
Rekordní prodej parních sterilizátorů
V mediích často zmiňovaná složitá ekonomická situace na 
většině světových trhů se samozřejmě úzce dotýká i našeho 
oboru, tj. oblasti zdravotnictví a laboratoří. Přidáme-li k tomu 
negativní vlivy zvyšování cen energií a posilování hodnoty 
české koruny je zřejmé, že dosažení úspěchů je a bude možné 
pouze s maximálním pracovním nasazením.
Snížená koupěschopnost logicky zvyšuje požadavky 
zákazníků na kvalitu, technické parametry přístrojů, termíny 
dodávek a navíc, díky silné konkurenci hledající odbyt pro svou 
výrobu za „každou cenu“, dochází na trzích současně ještě i ke 
snižování obvyklých prodejních cen.
Dosažení v minulosti obvyklé výše zisku při prodeji našich 
přístrojů proto není v současnosti na světových trzích reálné. 
Naše reakce na tento proces byla zahájena již v roce 2006 
růstem počtu prodaných kusů, kdy nám i menší, ale na větším 
počtu výrobků získané marže pomáhají dosáhnout potřebnou 
stabilitu a rozvoj.
Tato změna je nejvíce viditelná v pro nás klíčové oblasti velké 
parní sterilizace. V roce 2006 bylo napřímo a ve spolupráci 
s našimi obchodními partnery prodáno 130 Sterivapů, v roce 
2007 již 180 a za sedm měsíců roku 2008 již 169 (!) Sterivapů, 
tedy o 39 více než za celý rok 2006 a téměř tolik jako za rok 
minulý. 
Tento nárůst si již vyžádal na mnohých pracovištích BMT výrazné 
zvýšení pracovního nasazení i realizaci prvních systémových 
změn. Je a bude nutné tomuto trendu v následujících měsících 
přizpůsobit také další výrobní a pracovní procesy aby byla ještě 
výrazněji zvýšena naše efektivnost a konkurenceschopnost 
na světových trzích. Export našich přístrojů představuje cca. 
90% naší produkce a proto se musíme srovnávat jen s těmi 
nejlepšími na světě. Zákazníci v EU, Rusku, Číně, USA 
i v České republice jsou si plně vědomi, že si za své peníze 
nyní mohou koupit to nejlepší z celého světa.
 Naše schopnost dosáhnout růstu prodeje i v této složité 
situaci pro nás představuje výraznou oporu. Vedle stabilizace 
fi nančních toků je to především posilování image MMM 
Group a zvyšování našich tržních podílů na jednotlivých 
světových trzích, které nám umožní po opětovném dosažení 
ekonomického růstu těchto zemí další a rychlejší expanzi. 
Stejně úspěšně se nám daří ve spolupráci s týmem MMM 
Medcenter bojovat s ekonomickou situací na trzích i konkurencí 
i v oblasti teplotní techniky. 
Velmi cenné je pro nás i portfolio více než 100 zemí, do kterých 
nyní dodáváme naše přístroje. 
Cena, kvalita i design našich přístrojů jsou v současnosti již 
plně srovnatelné s konkurencí. Pro naše další úspěchy bude 
nutné se ještě více zaměřit na zákazníka a to zejména v oblasti 
- přidané hodnoty, kterou mu budou poskytovat naše výrobky 
(unikátní vlastnosti, vyšší zisk pro dealera, úspora medií, ...) 
a výrazné zkrácení termínů dodávek. Našim cílem zde bude 
realizace všech dodávek teplotní techniky do 3 týdnů a parních 
sterilizátorů do 6 týdnů.

Děkuji Vám za Vaše pracovní nasazení za uplynulé období 
a těším se na naše společné, tvrdou prací, snahou a kreativitou 
zasloužené budoucí úspěchy.   

Ing. Milan Krajcar, jednatel společnosti 

Úspěchy v prodeji přípravků 
Dr. Weigert
Na konci října 2007 oslovila naši fi rmu německá společnost 
BLG Logistics, která je jednou z největších logistických fi rem 
v Evropě. Chystala interní výběrové řízení na dodavatele 
chemie pro speciální dvacetimetrovou myčku plastových 
kontejnerů, kterou právě zakoupila od rakouské fy Peböck za 
cca 30 mil. Kč a instalovala ve své dceřiné společnosti v Praze. 
Myčka by měla běžet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a mýt 
plastové boxy různých velikostí, tvarů a materiálů převážně pro 
automobilový průmysl. 

Boxy musí být po vyjmutí z myčky čisté a suché, aby do 
nich zákazníci mohli ukládat vyrobené mechanické díly 
i elektronické součástky. To představuje při komplikovaných 
tvarech a polystyrenových částech některých boxů vysoké 
nároky na kvalitu a přesné dávkování mycí a oplachové 
chemie. Zákazník měl požadavek na komplexnost dodávky, 
zahrnující úpravnu vody, elektronický dávkovací systém, 
montáž a servis. Výběrového řízení se kromě BMT zúčastnilo 
několik renomovaných dodavatelů chemie. Při jednáních 
a testech, které probíhaly několik měsíců, jsme komunikovali 
výlučně s německým zástupcem fi rmy, který byl za projekt 
osobně odpovědný. Díky vysoké kvalitě přípravků Dr. Weigert 
a díky naší schopnosti dodat funkční celek a pružně reagovat 
na požadavky zákazníka se nám podařilo zakázku získat. 
Tím se před Vánocemi odstartoval měsíční maraton jednání 
o přesném znění obchodní smlouvy. Po oboustranné dohodě 
byl u zákazníka koncem března 2008 namontován elektronický 
dávkovací systém  fy Dr. Weigert, dovezeny 200 litrové barely 
s chemickými přípravky a myčka zprovozněna. Dnes máme 
za sebou tři měsíce úspěšného provozu a na kontě dobrou 
referenci a spokojeného zákazníka.  

Mgr.  Martin Videman
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Centrální sterilizace v nemocnici 
„Semaško“ v Moskvě
Naším současným největším zákazníkem na světe je ruská 
železnice RŽD, se sídlem v Moskvě. Tento kolos má asi 
5 000 000 zaměstnanců a vlastní mimo jiné více než 230 
nemocnic! Náš celkový objem dodávek představuje již více než 
100 mil. Kč.

Naše aktivní spolupráce s touto firmou byla zahájena asi 
před dvěma roky. Čtyři nemocnice již byly našimi přístroji 
modernizovány a další se plánují. Dne 3. července 2008 byla 
za účasti viceprezidenta RŽD pana Olega Aťkova slavnostně 
otevřena klinika RŽD „Semaško“ v Moskvě.
Článek o otevření nemocnice byl 4. 7. 2008 zveřejněn i v jejich 
podnikových novinách. Z článku jsme pro Vás vybrali část 
o centrální sterilizaci:

Čistá práce
V rámci investičního programu RŽD byla otevřena další nová 
nemocnice.
Železniční nemocnice „Semaško“ ve stanici Moskva-Ljubino 
získala neoficiální statut nejlépe vybavené nemocnice 
z pohledu centrální sterilizace mezi všemi nemocnicemi RŽD.
Včera zde proběhl ceremoniál otevření dvou nových oddělení 
– centrální sterilizace (CS) a chirurgického oddělení, kterého 
se účastnil i viceprezident OAO RŽD pan Oleg Aťkov a ředitelé 
dalších nemocnic. 
Vybavení nových oddělení bylo nakoupeno z prostředků 
oddělení zdravotní péče i z investičního programu OAO 
RŽD. Oddělení centrální sterilizace je vybaveno sterilizátory 
německé a české výroby. Tyto přístroje zajišťují naprosto 
bezpečné podmínky sterilizace materiálů a nástrojů. 
Velmi si vážíme otevření nového objektu, řekl zástupce 

hlavního lékaře nemocnice pro chirurgii, pan Gennadij Osokin. 
Podle údajů světové zdravotnické organizace představují 
vnitro-nemocniční infekce 6-7% celkové nemocnosti. Jediným 
účinným nástrojem pro boj s nimi je kvalitní sterilizace 
zdravotnických materiálů. 
Kvalita zpracování i provedení oddělení CS, umožňuje 
nemocnici dle mínění pana Olega Aťkova nejen uspokojovat 
své potřeby, ale i poskytovat sterilizační služby jiným okolním 
zdravotnickým zařízením a vytvářet si tím svůj další zisk. 

Světlana Nikolaevna Generalova, Milan Krajcar , 
BMT-MMM, Moskva

Hodnocení dobré práce BMT 
v nemocnicích Ostrava a Prostějov
Dne 4. srpna provedli pracovníci marketingu BMT Medical 
Technology s.r.o. ing. Milich a ing. Řezníček kontrolní návštěvu 
v Městské nemocnici v Ostravě a v nemocnici společnosti 
Agelu v Prostějově. Ředitelé těchto nemocnic JUDr. Horák 
a MUDr. Jurek hodnotili činnost našich sterilizačních přístrojů 
jako bezproblémovou a spolehlivou. Zvláště pozitivní hodnocení 
bylo věnováno servisní činnosti a poradenským službám. 
V nemocnici v Prostějově jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší 
technický partner z hlediska servisu. Významně se na této 
činnosti podílí pan Pavel Kaláb, který o naše sterilizační přístroje 
pečuje. V nemocnici v Ostravě si také cení naši poradenskou 
činnost při zavádění systému jakosti ve středisku centrální 
sterilizace, kterou organizovala ing. Žďárská.
Pozitivní hodnocení je pro nás velmi sympatické, neboť bylo 
sděleno v době návštěvy pracovníků Masarykova onkologického 
ústavu (MOÚ) v Brně. Návštěva přispěla k dobrým referencím 
o práci BMT Medical Technology s.r.o. pro MOÚ v době 
rozhodování o pořízení nových sterilizačních přístrojů pro tento 
ústav.

JUDr. Jaroslav Kopeček

Významná životní a pracovní výročí 
V červenci oslaví pracovní jubileum:
•  25 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT

p. Luner Lubomír  ze stř. 6610 - OB,
p. Kvapil Vladimír ze stř. 6270 –VD,

•  30 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT
p. Pouchlá Renata ze stř. 6690 – TT
p. Dvořáková Marie ze stř. 6660- SM,

•  35 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT
p. Černoušek Jiří a Kment Ladislav ze stř. 6610 – OB

•  Do starobního důchodu odchází p. Procházková Marie ze 
stř. 6030 – IT.

V srpnu oslaví pracovní jubileum:
•  10 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT

p. ing. Toufar Michal  ze stř. 6509 - KO,
•  25 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT

p. ing. Bláha Libor ze stř. 6222 – KT
•  30 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT 

p. ing. Trčka Lubor ze stř. 6222 – KT,
•  35 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT

p. ing. Otýpka Jaroslav ze stř. 6371 - TS
•  Do starobního důchodu odchází p. Kafoňková Jitka ze stř. 

6442 – MZ.

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 srpen
„Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

Seneca Lucius Annaeus
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