizace je v Evropě silná a najít nového dodavatele kvalitních 
sterilizátorů, který bude navíc dodávat bezproblémově a včas, 
nebude pro Imunotehnomed složité.

Ing. Tomáš Tuček ved. ME

Arab Health – MMM Group mění 
svou image
Dne 28. ledna 2008 za přítomnosti šejka Mohammeda bin 
Rashida al-Maktouma, nejvyššího představitele arabského 
emirátu Dubaj, zahájen nový ročník mezinárodní výstavy 
zdravotnické techniky ARAB HEALTH 2008. 
Tento čtyři dny dlouhý veletrh, konaný již tradičně ve Spojených 
Arabských Emirátech, se v posledních letech vyznačuje velkou 
dynamikou a růstem zájmu jak ze strany vystavovatelů, tak 
návštěvníků. Ačkoli zatím nedosahuje rozměru největšího 
evropského zdravotnického veletrhu Medica, v oblasti Blízkého 
východu jednoznačně dominuje a představuje rovněž spádový 
veletrh pro další blízké regiony v Asii a Africe. 
V letošním roce se na veletrhu představilo více než 2 300 
vystavovatelů z téměř 70 zemí světa. Veletrh je středem zájmu 
nejen fi rem, ale i vlád mnoha zemí, což demonstruje prezentace 
celkem 30 národních pavilonů včetně pavilonu České republiky. 
Je proto určitě škoda, že na rozdíl od předchozích let vláda ČR 
neschválila pro tento rok podporu českým vystavovatelům na 
dubajském veletrhu.
Na rozdíl od české vlády si zástupci MMM Group uvědomují 
význam tohoto veletrhu a nutnost kvalitní prezentace pro 
posílení vlastní pozice v oblasti. Po několika letech rozpačitého 
hledání optimální cesty se letos síly BMT a. s. i MMM GmbH 
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Po straně zástupci fi rmy Imunotehnomed, uprostřed ředitel krevní banky města Belc



spojily a vytvořily expozici, která dostatečně vypovídá 
o dosažených výsledcích na Blízkém východě, síle skupiny, 
kvalitě našich přístrojů i budoucích ambicích MMM Group. 

Nová image přilákala jak tradiční partnery MMM Group, tak 
i nové zájemce o spolupráci. Především setkání se současnými 
partnery a předvedení našich sterilizátorů jejich klientům by 
měly přinést největší užitek z letošní účasti na veletrhu. Vždyť 
jen ze Saudské Arábie naši expozici navštívilo okolo 20 šejků 
a dalších významných představitelů nemocnic, které k nám 
pozval náš místní partner Attieh Medico. 
Ačkoli úspěšnost transformace návštěv do přijatých objednávek 
lze v tuto chvíli jen předvídat, nový způsob prezentace byl 
přijat jednoznačně pozitivně a na příští rok již byla objednána 
výstavní plocha o stejné rozloze.

Ing. Tomáš Tuček ved. ME

Odpovědi na dotazy zaměstnanců:
Děkuji za odpověď zda při pracovním úraze, budou hrazeny 
zvýšené náklady způsobené poplatky u lékařů.

Odpověď: 
Pokud zaměstnanec po skončení pracovní neschopnosti 
z důvodu pracovního úrazu předloží doklady o zaplacení 
u lékaře, v lékárnách, na pohotovosti, v nemocnici atd.  včetně 
doplatku za léky, budou tyto náklady, které vznikly v důsledku 
pracovního úrazu hrazeny pojistitelem, v našem případě 
Českou pojišťovnou. Důležité je však mít od plateb doklad 
o zaplacení. Bez tohoto dokladu nelze tyto náklady uznat. Proto 
při pracovních úrazech trvejte na vydání dokladu o zaplacení.

Máme dotaz ohledně přesčasové 
práce. Jaké je právní stanovisko 
co se považuje za přesčasovou 
práci?

Odpověď:
„Práci přesčas je pouze 
práce konaná zaměstnancem 
na příkaz zaměstnavatele 
nebo s jeho souhlasem nad 
stanovenou týdenní pracovní 
dobu, vyplývající z předem 
stanoveného rozvržení pracovní doby 
a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn (§ 78 odst.1, 
písm.i, § 81, § 82 a § 83 Zákoníku práce). Prací přesčas není, 
pokud zaměstnanec na základě vlastní iniciativy či vlastního 

rozhodnutí (byť s vědomím zaměstnavatele) setrvává na 
pracovišti déle, než činí jeho pracovní doba, a to i kdyby konal 
práci.“ Konec citace z rozhodnutí Nejvyššího soudu v Praze 
z roku 2005.
Jak se aplikuje pružná pracovní doba v ČR? 
Celkem 80 % společností umožňuje pružnou pracovní dobu, 
což znamená, že jde o nejvíce využívaný benefi t v rámci 
fl exibilní pracovní doby. Nejčastěji je používána u IT společností 
(91 %), nejméně pak fi rmy z oblasti obchodu a marketingu 
(70 %). Nutnou pracovní dobu tj. dobu kdy jsou zaměstnanci 
povinni být přítomni každý den na pracovišti, stanovilo 73 % 
zaměstnavatelů a nejčastěji byla stanovena doba od 9:00 do 
15:00 hodin.

Bc Milan Halámka

Významná životní a pracovní 
výročí v únoru
V únoru oslaví pracovní jubileum:

•  10let nepřetržitého prac. poměru v BMT a. s.:
   p. Pololániková Ilona ze stř. 6330 – EX,
   p. Chlubna Dalibor ze stř. 660 – SM,

Vedení podniku a VZO OS Kovo děkují  jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přejí hodně zdraví 
a životní spokojenosti.

redakce

Motto na únor
„Nejde Vám to? Co se dá dělat, přežít není povinné.“

Edwards Deming
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