
Ve dnech 8. a 9. září 2010 proběhla dlouho očekávaná prověrka 
systému ASME. Tzv. Joint Review, jak se správně audit v systému 
ASME označuje, vedl jako Team Leader konzultant společnosti 
ASME pan Peter Dougherty. Další členové týmu byli pan inspektor 
Ing. Pavel Vysoglad a Ing. David Duba. 

Samotnému Joint Review předcházela velice podrobná 
a důsledná příprava a to jak v oblasti dokumentace, tak v oblasti 
výroby. V rámci příprav byla provedena kompletní revize QC 
Manualu ( Příručky jakosti pro ASME ). Byla provedena celá řada 
změn, odpovědností jednotlivých funkcí i úprava popisu procesů. 

V průběhu Joint Review nebyly objeveny žádné zásadní 
nedostatky systému, ani nedostatky ve výrobě. Samotná prověrka 
byla hodnocena kladně a Team Leaderem bylo doporučeno 
prodloužit naší společnosti certifi káty pro ASME výrobu tlakových 
nádob a vyvíječů na další 3 roky. Všem zúčastněným tímto děkuji 
za spolupráci!

Jana Jarošová, Quality Control Supervisor

První zářiovou sobotu se konal již 12. ročník nerez duatlonu.  
Počasí tentokrát bohužel příliš nespolupracovalo. V 11 hodin, kdy 
byl plánovaný start, docela intenzívně pršelo. Hodinové odložení 
naštěstí stačilo.  

Vzhledem k nepříznivým podmínkám jsme v pátek změnili trasu 
běhu. Původní trasa v lese byla příliš rozbahněná a na několika 
úsecích se na cestu sesunula půda i s okolním rostlinstvem. 
Proto se tentokrát běželo po cestě podél silnice k Radosticím, dál 
k radostickému mlýnu a zpět. Nová trasa je atraktivnější pro diváky 
z řad rodinných příslušníků a německých kolegů. Trasa pro kola 
zůstala stejná.

Na startu se sešlo 67 závodníků z původně přihlášených 84, 3 
startující vzdali během závodu. Na prvním místě doběhl standardně 
Lukáš Soural v čase 0:54:31, následovaný Petrem Slintákem 
a Pavlem Ptáčkem. Z žen byla první Ivana Martincová v čase 
1:08:15. Závodníci probíhali pod vítězným obloukem New Balance, 
která se částečně podílela na organizaci.

V těchto dnech byl ukončen projekt IMPULS „ Výzkum a vývoj parního sterilizátoru 
pro laboratoře a farmacii.“ Závěrečná oponentura za účasti zástupců Ministerstva 
průmyslu a obchodu potvrdila výsledky projektu a smysluplnost přidělené dotace více 
než 2 miliony Kč. Oponentní komise ohodnotila projekt výrokem : „Vynikající výsledky 
s mezinárodním uplatněním.“

Dosažené výsledky jsou společným dílem konstruktérů, pracovníků marketingu, 
výroby a řízení jakosti, s využitím znalostí naší mateřské fi rmy MMM.

V rámci projektu byla řešena celá řada volitelných doplňků k naší řadě parních 
sterilizátorů SP HP, které jsou  požadovány ve zmíněných oborech. Mezi úspěšně 
zvládnuté doplňky patří jistě vybavení automatiky paměťovou kartou o kapacitě 4GB, 
která řeší problém záznamu  provozních dat sterilizátoru po celou dobu jeho životnosti.

Máme připravené podklady pro zakázku, ve které budeme realizovat dezinfekci obsahu komory parami peroxidu vodíku H2O2.
Úspěšné dokončení projektu nám otevřelo segmenty trhu ve farmacii a laboratořích s vyšší bezpečností provozu. 
Dokážeme plnit požadavky předpisů GMP na vybavení sterilizátorů a jejich dokumentaci pro následnou validaci provozů. 
Dokážeme vítězit v soutěžích s předními světovými výrobci parních sterilizátorů.

V letošním roce je již patrný nárůst zakázek z této oblasti. Od počátku roku jsme získali 29 objednávek. Projekt s podporou MPO 
skončil, pomohl nám nastartovat nové aktivity v prodeji, ale práce na rozvoji oboru bude pokračovat dále.

Ing. Oldřích Jízdný ,vedoucí konstrukce

Firemní měsíční zpravodaj BMT Medical Technology s.r.o.                                                                                     ZÁŘÍ 2010

Další úspěšný projekt s podporou MPO.
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Před vyhlášením vítězů nám předvedly svoje umění mažoretky 
– vicemistryně Evropy, vnučky našeho dlouholetého pracovníka 
pana Lorenze. O další zpestření se postaral tým IT security téměř 
synchronizovaným plaváním v místní požární nádrži. Odpoledne 
nám zahrál pan Jaroš se svou kapelou. I přes počáteční nepřízeň 
počasí se akce nakonec vydařila.

Zájemci o DVD s fotkami se mohou přihlásit u paní Krupičkové 
na lince 211 

Organizační tým

Máme mezi kolegy diskuzi jak se stanovuje v souladu s právními 
předpisy  plat. Můžete to objasnit?

Odpověď:
Stanovení odměny za práci je nutné rozdělit na mzdu 

(v podnikatelské sféře) a plat (ve státní sféře). Tedy v naší 
společnosti se nejedná o plat jak zněl dotaz ale o mzdu což je 
problematika naší společnosti a řeší ji § 113 Zákoníku práce.

V současné době jsou dané tyto možnosti zaměstnavatelům 
Zákoníkem práce a souvisejícími předpisy:

Smluvní Nesmluvní
Individuální Individuální smlouva 

(OZ §51)
Mzdový výměr
(ZP §113)

Kolektivní Podniková kolektivní 
smlouva (ZP §23)

Vnitřní mzdový 
předpis (ZP §305)

Rozdíly mezi jednotlivými způsoby stanovení mzdy:

-  Individuální smlouva je vypověditelná oběma zúčastněnými dle 
sjednaných podmínek, nebo dle termínů OZ,

-  Mzda stanovená dle Podniková kolektivní smlouvy je 
nevypověditelná,  změna mzdy jen při její změně,

-  Mzdový výměr je jednostranný právní akt zaměstnavatele a je 
nevypověditelný ze strany zaměstnance,

-  Mzda stanovená Vnitřním mzdovým předpisem je jednostranný 

právní akt zaměstnavatele a je nevypověditelný ze strany 
zaměstnance. 

Žádná z výše uvedených forem stanovení mzdy však nesmí být 
v rozporu s platnými předpisy ZP, především musí být stejná nebo 
vyšší než státem vyhlášena minimální mzda a zaručená mzda 
v jednotlivých stupních. 

Oblast příplatků má podobný režim tedy musí být v minimální 
výši uvedené v zákoně.

Ostatní složky odměny za práci (např.: prémie, osobní 
ohodnocení, mimořádné odměny atd.) jsou plně v kompetenci 
zaměstnavatele a to jak použití těchto složek tak jejich výše.

V naší společnosti bylo rozhodnuto v roce 1995 stanovovat 
mzdu formou „Individuální smlouvy“. Jedná se o smluvní vztah 
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, který je v souladu se 
Zákoníkem práce (ZP) a Občanským zákoníkem (OZ), protože se 
OZ postupně provazoval se ZP a dává daleko větší možnosti oběma 
zúčastněným stranám, než dával v minulosti jen ZP. Na individuální 
smlouvu používanou v naší společnosti se vztahuje Podniková 
kolektivní smlouva pouze tam, kde je to uvedeno v této smlouvě. 
V našem případě se jedná o oblast příplatků a odměn k dohodnuté 
mzdě. 

Bc. Milan Halámka

V září oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

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

V tomto měsíci jsme se rozloučili s dlouholetými 
zaměstnanci p. A. Tichým (technolog) a p. F. Sosíkem 
(zámečník a naposledy pracoval na ostraze).

Posledního rozloučení se zúčastnili i zaměstnanci 
naší fi rmy. Rodiny děkují za projevenou soustrast.

redakce

„Od kvalifi kovaných dělníků snadno získá konstruktér tu 
nejužitečnější zpětnou vazbu a defi nitivní produkt může jít do světa 
prakticky bez nejmenší chybičky a tím je zaručen úspěch na trhu.“

Mikolaus Seiwald -  obchodní rada Rakouska v ČR
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•   10 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Šmerda Vít ze stř. 6690 – TT

•   15 let nepřetržitého prac. poměru 
p. ing. Pleva Tomáš ze stř. 6223 - KE

•   25 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Bohdálek Pavel ze stř. 6051 - ŘJ

•   35 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Pavlík Antonín ze stř. 6690 - TT

Odpovědi na dotazy zaměstnanců

Významná životní a pracovní výročí

Motto na září
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Poslední rozloučení s dlouholetými 
pracovníky


