
Tímto defi nitivním obchodním názvem skončila v říjnu letošního 
roku etapa „integrace“ s novým vlastníkem významné brněnské 
společnosti, a to její zdravé a prosperující části se 125 zaměstnanci 
PLIVA-LACHEMA Diagnostika, která byla koupena německou 
společností - Erba Diagnostics Mannheim GmbH. 

Modernizaci této společnosti jsme zaznamenali již v letních 
měsících tohoto roku, kdy jsme započali postupnou rekonstrukci 
pracovišť pod vedením nového vlastníka ve spolupráci s BMT. 
Právě dodávka našeho parního sterilizátoru SP HP IL 9612-2 ED 
s veškerým vybavením pro farmacii,  a to i se sprchováním vsázky 
a dodávkou unikátních kazet pro zpracování ampulí v dávkovacím 
systému zákazníka předznamenaly  úspěšnou budoucí spolupráci 
s touto nástupnickou organizací Lachemy Brno. 

Díky spojení s touto německou společností se stala Erba 
Lachema s.r.o. ještě silnějším obchodním partnerem schopným 
nabízet širší paletu výrobků i služeb. Kromě rozšíření portfolia 
o biochemické analyzátory Erba, se chystá společnost již v letošním 
roce vstup do dalších oblasti laboratorní diagnostiky.

Ing. Roman Milich

23. 11. 2010 se jako každým rokem uskuteční setkání se 
seniory naší společnosti. Naši bývalí zaměstnanci si budou moci 
v době od 13:00 hod. do 14:00 hod. prohlédnout svá bývalá 
pracoviště a diskutovat se  zaměstnanci. Následně se v podnikové 
jídelně uskuteční beseda bývalých zaměstnanců spojená  s malým 
občerstvením.  

Pochlubme se s výsledky své práce, která navazuje na jejich 
činnost v BMT od minulého setkání. 

Redakce

Dne 27. 10. 2010 se již tradičně setkali v   hotelu Slovan 
naši zaměstnanci – jubilanti r. 2010 s jednatelem společnosti 
Ing. Milanem Krejcarem. Setkání jubilantů bylo v pořadí již 
patnácté.

Letošní setkání mělo jednu zvláštnost, že tento ročník patřil co 
do počtu jubilantů k výrazně nižším než minulá setkání, což však 
nemělo vliv na úroveň setkání.

Fakultní nemocnice Brno má za 37 miliónů Kč zbrusu novou 
část bohunické centrální sterilizace (CS), která byla slavnostně 
otevřena za účasti médií dne 21. 10. 2010. Zakoupení nových 
přístrojů umožnil Integrovaný operační program EU - Modernizace 
přístrojového vybavení  pro posílení prevence nozokomiálních 
nákaz na oddělení CS FN Brno.

Hlavním motivem pro náročnou rekonstrukci, prováděnou 
za plného chodu oddělení, bylo získání téměř 22 miliónů korun 
z evropskýcht strukturálních fondů. Spolu s 3 milióny korun 
z prostředků nemocnice byly tyto peníze použity k zakoupení 
jedenácti nových mycích a sterilizačních přístrojů. Zakázku za 
cca 25 miliónů korun - svým rozsahem jednu z největších v tomto 
oboru - realizovala na základě vyhrané veřejné zakázky společnost 
PURO-KLIMA spolu s dodavateli BMT, Miele a Johnson & Johnson. 
Dalších více než 12 miliónů korun si pak vyžádaly stavební úpravy 
nutné pro instalaci této technologie.

Nové zařízení se nachází v původních prostorách oddělení, ve 
3. nadzemním podlaží objektu CH a patří k tomu nejmodernějšímu, 
co lze dnes na trhu pořídit. Jedenáctka nových přístrojů 
nahradí dosavadní morálně zastaralé technologie a umožní mj. 

komplexnější a kvalitnější monitoring technologií dekontaminace, 
mytí a sterilizace chirurgického instrumentária a jiných 
zdravotnických prostředků (ZP) a v oblasti nízkoteplotní sterilizace 
významné zrychlení procesů.

Dnes se Fakultní nemocnice Brno objemem poskytované 
péče řadí k největším nemocnicím v republice. Každý rok je zde 
totiž ošetřeno na jeden milion pacientů, na 2 106 lůžkách je 
každoročně hospitalizováno více než 75 000 pacientů a narodí se 
zde 5 500 dětí každý rok. V současné době má FN Brno celkem 
5 000 zaměstnanců. Z toho na centrální sterilizaci pracuje 85 
pracovníků pod vedením prim. RNDr. Šudřicha. Oddělení Centrální 
sterilizace FN Brno patří počtem a spektrem zpracovaných 
ZP k největším a nejvýznamnějším svého druhu v ČR, možná 
i v EU. Našich 6 ks nově instalovaných parních sterilizátorů řady 
STERIVAP 6612-2 spolu s ostatními přístroji na CS připravuje 
sterilní materiál pro pracoviště dospělé, dětské a reprodukční 
medicíny, jejichž množství překračuje každý den na 250 různých 
operačních setů pro 200 středisek z cca 60-ti oddělení, klinik a to 
včetně 26 operačních sálů v chirurgickém komplexu FN Brno. 
Celková suma zpracovaného zdravotnického materiálu se blíží dle 
dlouhodobého sledování 1 miliónu kusů ročně.

Provoz oddělení je od roku 2006 certifi kován dle normy 
ISO 9001:2008. Proto i modernizace technologií centrální 
sterilizace spolu se zavedeným Systémem dokumentované 
jakosti je nezbytnou součástí bezpečnosti pacientů a pracovníků 
FN Brno a významným prvkem v prevenci nozokomiálních 
nákaz. Fakultní nemocnice Brno tak jak ji známe dnes  vznikla 
z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví k 1. lednu 1998. Součástí 
tohoto zdravotnického zařízení se staly tři do té doby samostatné 
fakultní nemocnice - Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně - 
Bohunicích, Fakultní dětská nemocnice J. G. Mendela a Fakultní 
porodnice na Obilním trhu. Tímto spojením vzniklo zdravotnické 
zařízení,    poskytující vysoce specializovanou péči pacientům 
všech věkových kategorií a  všech diagnóz. Proto je také pro BMT 
tato akce jednou z nejvýznamnějších a největších referencí za 
posledních několik let v ČR.

Ing. Roman Milich
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Jubilanti kteří měli letos pracovní výročí 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. a 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.

Redakce

Každou zimu je diskuze mezi zaměstnanci jaká má být teplota 
na pracovištích dle právních předpisů. Můžete tuto problematiku  
objasnit?

Odpověď:
Podle vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro 

vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné 
energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na 
vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími 
dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům začíná otopné 
období 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka 
tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní 
teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě 
poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle 
vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro 
následující den. Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových 
a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období 
tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu 
v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech 
po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles 
této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, 
aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího 
tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní 
teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví. Podle 
tohoto předpisu postupuje energetik.

Z hlediska zaměstnavatele je podstatné nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, va znění NV č. 68/2010 Sb.. Teplotu na pracovišti řeší příloha 
č. 1 k tomuto nařízení vlády. Podle druhu práce je provedeno členění 
do tříd práce I až V.  Tyto teploty je nutné považovat za minimální, 
nikoliv za standard!

Dle názoru Státního úřadu Inspekce práce České republiky je 
důležité zajistit zaměstnancům v případě nepříznivých klimatických 
podmínek na pracovišti tepelnou pohodu a zatopit i mimo topnou 
sezónu.

Mgr. Dobřanská, Inspekce práce ČR

Jakou jsou právní normy pro archivaci dokladů o zaměstnání?

Odpověď:
Pokusíme se na tuto otázku odpovědět i když není jednoduchá. 

Archivaci dokladů o zaměstnaní řeší několik právních norem 
a každá jen ze svého pohledu. 
Doklady o zaměstnání je zaměstnavatel povinen archivovat:

•  Sociální pojištění (zaměstnání) 10 kalendářních roků následujících 
po roce, kterých se týkají.

•  Zdravotní pojištění 5 let.

•  Podklady k dani z příjmu mají uvedenou dobu kdy nelze daň 
vyměřit ani doměřit po uplynutí 3 roků. 

•  Pracovně-právní dokumenty nemají nikde uvedenu závaznou 
dobu archivace!!

•  Nemocenské pojištění 10 kalendářních let následujících po roce, 
kterých se týkají.

•  Důchodové pojištění má několik archivačních období: Evidenční 
listy po dobu 3 kalendářních roků po roce kterého se týkají. Pokud 
jde o nemocenské u starobních a invalidních důchodců je doba 
10 kalendářních roků následujících po roce, kterých se týkají 
a nejdůležitější archivační doba je u mzdových listů kde se od 
roku 1992 doba z 45 let několikráte změnila a nyní je tato doba 30 
kalendářních roků následujících po roce, kterých se týkají.

Ze zkušeností v praxi doporučuji požádat Českou správu soc. 
pojištění o zaslání výpisu dob zaměstnání, aby jste nebyli nemile 
překvapeni, když Vám nějaká doba zaměstnání bude chybět. Není 
to vždy chybou bývalých zaměstnavatelů , ale ne zrovna optimálním 
způsobem práce se zaslanými doklady na ČSSZ a jejich přenosem 
do elektronické podoby. Dle současně platné úpravy Zákona 
o důchodech má každý občan nárok lx ročně požádat o zaslání 
výpisu dob pojištění (zaměstnání).  

Bc. Milan Halámka 

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

redakce

„Nikdy nedopusťte, aby Vám fakta nabourala důkladně 
promyšlené špatné rozhodnutí.“

Pan Murphy

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

Odpovědi na dotazy zaměstnanců

Významná životní a pracovní výročí

Motto na listopad

   Setkání jubilantů 2010

•   10 let nepřetržitého prac. poměru
p. ing. Šimek David ze stř. 6300 - TM
p. ing. Řezníček Vladimír ze stř. 6300 - TM

•   20 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Kolbová Milena ze stř. 660 – SM
p. RNDr. Krčma Vladimír ze stř. 6223 - KT,
p. Paták Roman ze stř. 6640 - LI


