
V jednotě je síla neboli Společně 
jsme silní („together we are 
strong“)

Úspěšný rozvoj fi rmy
Na konci prosince 2007 se Česká republika připojila 
k Schengenské dohodě.
Tento vynikající vývoj je pro spolupracovnice a spolupracovníky 
MMM Group dobrým důvodem také zavzpomínat, jak začala 
spolupráce mezi MMM GmbH a tehdejší fi rmou Chirana BMT 
a.s. Brno. 
Již uprostřed 80-tých let existovaly první kontakty mezi 
vedením společnosti MMM Group a představenstvem Chirany. 
Tehdejší politické poměry, ale ještě nedovolovaly žádnou 
osobní svobodu pohybu mezi západní a východní Evropou. 
Veletrh zdravotnické techniky IKAL ve Vídni nabídl tenkrát 
jednu z mála možností pro takzvané setkání východu a západu 
na odborné úrovni. 
Již tenkrát vyjádřili bývalý předseda představenstva Chirany, 
JUDr. Jaroslav Kopeček i Milan Krajcar záměr, že pokud 
v budoucnosti vznikne možnost mezinárodní spolupráce, stala 
by se MMM GmbH při volbě partnerů číslem 1. 
Na konci roku 1989 zmizela železná opona a spojení západu 
a východu již nestálo nic v cestě.
V procesu privatizace státních podniků v Československu se 
začátkem 90-tých let nabídla MMM GmbH příležitost získat 
první majetkový podíl na Chiraně (současně získala podíl i fi rma 
MSAG Schaerer). Výrobky byly upravovány a vylepšovány, 
aby se staly pro uživatele ještě výhodnější a bezpečnější. 
Následoval vývoj nových výrobků a řídících systémů i práce 
ve mzdě pro MMM Group. Do výrobní základny v Brně byly 
realizovány významné investice. Dlouholeté obchodní kontakty 
na bývalých exportních teritoriích byly obnoveny a nově byly 
získány i další trhy.
Vedle tradičních parních sterilizátorů získala i s ohledem 
na široký sortiment oblast výroby teplotní techniky proti 
dlouhodobě zavedené konkurenci, celosvětově významné 
podíly na trzích.  
BMT je certifi kována dle ISO 9001/2000 a 13485:2003.
Rozvoj podnikání BMT  nejen v Brně a České republice probíhá 
velmi uspokojivě.
I přes různá setkání vedení podniků, představenstva, dozorční 
rady, vedoucích oddělení i na úrovni mistrů se dosud nepodařilo 
nalézt potřebnou širokou základnu pro komunikaci na všech 
úrovních. Pouze budeme-li v zájmu dalšího rozvoje MMM 
Group ještě více společně komunikovat, vyměňovat si nápady 
a staneme se vzájemně ještě čitelnějšími, máme komplexní 
šanci dále bez omezení růst.
MMM Group disponuje podle mých vlastních zkušeností 
na všech místech i na všech úrovních vynikajícími 
spolupracovnicemi a spolupracovníky. Dále tomu odpovídá 
i věková struktura na současných pracovištích, to znamená, 
že disponujeme nejen velmi zkušenými, ale i velmi inovativními 
mladými spolupracovníky.
V průběhu posledních 15 let se rozvíjely nejen výrobky a služby 
MMM Group, oblasti naší obchodní činnosti a mezinárodní trhy, 

ale rozvíjela se i naše národní a mezinárodní konkurence.
Zákazníci požadují stále větší užitnou hodnotu našich výrobků 
a celků. Vedle vyšší kvality a bezpečnosti pro uživatele je stále 
více s rozhodnutím o nákupu spojována i hospodárnost.
Toto se týká mimochodem nejen prvotního nákupu, nýbrž stále 
více i provozních nákladů našich zařízení a celků!
Tento tržní rozvoj a další možnosti – i v BMT – byly pro 
společníky MMM také důvodem získat v BMT i další akcie. 
Na konci roku 2007 ukončený squeeze out byl logickým 
a rozumným postupem.
Jednostranné dominantní postavení MMM proti BMT stejně 
jako proti fi rmě IBH, která je také již více než 10 let členem 
fi remního svazku MMM Group nebylo v minulosti a není ani do 
budoucnosti zamýšleno.  
Strategické cíle:
Vedle zajištění pracovišť v Německu a Česku vidím zvláště 
výzvu na rostoucích trzích disponovat buď vlastními dceřinými 
společnostmi nebo pomocí strategických aliancí zajistit 
společná zastoupení pro prodej a servis, aby bylo možné 
našim konečným zákazníkům nabídnout rostoucí spektrum 
činností MMM Group ještě výhodněji. Abychom toto dokázali, 
potřebujeme v budoucnosti komplexní růst:
To znamená:

- obrat
- počet kusů
- a zvláště růst v oblasti výnosů!

Garantem úspěchu byla v minulosti použitelnost vlastního 
a nadmíru pokrokového potenciálu v tzv. pěti nosných pilířích 
MMM Group:

- výzkum a vývoj
- vlastní zaměstnanci prodeje 
- velké výrobní know-how
- průbojný servis
- vlastní MMM Group software pro logistiku nástrojů 

Tato rezerva zdrojů by měla zajistit další strategický rozvoj 
MMM Group i v budoucnosti.
Označení MMM Group musí být přitom v budoucnosti na trzích 
vedle dosud ještě jednotlivě užívaných značek MMM, BMT, 
MMM Medcenter a IBH uváděno ještě výrazněji. Toto musí 
platit ve stále rostoucí míře i pro obchodní zboží!
Jen pokud se budeme pravidelně informovat o všech změnách 
na trzích, v jednotlivých oborech a u konkurence, budeme mít 
– vycházejíce z právě výše zmíněných potenciálů uvnitř MMM 
Group – vynikající předpoklady strategicky jednat a ne jako v 
minulosti na už vzniklé situace jen reagovat. 
Pouze když budeme v budoucnosti pro sebe navzájem čitelní 
a budeme si moci vzájemně ještě lépe důvěřovat, budeme mít 
všichni potřebnou motivaci a jasnou perspektivu, jak společně 
zvládnout výzvy a příležitosti budoucnosti. 
Jako řídící výkonný společník Vám chci při této příležitosti 
poděkovat za Vaši širokou důvěru v minulosti a Vaše velké 
pracovní nasazení a dovoluji si Vás požádat podporovat MMM 
Group i v budoucnu dle Vašich možností s mottem:  

„Společně jsme silní“ nebo „Geschlossenheit macht stark“ 
nebo „together we are strong“ !!! 
S přátelskými pozdravy

Váš
Michael Koller
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Vážené dámy a pánové, vážení 
spolupracovníci, 
dovoluji si Vám oznámit, že dne 8. dubna 2008 byla Krajským 
soudem v Brně zápisem do obchodního rejstříku vymazána 
akciová společnost BMT a.s. a založena společnost s obchodní 
fi rmou (názvem)  Brno Medical Technic s.r.o. 
Brno Medical Technic s.r.o. pokračuje ve všech činnostech 
akciové společnosti a automaticky přebírá veškeré její závazky 
i povinnosti. DIČ CZ46346996 zůstává rovněž zachován beze 
změny.
Rozhodnutím jediného společníka, fi rmy MMM Münchener 
Medizin Mechanik GmbH (GmbH = s.r.o.) byl současně 
navýšen základní kapitál společnosti ze 167 milionů Kč na 180 
milionů Kč. 
Statutárním orgánem společnosti, jednatelem byl ustanoven 
Ing. Milan Krajcar.  
Tímto aktem skončila úspěšná etapa rozvoje a začlenění 
akciové společnosti BMT a.s. do struktury MMM Group a dnem 
8. dubna 2008 začala nová kapitola rozvoje naší společnosti 
v rámci celé MMM Group.
Právní forma naší společnosti je nyní již v souladu se všemi 
ostatními společnostmi v rámci MMM Group a umožní pružné 
řízení i rozhodování.  
Z rozhodnutí jediného společníka, fi rmy MMM Münchener 
Medizin Mechanik GmbH byla pověřena společnost Rödl und 
Partner provést následně ještě druhou změnu v obchodním 
rejstříku a to provést změnu obchodní fi rmy na pro nás ještě 
více výstižné jméno BMT Medical Technology s.r.o. Zápis 
tohoto defi nitivního pojmenování společnosti je očekáván 
v průběhu následujících ca. 5 pracovních dnů. 
Tímto aktem bude také ukončen proces přeregistrace fi rmy 
a bude možné realizovat veškeré úpravy a změny, se změnou 
obchodní fi rmy i právní formy společnosti souvisejí.

Ing. Milan Krajcar, 
jednatel Brno Medical Technic s.r.o.

Výzva v podobě největší světové 
ekonomiky - USA
Ačkoli naše přístroje jsou k vidění již v mnoha více či méně 
vzdálených zemích světa, naše aktivity v zemi s největším 
trhem na světě jsou prozatím hodně omezené. Proč tomu tak 
je? A je možné to změnit? Nejsme určitě jedinou fi rmou, která 
se snaží na tyto otázky nalézt správné odpovědi.

Vstupu na trh USA brání obecně několik významných faktorů. 
Jako první je potřeba zmínit získání všech nezbytných 
schválení pro prodej sterilizátorů do USA. Ta zahrnují postupně 
certifi kaci výroby tlakových nádob (naše ASME certifi kace), 
úpravu elektrických komponent přístroje tak, aby byl sterilizátor 

vyroben pouze z komponent již schválených v USA (certifi kace 
UL) a konečně schválení u místního orgánu pro Správu 
potravin a léčiv (schválení FDA). 
Získání všech nutných oprávnění, které může trvat i několik 
let, však ještě není zárukou úspěchu. Trh USA je náročný 
a konkurence je tu velká. Přijít s kvalitním certifi kovaným 
přístrojem nabízeným za rozumnou cenu ještě neznamená 
automaticky úspěch. Tak jako na všech dalších vyspělých 
trzích i v USA platí, že naději na úspěch mají pouze výrobky 
s bezproblémovým zajištěním servisu, referenčními instalacemi 
u jiných zákazníků a kvalitní marketingovou podporou prodeje.
A kde se tedy v současné době nacházíme my?
Zkušenosti s výrobou komor pro Spojené státy americké máme již 
od roku 2001, kdy jsme získali náš první ASME certifi kát a začali 
s výrobou komor pro fi rmu Kuhlman Technologies. Po založení 
naší poslední pobočky BMT Seattle a po sladění sterilizátorů 
Sterivap s požadavky UL jsme udělali další významný krok pro 
vstup na trh USA. Započali jsme s prodejem sterilizátorů do 
laboratoří, kde schválení FDA není vyžadováno. Tento prodej 
pro nás představuje významné reference, které bude možné 
využít při prodeji sterilizátorů do zdravotního sektoru. 
V následujících měsících bychom měli úspěšně splnit 
i poslední zákonnou podmínku pro prodej Sterivapu jako 
zdravotnického prostředku v USA – schválení FDA. Ihned 
poté bude možné začít s aktivním marketingem a prodejem 
sterilizátorů ve zdravotnictví. I zde již byla učiněna patřičná 
příprava. O spolupráci a prodej našich přístrojů projevila 
zájem již v loňském roce americká fi rma Skytron. Skytron 
je silnou obchodní fi rmou s několika desítkami dealerských 
fi rem operujících po celých Spojených státech amerických. 
Zaměření na kvalitní výrobky, agresivní motivaci dealerů, 
dobré jméno fi rmy a kvalitní prodejní strategii – to jsou pilíře 
úspěchu Skytronu. Svou pozici na trhu jasně demonstrovali  
i na právě skončené konferenci AORN, která je současně 
spojena s druhou největší americkou výstavou zdravotnické 
techniky. Kvůli zpoždění FDA schválení nebyl bohužel 
vystaven sterilizátor z BMT a naše produkce byla představena 
pouze pomocí plakátů a videí na doprovodných obrazovkách, 
v případě brzké přípravy dokumentace pro schválení FDA je 
ale stále možné dohnat časovou ztrátu provedením potřebných 
školení koncem tohoto roku a spuštěním prodejního plánu pro 
rok 2009. 
Pokud se nám podaří plánovaný vstup na americký trh, lze se 
těšit na očekávané objednávky ze Spojených států amerických 
a na zařazení tohoto trhu po bok nejvýznamnějších prodejních 
teritorií BMT.

Ing. Tomáš Tuček 

Významná životní a pracovní 
výročí v dubnu
V dubnu oslaví pracovní jubileum:
10 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT a. s.
ing. Kopecká Ilona ze stř. 6360 - ME,
15 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT a. s.
ing. Haluza Karel ze stř. 6530 – TV,
25 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT a. s.
Nejezchleb Vilém ze stř. 6650 – SV,
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 duben
„Stimulovat výkon předpokládá znát, co lidi motivuje“

Michael Amstrong
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