
Výstava Zdravoochraněnije 
Moskva 2008
Ve dnech 8. až 12. prosince se konal v Moskvě další ročník 
největší a nejvýznamnější výstavy zdravotnické techniky 
Zdravoochraněnije 2008. 

Ruský trh je pro nás klíčový a svým rozsahem je téměř 
neomezený, ale v mnoha ohledech je také specifi cký a zcela 
odlišný od zvyklostí v jiných zemích. Jedním ze zvláštních rysů 
je i to, že i velmi významní zákazníci a obchodní partneři kladou 
i nadále velký důraz na osobní setkání s dodavateli a schůzky 
na výstavách proto obvykle probíhají na velmi vysoké úrovni. 
Rovněž úroveň a forma prezentace přístrojů i společnosti 
hraje dosud na ruském trhu velmi významnou roli při výběru 
budoucího dodavatele nebo výrobku.
Naše dceřiná společnost BMT-MMM v Moskvě se na tuto 
výstavu dlouhodobě aktivně připravovala a výsledkem byla 
nejlepší a nejvýraznější expozice sterilizace na celé výstavě. 
Z našich konkurentů připravila menší ale zajímavou expozici 
ještě fi rma Webeco-Matachana. Expozice všech ostatních 
konkurenčních fi rem jako Getinge, Belimed, Amsco-Steris, 
Sakura, CISA, Tjumen, DGM nebo KSG již byly svou úrovní 
i rozsahem podstatně níž. Této skutečnosti si všimlo hned 
několik našich zákazníků i obchodních partnerů a bylo 
příjemné slyšet jejich chválu i hrdost na to, že si zvolili právě 
naše přístroje.  

Prodejní výsledky naší dceřiné společnosti BMT-MMM, která 
zaměstnává v současnosti již 27 pracovníků a má vedle svého 
hlavního sídla v Moskvě prodejní pobočky i v Novosibirsku 
(střední část Ruska za Uralem - Sibiřský region), v Chabarovsku 
(Dálný východ) a Stavropolu (jižní část Ruska cca 300 km 
od Černého moře) budou v letošním roce opět rekordní, kdy 
prodej překročí 9 mil.EUR (!),t.j. ca. 230 mil. Kč při současném 
dosažení zisku. Díky těmto výsledkům je našimi obchodními 
partnery i z kuloárů MMM Group považována za jednu 
z nejúspěšnějších zahraničních fi rem na ruském trhu v oblasti 

sterilizace. V roce 2008 bylo vedle teplotních skříní a stolních 
sterilizátorů prodáno také 59 ks Sterivapů a 16 ks Unisteri 
(!). Úspěšně se dále rozvíjel i prodej výrobků naší mateřské 
společnosti MMM a to zejména formaldehydových sterilizátorů 
Formomat, desinfektorů Vakudes a sterilizátorů Vakulab.
Počet a kvalita našich hostů na výstavě odpovídala naší pozici 

na trhu a jednání např. se zástupci obrovské a světoznámé 
fi rmy Gasprom, pro kterou jsme v letošním roce realizovali 
dodávku sterilizace v Sankt Petersburgu nebo Medtechniky 
Moskva, Medtechniky Chabarovsk apod. nám nabízí velmi 
zajímavé možnosti spolupráce i do budoucnosti.

Mimo zajímavých kontaktů z ruského trhu jsme měli možnost 
jednat s našimi současnými i možnými budoucími partnery také 
z Moldávie, Běloruska a Kazachstánu. I přes to, že celkový 
počet návstěvníků v letošním roce s ohledem na současnou 
ekonomickou situaci jistě nepřekonal návštěvnost z roku 2007 
představují pro nás získané informace i přísliby dobrý základ 
pro naše prodejní aktivity v roce 2009.   

Milan Krajcar   

Přátelské setkání jubilantů roku 2008
Letošní setkání jubilantů bylo v pořadí již dvanácté.  Posezení 
se tradičně uskutečnilo v  zrcadlovém salonku hotelu Slovan  
dne 27. 11. 2008, kde se setkali naši zaměstnanci – jubilanti 
r. 2008 s jednatelem společnosti ing. Milanem Krajcarem. 
Jubilanti obdrželi tradiční věcné předměty, které jim tato 
významná pracovní jubilea budou připomínat. Setkání se také 
zúčastnili naši spolupracovníci, kteří letos odešli do starobního 
důchodu. Cílem setkání bylo poděkovat oslavencům za jejich 
práci pro BMT Medical Technology s.r.o. popřát  hodně zdraví 
v další aktivní práci. 
Při besedě  si vedení společnosti a naši zaměstnanci  vyměnili 
poznatky a zkušenosti z práce ve společnosti jak ty dobré, tak 
i ty, které brzdí lepší chod společnosti. 
Tradičně proběhlo společné focení jubilantů s vedením 
společnosti, aby měli zaměstnanci na toto setkání památku. 
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Odpovědi na dotazy zaměstnanců:
Otázka:
Jak bude zaměstnavatel postupovat v případě delší 
nemocenské z pohledu dohodnutých plateb, srážek ze mzdy?

Odpověď:
Jak jsem již v předchozích článcích v Paprsku odpovídal od 
1. 1. 2009 nemocenské dávky nad 14 kalendářních dní hradí 
Správa soc. zabezpečení přímo na účet pojištěnce, v našem 
případě našeho zaměstnance. Vzhledem k této  okolnosti je 
pravděpodobné, že zaměstnanec nebude mít v daném měsíci 
dostatečný příjem na dohodnuté soukromé srážky a tak nebude 
z čeho tyto srážky odvést. Bude jen záležitostí zaměstnance, 
jak si tyto srážky zajistí. Srážky se týkají všech soukromých 
převodů tj..: soukromých pojistek, životního pojištění, spoření, 
půjčky atd.. 
Pokud se týká penzijního připojištění hrazeného 
zaměstnavatelem, při neexistenci vyměřovacího základu pro 
soc. pojištění není ani tento příspěvek. 

Životní pojištění hrazené zaměstnavatelem je nastaveno tak, 
že bude hrazeno zaměstnavatelem bez ohledu na výši příjmu.

Jsou dvě řešení:
1. Nejlepším řešením této situace, je převést soukromé 

platby ze zaměstnavatele na Vaši banku, tím vyřešíte výše 
uvedenou problematiku jednou pro vždy. 

2. Dalším řešením je se dohodnout se s příslušnou 
organizací, na kterou je platba zasílaná zaměstnavatelem 
na platbě z jiného účtu než je účet BMT Medical 
Technology s.r.o. po dobu nemoci. Sice složitější, ale také 
řešení.

Každopádně doporučuji zaměstnancům, aby tento problém 
nepodceňovali a řešení, které Vám vyhovuje nejlépe si zajistili, 
zaměstnavatel Vás nebude upozorňovat, že platby nepřevádí 
a vyřešením předejdete značným problémům.

Bc. Milan Halámka

Závěr roku 2008
Již se stalo tradicí, že v závěru roku má většina našich 
spolupracovníků zaslouženou dovolenou k načerpání sil do 
dalšího roku. 

Redakce podnikového časopisu přeje všem zaměstnancům, 
svým čtenářům a přispěvatelům do podnikového časopisu  
příjemné prožití svátků vánočních mezi svými blízkými 
a načerpání nových sil do  roku 2009. 

Redakce

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

p. Čechová Eva ze stř. 6340 – PP,
•  20 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT

p. Hasala Karel ze stř. 6060 – RS,
•  30 let   nepřetržitého prac. poměru v BMT.

p. Wolf Libor ze stř. 6610 - OB

Do starobního důchodu odchází p. Procházková Marie ze stř. 
6690 – TT.

Vedení podniku a VZO OS kovo děkují  jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přejí hodně zdraví 
a životní spokojenosti.
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Motto na prosinec
„Cena peněz se mění podle účelu k němuž jsou použity „

G.B. Show
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