
P-BMT Seattle a nová 
top-reference Bio-Rad, Kalifornie
Velký a velmi perspektivní americký trh je zajímavý pro 
každou úspěšnou fi rmu na světě. Tento trh a zejména 
farmaceutické fi rmy jsou však i velmi konzervativní a američtí 
konkurenti, především fi rmy AMSCO-Steris, Beta-Star, 
Primus a Getinge-Castle, se tvrdě snaží, aby si své zájmy na 
americkém trhu ochránily. Přesto se naší nejmladší dceřiné 
společnosti P-BMT v americkém městě Seattle podařilo během 
cca. 2 let vybudovat základní prodejní síť a dosáhnout prvních 
zajímavých prodejních úspěchů při prodeji speciálních parních 
sterilizátorů pro farmaceutický průmysl - Sterivapů a teplotní 
techniky pro laboratoře. K dalším úspěchům, zejména 
u největších zákazníků je třeba perfektních referencí.
Cesta k nim ale není snadná...

Před vánocemi v roce 2007 se po delším osobním jednání 
podařilo našim kolegům uvítat v naší fi rmě ve Woodinville 
u Seattlu zástupce významné farmaceutické fi rmy Bio-Rad 
z Kalifornie. Na v dílně připraveném parním sterilizátoru byly 
předvedeny všechny funkce, vlastnosti, způsob konstrukce 
i řídící automatika a software. Zákazník byl spokojen, ale na 
závěr jednání prohlásil, že naše společnost je v porovnání 
k ostatním konkurentům menší a tudíž představuje pro velkou 
farmaceutickou fi rmu větší riziko a proto i přes pokrokové 
technické řešení našeho sterilizátoru dají přednost tradičnímu 
lokálnímu výrobci.
Jako poslední pokus jsem se rozhodl kontaktovat odpovědného 
pracovníka fi rmy Bio-Rad v Kalifornii telefonicky a změnit jeho 
názor. Hovor probíhal s ohledem na časový posun o půlnoci 
z pátku na sobotu a trval více než 30 minut. Ukázalo se, že 
zákazník je velmi dobře seznámen s činností a konstrukcí 
parních sterilizátorů a mluvili jsme tak nejen o velikosti 
a zázemí celé skupiny MMM Group, která stojí a podporuje 
naši dceřinou fi rmu v Seattlu, našich prodejních úspěších 

v Evropě a v dalších desítkách zemí po celém světě, ale také 
o mnoha kontrukčních detailech, které představují naši výhodu 
proti konkurenci a přínos pro naše zákazníky. Poděkoval za 
informace a zavěsil.

Ale již v úterý jsme dostali velmi potěšitelný mail, že se fi rma 
Bio-Rad rozhodla změnit své rozhodnutí a pozvala naše 
zástupce na konečné jednání a podpis smlouvy do Kalifornie!
Naše radost byla ještě větší, když nám zákazník sdělil, že 
uvažuje v krátké budoucnosti o nákupu ještě dalších dvou 
velkoobjemových sterilizátorů pro svou výrobu.
Následovalo období specifi kace zakázky, konstrukce komory 
a její výroby v BMT a její odeslání v červenci 2008 do 
Woodinvillu u Seattlu ke konečné montáži tohoto speciálního 
sterilizátoru P-BMT.
Ve druhém týdnu září proběhl zcela hladce a bez připomínek 
za účasti zákazníka výstupní FAT test a přístroj byl odvezen 
do Kalifornie, kde proběhne ještě do konce září jeho montáž 
a uvedení do provozu.
Tento jeden jediný projekt si vyžádal témeř rok jednání 
a práce! 
Důvěra zákazníka, kvalitní výrobek, včasná dodávka 
a dlouhodobý bezproblémový provoz - to jsou stavební kameny, 
na kterých lze vybudovat i v USA perspektivní budoucnost naší 
fi rmy.
V letošním roce jsme získali v USA objednávky již za více než 2 
miliony USD a celá řada dalších perspektivních dodávek bude 
rozhodována jetě do konce r. 2008. Tyto top-reference a naše 
současné postavení na americkém trhu nám dávají dobrou 
šanci na upevnění naší pozice a další rozvoj našich prodejních 
aktivit i v roce 2009.

Ing. M.Krajcar, P-BMT, Seattle, USA 
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Nová chráněná řešení v oblasti 
průmyslových práv
Úřad průmyslového vlastnictví v Praze udělil naší společnosti 
v uplynulých měsících nový užitný vzor a nový patent. 
Technické řešení popsané v užitném vzoru se týká oblasti 
teplotní techniky a způsobu vyřešení rovnoměrného plošného 
rozložení hodnot světelné intenzity na úložné ploše v komoře. 
Původci užitného vzoru „Uspořádání zkušebního prostoru 
skříně pro testování vzorků“ registrovaného pod číslem 18761 
jsou RNDr. Vladimír Krčma a Ing. Lubor Trčka.
Druhým nově uděleným právem pro naší společnost je patent 
„Malý parní sterilizátor“ registrovaný pod číslem 299544, jehož 
původcem je Ing. Jindřich Ošťádal. Patent chrání unikátní 
vnitřní uspořádání malého parního sterilizátoru.
Všem výše uvedeným konstruktérům patří poděkování vedení 
firmy za úspěšné rozšíření duševního vlastnictví naší společnosti.

Dr. Ing. Tomáš Honc

Odpovědi na dotazy zaměstnanců:
Dotaz:
Při pracovní cestě jsem opustil podnik v 13:00 hod. a šel 
jsem na jednání v Brně, které skončilo 16:30 a šel jsem do 
zaměstnání a přišel jsem v 16:50 a dále jsem pracoval do 
18:00hod.. Co je pracovní cesta za kterou mi náleží mzda, 
pracovní dobu mám od 8:00 do 16:30hod?  

Odpověď:
Při posuzování je nutné vycházet z prac. doby tedy 
8:00 do 16:00. Pokud zaměstnanec během pracovní doby šel na 
jednání nebo z jednání tak cesta je výkon práce a opačně pokud 
cesta je mimo pracovní dobu nelze za tuto dobu  vyžadovat 
mzdu a tedy není ani odpracovanou dobou, protože zde náleží 
náhrada za prac. cestu. V uvedeném případě zaměstnanec má 
správně uvedenu prac. cestu do 16:30 a doba 16:30 – 17:00 
není prací, tedy je bez nároku na mzdu a tedy nemůže být ani 
vykazována v EKD jako výkon práce. Práce od 16:00 do 16:
30 a od 17:00 do 18:00 je práce a pokud zaměstnanec má tyto 
hodiny nad rámec prac. doby v měsíci a byly odpracovány se 
souhlasem vedoucího jsou prací přesčas.

 Bc. Milan Halámka

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

p. Hájek Tomáš  ze stř. 6372 – Servis
•   15 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT

p. Říha Petr BA(Hons) ze stř. 6030 – IT
•   20 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT

p. ing. Ptáček Pavel ze stř. 6400 – EŘ
pí. Krejčová Marie ze stř. 6400 – EŘ
p. ing. Pekař Ivo ze stř. 6222 –KT

•   25 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT
p. ing. Liška Jiří ze stř. 6530 – TV

•   40 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT
p. Sivera Miroslav ze stř. 6610 –OB
p. Šmíra Pavel 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 září
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzo 
dny, kdy to bude daleko horší - budeš pro změnu chtít a pak už 
nebudeš moci.

Jan Werich

Vydává odbor LZ, kl. 230; BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 50, 656 60 BRNO, uzávěrka příspěvků do 10 dne kalend. měsíce


