
PRAGOMEDICA  2008
V rámci letošního jubilejního 30. mezinárodního zdravotnického 
veletrhu Pragomedica 2008 v Praze proběhla jako již tradičně 
prezentace výrobků BMT nejen českému zdravotnictví, ale také 
řadě zahraničních návštěvníků a zejména zástupcům Ruské 
federace – Uralského federálního okruhu. Lékařské fórum 
historicky navázalo na úspěch 1. rusko – českého lékařského 
fóra, které se konalo ve městě Čeljabinsku v roce 2006 
a pracovní cestou ruských odborníků do ČR v roce 2007, by 
mělo obnovit tradici výměn zkušeností a informací, seznámení 
s posledními úspěchy a inovacemi v oboru onkologie, 
kardiologie a imunologie v České republice a Ruské federaci 
– Uralském federálním okruhu. 
Tuto odbornou akci organizovala společnost Nadatur ve 
spolupráci s ruským partnerem CMT Čeljabinsk a za podpory 
Karlovy univerzity v Praze a Masarykovy univerzity v Brně, 
a dále pak Ministerstva zdravotnictví Čeljabinské oblasti (RF) 
a Čeljabinské státní lékařské akademie. Zástupcům Ministerstva 
zdravotnictví Čeljabinské oblasti – 1. náměstkyně ministra 
MUDr. M.G. Moskvičeva v doprovodu předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Miloslava Vlčka 
a dalších odborníků jsme měli možnost představit naše výrobky 
a služby, které dodáváme do Ruské federace.
V rámci slavnostního večera, který se uskutečnil 16. 4. 2008 
v prostorách Lapidária Národního muzea byly vyhlášeny 
výsledky soutěže Grand Prix Pragomedica 2008. Z přihlášených 
exponátů vybrala hodnotitelská komise exponáty fi rem: 
Olympus CZ spol. s.r.o., ČR - Dotslide zobrazovací systém 
„virtuální mikroskopie“, Otto Bock ČR s.r.o. – dětský 
multifunkční terapeutický systém, Borcad CZ s.r.o. – SELLA 
transportní křeslo. Doufejme , že již v dalším ročníku soutěže 
Grand Prix budeme moci přihlásit, některé z nových výrobků 
BMT, např. „nový“ parní sterilizátor řady Unisteri.

Výsledkem letošního veletrhu nebylo jen budování našeho 
image a navázání nových kontaktů, ale také realizované 
objednávky na 29 kusů horkovzdušných sterilizátorů řady 
STERICELL, 2 kusy parních sterilizátorů řady Unisteri a 1 kus 
sušárny ECOCELL 22.

Ing. Roman Milich

www.bmt.cz zcela v novém

V tomto měsíci byla do ostrého provozu spuštěna zbrusu 
nová internetová prezentace naší společnosti na všem známé 
internetové adrese www.bmt.cz.
Tomuto zdánlivě jednoduchému kroku předcházela 
mnohaměsíční mravenčí práce jak při vytváření, aplikaci 
a dolaďování celkového vzhledu a designových prvků, tak 
především i po stránce obsahové a funkční musela být 
věnována pozornost každému detailu. Nový portál přináší 
našim zákazníkům přehlednější orientaci v obsahu stránek, 
ucelenější a bohatší informace jak o naší fi rmě, našich 
působnostech a aktivitách, tak o výrobcích samotných a to 
včetně volitelného vybavení a příslušenství. Stranou nezůstala 
ani prezentace veškerých našich služeb i sekce s obchodním 
zbožím. Nový web drží krok s dobou a jde ruku v ruce s trendy 
webdesignu a použitelnosti stránek. 
Na samostatný článek by vydaly i nové přínosy po technické 
a administrační stránce, které jsou ovšem důležité především 
pro interní účely fi rmy při administraci a vývoji budoucích 
vizí (např. tvorba provázaných prezentací našich dceřiných 
společností, konfi gurátor přístrojů a další.).
Věřím, že práce všech zainteresovaných osob přinese užitek ve 
smyslu příjemnějšího a přínosnějšího informačního prostředí 
pro naše zákazníky, a také díky své přehlednosti a množství 
informací zároveň poskytne pevnou oporu pro marketingové 
účely tuzemského a zahraničního marketingu, i našeho 
servisu. V současnosti jsou v plné funkčnosti spuštěny dvě 
jazykové mutace, čeština a angličtina. Probíhají práce na 
dalších jazykových mutacích, které byly dostupné na starých 
stránkách a to sice němčina, ruština a španělština. 
Je zapotřebí si uvědomit, že internetová prezentace není 
zveřejnění pouze několika obrázků a textů ve virtuálním světě, 
ale je velmi mocným a účelným marketingovým nástrojem, 
díky kterému může být započato mnoho úspěšných obchodů 
a zajímavých projektů. Naši zákazníci již vědí, že web je 
obchodní a informační bránou. Nastal pravý čas, abychom si 
to uvědomili i my a začali jsme využívat naplno možností, které 
nám virtuální prostor poskytuje.

Petr Prokeš, propagace

O zemi, kde zítra znamená za 
týden… i déle 
(aneb sestavení a instalace Sterivapu 9618 v Moskvě)

Rád bych se s vámi všemi podělil o zkušenosti, které u lidí na 
montáži velké parní sterilizace jsou nedoceněnými, kdežto 
u pracovníků servisu je tato zcela nová zkušenost takřka 
k nezaplacení. Ani jeden z nás si před odjezdem do Moskvy 
neuměl dost dobře představit, co znamená tzv. „Čechova 
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věta“, obzvláště je-li pronesena na nádvoří jen tak mezi řečí 
a znějící „to není dodělat-to je udělat“. Já ji neznal, já se ji 
dozvěděl od Jirky Berana až na místě samém, já znal jen tzv. 
„Vladimírovu poučku“, znějící „vezměte si někoho z montáže“, 
jejíž prozíravost jsem ve své pýše nedokázal docenit - a mimo 
jiné se tam nikdo z montáže nehrnul…
To, že v Rusku je možné cokoli, víte všichni. Co neznáte, je 
časový přepočet. Vzorec hned poskytnu a vysvětlím. „poslje 
oběda“ = za tři dny, „zavtra“=za týden. Pokud budete vycházet 
z těchto vzorců, takřka nic vás nemůže překvapit, leda by jste 
měli letenku s pevně stanoveným termínem návratu ...
Přístroj jsme sestavili, zkalibrovali, spustili a částečně 
otestovali, čímž jsme poskytli předlohu pro sestavení druhého 
kusu, který bude posléze dokončen (kolegy z BMT Moskva) 
a oživen (námi).
Přesto, že Sterivap má tolik dílů, je skoro naprosto neuvěřitelné, 
že chyběly jen dvě položky, které přivezla Světlana Nikolajevna, 
jež BMT navštívila v době, kdy my jsme byli v Moskvě.
Ano, přesto, že tak často připomínám, že kvalita sestavení 
a kontroly u hotových přístrojů by mohla být lepší (a dost 
z těch, kterých se to týká, mi nemohou přijít na jméno, což je mi 
upřímně jedno) musím konstatovat, že vše do sebe pasovalo, 
nakonec až na ty dvě položky jsme našli vše (nebo se ukázalo, 
že moje reklamace na nepřítomnost dílu byla neoprávněná 
- viz pružina pod těsnění) a za to, že se to povedlo patří díky 
těm, kteří to vyrobili (tak, aby to do sebe pasovalo), upravili 
nerezové trubky pro finální svařování na místě (montáž VPS 
a VD), všechno to připravili(nevím kdo, asi také montáž VPS), 
zabalili (tak, že jsem nakonec vše našel) a odeslali. Všem 
těm patří dík za to, že jsme to vůbec mohli složit a přispět tak 
k mohutné expanzi na tento obrovský trh s perspektivou, jakou 
my neobchodníci jen stěží dokážeme docenit, ale jistě to tak je. 
Ještě jednou vám všem děkuji za pečlivou přípravu.

Radim Štěpánek

Balíčky zdravotní pojišťovny MV
Vzhledem k velkému počtu dlouhodobých pojištěnců 
u zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra upozorňujeme na 
balíčky pro své pojištěnce, které tato pojišťovna poskytuje. 
Souběžně lze čerpat položky ze dvou balíčků s výjimkou 
balíčku edukačních pobytů. Při nárokování příspěvků na 
tiskopisu pojišťovny předkládá žadatel - pojištěnec podklady 
nezbytné pro ověření nároku na přiznání příspěvku. Pracoviště 
ZP MV ČR má na zpracování podkladů 30 kalendářních dnů.
Mezi základní podklady k ověření nároku patří:
a.) Platební doklad (včetně příloh), ze kterého je zřejmý název 
výrobku nebo služby, cena, datum, plnění (prodeje), identifikační 
údaje poskytovatele (prodejce) a podpis poskytovatele.
b.) Doplnění platebního dokladu o údaje týkající se osoby 
(žadatele), která uplatňuje nárok na příspěvek. Toto doplnění 
provede žadatel na formuláři, který je k dispozici na každém 
kontaktním místě pojišťovny, či na webových stránkách 
www.zpmvcr.cz, případně na samostatné části podkladů, které 
musí obsahovat údaje z formuláře.
ZP MV má smlouvy s některými cestovními kancelářemi kde 
poskytuje slevy. Např. CK Pressburg sleva 5 %

redakce 

Odpovědi na dotazy zaměstnanců
Dotaz: Mám dotaz týkající se zaokrouhlování srážek ve 
výplatě. Mám soustavně zaokrouhlovány srážky (telefon, 
obědy) a nedomnívám se, že je to v pořádku, protože banky 
pracují s haléři a systém by to měl zvládnout také.
Odpověď: Zaokrouhlování ve mzdové oblasti řeší řada zákonů. 
Každá oblast je řešena v zákonech například oblast daně 
z příjmů 586/92Sb., 337/92Sb, 337/92Sb. Obdobně i další 

oblasti (zdr. Pojištění, soc. pojištění, nemocenské pojištění, 
cestovní náhrady atd). Oblast odměňování řeší zákon 262/
2006Sb, zákoník práce a v §142 odst.2 se zaokrouhluje mzda 
nebo plat na celé koruny směrem nahoru a to celková mzda 
nebo plat nikoliv jednotlivé složky mzdy. Oblast srážek je řešena 
zákonem 99/63Sb. Občanským soudním řádem a Nař. Vlády 
595/2006. opět se zaokrouhluje směrem nahoru na celé koruny.
Dotaz: Proč „Novou  vrátnicí“ mohou procházet z podniku ven 
jen „Nenormální zaměstnanci“ a ostatní normální zaměstnanci 
mohou vycházet z podniku jen tzv. starou vrátnicí. Pokud je toto 
opatření namířeno proti zcizovatelům „našeho“ podnikového 
majetku, nevím kde je napsáno a garantováno, že tento 
majetek nezcizují i tzv. „Nenormální“, kteří mohou procházet 
bez omezení.
Odpověď: Výstup na ulici Cejl byl omezen z důvodu zjištění 
drobných krádeží materiálu uskutečněných touto cestou 
v pozdních odpoledních hodinách a zjištěných odchodů 
zaměstnanců v pracovní době bez označení důvodu na snímači. 
Stávající kamerový systém se ukázal pro tyto záležitosti jako 
nedostatečný. V době kdy zaměstnanci nebyli na pracovištích 
a předpokládáme, že podnik opouštěli ze soukromých 
důvodů docházelo nejen k neoprávněnému čerpání mzdy 
ale i k porušování podnikových pravidel a pracovně-právních 
předpisů. V současné době se ověřují možnosti jak těmto 
nedostatkům lépe zamezit technickou a organizační formou, 
tj. bez nutnosti posílit ostrahu o další zaměstnance a tím 
zvyšovat náklady společnosti. Po dořešení nového systému 
bude výstup na ulici Cejl opět uvolněn na zkušební dobu 
pro všechny zaměstnance. O úspěchu této akce a možnosti 
ponechat výstup na ulici Cejl přístupný natrvalo rozhodnou 
svým přístupem všichni pracovníci podniku. Věřím, že se výše 
uvedené nedostatky již nebudou opakovat..

Bc. Milan Halámka

Nerez duatlon 2008
Jak už se stalo v naší společnosti tradicí, bude první sobota 
v září patřit Nerez duatlonu. Desátý ročník závodu se uskuteční 
6. 9. 2008 opět u koupaliště v Radosticích. Každý účastník 
absolvuje 2,5 km rychlého pohybu lesem (čti běh), dále 20 km 
jízdy na kole a potom opět 2,5 km běhu. Po ukončení závodu 
a vyhlášení vítězů bude akce pokračovat společenskou částí 
– rožněním selátek a popíjením chlazených nápojů. Účast opět 
slíbil pan ing. Jaroš se svou kapelou.
Přihlášky a případné další informace obdržíte u paní Krupičkové, 
linka 211. Poslední termín pro odevzdání přihlášek je 4. 7. 2008. 

Organizační tým

Významná životní a pracovní 
výročí v květnu
V květnu oslaví pracovní jubileum:
10 let nepřetržitého prac. poměru v BMT Medical Technology s.r.o.:
p. Beran Jiří ze stř. 6372 –Servis

25 let nepřetržitého prac. poměru v BMT Medical Technology s.r.o.:
p. Chmel Jiří ze stř. 6660 – SM

Do starobního důchodu odchází: 
p. Páleníková Jana ze stř. 6420 – LZ

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 květen
„Úspěch v komunikaci závisí na kvalitě vysílače a nikoliv na 
kvalitě přijímače“ 

Pavel Vidlář, firma Lafarge Cement
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