
Výstava v Mexico City
Ve dnech 30.9.–3.10.2009 se konala ve Word Trade Center (WTR) 
v hlavním městě Mexica v Mexico – City Národní výstava České 
republiky. Účastnilo se více jak 35 fi rem z celé České republiky 
a mezi nimi i BMT Medical Technology s.r.o. Úvod výstavy patřil 
řádnému zahájení prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, České 
ambasády, fi rmy Czech Trade a mexických protějšků. Organizaci 
výstavy zajišťovala fi rma Zephyr, která v určitých záležitostech 
velmi selhala.

Na výstavu se nám podařilo pozvat všechny 3 stávající partnery, 
které v Mexiku máme – Interlab, Accesolab a Tecnomedic. 
Interlab zakoupil pro tuto výstavu i budoucí použití výstavní panel, 
na kterém jsme mohli demonstrovat hlavní přednosti našich 
sterilizátorů. K dispozici jsme měli i přístroj Incucell.
Díky dobré propagaci v doprovodných časopisech, internetu, 
činnosti našich partnerů atd. se nám podařilo pozvat na stánek 
téměř 200 lidí. Na našem stánku byla stále velká četnost 
návštěvníků, kterým jsme mohli konečně ukázat model Sterivapu 
HP. Zavítali sem stávající klienti i zákazníci, u kterých běží nové 
projekty. Nejvíce nás navštěvovali lidé z laboratoří, ale i z nemocnic. 
Opravdu bylo příjemné zjištění, že cca 95 % návštěvníků přišlo na 
naši expozici cíleně a ne jen náhodou.

Společně s ing. Procházkou jsme využili tohoto zájmu a předali 
našim současným i potenciálním zákazníkům potřebné informace. 
Po celou dobu nám s prezentací pomáhali naši partneři. Otevřely 
se nám i nové cesty prodeje a setkali jsme se i s dalšími fi rmami, 
které projevili zájem o další spolupráci, abychom se dostali na 
celý mexický trh. Hned vedle našeho stánku prezentovala svoje 
výrobky fi rma Linet. Linet neměl na stánku české zastoupení, ale 
i s mexickými kolegy jsme si předjednali schůzky, abychom využili 
jejich kontaktů v Mexiku.
Výstavu doprovázelo vystoupení hudební skupiny In fl agranti, 
která v moderním pojetí měla představovat českou hudbu, a módní 
přehlídka Beáty Rajské.
Věříme, že tato výstava nás opět posune k dalšímu úspěchu 
a rozvoji na tomto velkém trhu.

Dále pracujeme na tenderu pro zdravotní pojišťovnu na Kostarice, 
jedná se o přístroje do 27 nemocnic po celé Kostarice.

Ing. Tomáš Salajka, marketing

Veletrh Medical Fair - Brno, 
20.–23. 10. 2009

V rámci budování jednotné koncepce 
veletržní prezentace MMM Group naše fi rma 
spolu s mateřskou fi rmou MMM přechází od 
letošního roku na dvouletý cyklus v účastech 
na veletrzích Medical Fair – Brno a Medica 
– Dűsseldorf.
U příležitosti konání mezinárodního veletrhu 
Medical Fair Brno se naše společnost účastní 

V. Výroční konference  České společnosti pro sterilizaci, která se 
uskuteční v Kongresovém centru brněnského výstaviště ve dnech 
20.–21. 10. 2009. V rámci programu konference zástupci naší 
fi rmy vystoupí s kolekcí odborných přednášek. Bližší informace 
k produktům i službám osobně poskytnou obchodní zástupci BMT 
v prezentačních prostorách umístěných v blízkosti konferenčního 
sálu, čímž nahradí naši tradiční fi remní expozici ve výstavních 
pavilonech tohoto veletrhu.
Brněnský veletrh Medical Fair a Rehaprotex představí novinky 
ze zdravotnictví, nejmodernější technologie operačních sálů, 
rehabilitační pomůcky a expozice tematicky zaměřené na 
zdravý životní styl a aktivní stáří. Uskuteční se řada přednášek 
a konferencí, které si během mnohaleté existence veletrhu získaly 
na oblibě.
Právě semináře a konference zvyšují prestiž mezinárodního 
veletrhu. Konference se budou věnovat nejen odborným tématům, 
ale přinesou cenné rady i laickým návštěvníkům. V rámci 
konference Mozkový infarkt – každá minuta rozhoduje o vašem 
zdraví, se zájemci seznámí s problematikou včasné diagnostiky 
a mohou si nechat vyšetřit mozkové tepny ultrazvukem. Například 
o tom, jak je práce zdravotních sester namáhavá a důležitá, přesto 
nedoceněná práce, se můžete dozvědět na přednášce Sestra jako 
osobnost.
Bližší informace o odborných konferencích jsou k dispozici na 
našich internetových stránkách www.bmt.czt v sekci aktuality.

Helena Skoupá

Nová smlouva s 
S koncem letošního roku skončí i platnost rámcové smlouvy (RS) 
o poskytování telekomunikačních služeb, uzavřené se společností 
T-Mobile. Po vyhodnocení nabídek dalších operátorů jsme se 
rozhodli současnou smlouvu prodloužit. Pro následující dvouleté 
období se povedlo vyjednat výhodnější podmínky. Například 
volání v rámci privátní podnikové sítě (všechna mobilní telefonní 
čísla spadající pod RS) bude zdarma, bude poskytnuta slevu na 
datové paušály, vyšší slevy na hlasové paušály i na volání nad 
rámec volných minut apod. Tyto výhody mohou i nadále využívat 
i zaměstnanci a rodinní příslušníci, popřípadě další osoby. 
Pracovníci, kteří již mají telefony pod RS zařazené, se mohou 
zastavit pro nové podmínky. Případným zájemcům poskytnu bližší 
informace osobně nebo telefonicky na klapce 211.

Libuše Krupičková
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Odpovědi na dotazy zaměstnanců
1) Máme dotaz týkající práce ve svátek. V některých případech 
požadavek zaměstnavatele pracovat ve svátek a to i část směny. 
Jak je to ve vazbě na právní předpisy a odměňování?

Odpověď:
a.) práci ve svátek je možné nařídit jen v souladu se Zákoníkem 

práce 262/2006Sb § 91, a to je velmi omezený okruh prací. 
Výjimkou je skutečnost, že se jedná o nepřetržitý provoz a na 
svátek připadají pracovní směny.

b.) Náhrada mzdy z titulu svátku přísluší jen v případě, kdy 
zaměstnanci z důvodu svátku odpadla pracovní směna. 

c.) Pokud by zaměstnanec z důvodů uvedených v §91 nastoupil 
do práce ve svátek a to i na část směny nemá nárok na 
proplacení náhrady. Přísluší mu však veškeré příplatky dané 
Zákoníkem práce, případně podnikovou smlouvou pro práci ve 
svátek.

d.) Není právní normou přípustné proplatit zaměstnanci zároveň 
náhradu mzdy za svátek a zároveň proplatit  mzdu včetně 
všech příplatků.

2) Dlouhodobě  jsou problémy s vytápěním pracovišť. Podle nás 
pokyn podnikového energetika neodpovídá normám. Jaká je 
skutečnost?

Odpověď:
Teplotu na pracovištích řeší řada norem a právních předpisů. 
Vydaný Metodický pokyn energetika se na tyto normy odvolává 
a je zde i právní předpisy uvedeny a jedná se o  194/2007 Sb. a  
361/2007 Sb. Z nich vyplývá, že teploty uvedené v metodickém 
pokynu na  jednotlivých pracovištích jsou mezní. Skutečná teplota 
na pracovišti by tedy měla být vyšší. V tomto směru jsou také 
nastaveny teploty na snímačích a korespondují to s rozhodnutím 
jednatelů. Bohužel současné problémy s vytápěním mají řadu 
příčin od lidských – vypnutý systém vytápění, špatně nastavené 
časy atd., až po kumulaci závad v elektrice, která řídí vytápěcí 
systém. Doufejme, že tyto prvotní nedostatky se vychytají a vše již 
bude v pořádku.

Bc. Milan Halámka

Významná životní a pracovní výročí 
V říjnu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

•   15let   nepřetržitého prac. poměru.
p. Šváb Vladimír ze stř. 60600 – SU

•   30let   nepřetržitého prac. poměru 
p. Kuchař Pavel ze stř. 6330 - EX

Do starobního důchodu odchází p. Klein Vilém ze stř. 6610 – OB.

Vedení podniku a VZO OS kovo děkuje jubilantům za jejich 
dlouholetou práci a v dalším životě jim přeje hodně zdraví a životní 
spokojenosti.

redakce

Motto na říjen
„Úkolem každé společnosti je přeměnit schopnosti lidí ve 
schopnosti společnosti.“

Kjell A.Nördström
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