
9. 5. -11. 5. 2011 probíhal v BMT velmi nezvyklý audit. Po pěti 
letech se konal dozorový audit Čínských inspektorů na tlakové 
nádoby s cílem získat prodloužení exportní licence na tamní trh. 
Zajímavý byl průběh auditu, kdy byla kontrolována zejména 
implementace rozdílných požadavků čínských předpisů 
vůči našim zvyklostem a to zejména v oblasti dokumentace, 
nedestruktivních zkoušek, přejímek a schvalování tlakových 
nádob. Auditu se účastnili tři auditoři, dva z úřadu CSEI (China 
Special Equipment Inspection and Research Institute) a jeden 
z AQSIQ (Administration of Quality Supervision Inspection and 
Quarantine). Společně jsme si vyjasnili rozsah a způsob plnění 
požadavků, auditoři byli spokojeni. Je vidět posun čínských 
státních orgánů k evropským a mezinárodním normám, které 
již ve větší míře přijali a které nám umožňují snazší uplatnění na 
trhu, preferovány jsou však postupy podle ASME. Další kontrolní 
audit se bude konat opět až za 5 let, podle dostupných informací 
by mělo dojít k úplnému převzetí a akceptaci evropských 
předpisů a certifikací, tak aby další návštěva již nebyla nutná, 
necháme se překvapit.           

Ing. Lenka Žďárská

Společnost  Dyntec patří mezi největší české výrobce léčiv. 
Tato léčiva a především vakcíny mají dlouho úspěšnou tradici 
doma a v zahraničí. Na tuto tradici navazuje a dynamicky  rozvíjí 
výrobu českých léčiv pro náš trh i pro export.

Společnost vznikla v roce 1949 v opuštěném městě Terezín, 
původně jako Výzkumný ústav. Z něj se odštěpilo pracoviště, 
specializované na boj s tehdy největší a nejničivější nákazou skotu 
s nejhorším ekonomickým dopadem na poválečné zemědělství - 
slintavkou a kulhavkou. V šedesátých letech byl postaven velký 
komplex budov s laboratořemi, kde vzniklo vědecko-výzkumné 
pracoviště s úplným zázemím a bohatou knihovnou, velké 
výrobní kapacity pro virologickou výrobu, lyofilizační linka, 
stáje a ostatní příslušenství. Virus slintavky a kulhavky (SLAK) se 
zde vyráběl franklinovou metodou, která byla v sedmdesátých 
a osmdesátých letech u nás  i ve světě nahrazena kultivací viru 
na tkáňových kulturách. Na počátku devadesátých let (1993) 
byly laboratoře nabídnuty k odprodeji a pokračovatelem skvělé 
tradice se stala soukromá společnost Dyntec. Tuto společnost 
založili pracovníci s mnohaletými odbornými zkušenostmi z 
práce v laboratořích, ve výrobě a v terénu. Společnost dál rozvíjí 
vysokou technologickou vybavenost a díky odbornému týmu lidí 
vlastní i technologii, splňující nejnáročnější soudobé podmínky 
pro výrobu preparátů. Díky skvělé tradici a spolupráci s předními 
českými výzkumnými pracovišti vyrábí celou škálu výrobků.

V současné době má Dyntec  Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv v Praze (SÚKL) registrovánu vakcínu Colinfant Newborn pro 
kojence a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 
a léčiv (ÚSKVBL)   veterinární vakcíny.   

Laboratoř , kterou společnost  má k dispozici poskytuje 
kvalitní veterinární servis pro diagnostiku specifických infekčních 
nemocí s cílem pohotově a přesně stanovit příčiny zdravotních 
problémů hospodářských zvířat, zejména prasat, skotu a králíků. 
Výsledky laboratorní diagnostiky slouží veterinárním lékařům 
a chovatelům k zjišťování rozsahu a způsobu šíření infekčních 
onemocnění a pro rozhodování o způsobu léčby a vhodné 
prevenci.

Jde o další realizaci v oblasti farmacie v ČR, kde jsme dodali 
naši přístrojovou techniku jako je např.  1 ks parního sterilizátoru 
STERIVAP HP IL  9618 – 2 FD a 5 ks horkovzdušných prokládacích 
sterilizátorů STERICELL 404 /2 . Reference je o to významnější, že  
jde o společnost , která mimo jiné také získala 3.místo v kategorii 
investor roku 2009 – Největší inovační potenciál za vybudování 
Specializovaného centra pro výzkum a vývoj vakcín v Terezíně.

Společnost Dyntec slouží zdraví téměř 50 let a již tradičně 
patří ke špičce českého farmaceutického průmyslu.

Ing. Roman Milich 
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Významný úspěch na patentovém poli



V minulých dnech obdržela naše společnost patentovou 
listinu. Nebývá zvykem, aby tato skutečnost byla sdělována 
prostřednictvím měsíčníku Paprsek, ale protože se jedná o 
historicky první zápis, vysvětlím blíže. Na počátku byl nápad, 
ze kterého následně původci podnikového vynálezu inženýři 
M. Habrovec, I. Hodaň a M. Krajcar  postupně vyvinuli inovativní 
řešení pláště komory parního sterilizátoru tak nové a originální, 
že nebylo pochyb o zrodu vynálezu. Ten byl nejprve uplatněn v 
České republice a následně ve spolupráci s patentovou kanceláří 
INPARTNERS GROUP jako Evropský patent, s validací ve vybraných 
evropských státech. Shora vyobrazený certifikát k patentu  
č. 7645429 B2 byl udělen institucí UNITED STATES PATENT AND 
TRADEMARK OFFICE a jedná se o první zápis vynálezu pocházejícím 
z naší společnosti na Americkém kontinentu. Gratulujeme!

JUDr. Petr Věrný

Po delší době je na letní období  naplánována řada uklízecích 
a údržbářských prací za pomoci studentů-brigádníků. Před 
oslovením veřejnosti, nabízíme možnost brigád dětí našich 
zaměstnanců.

Zájemce poptáváme především na měsíce srpen a září a z 
důvodu fyzicky náročnější práce upřednostňujeme chlapce. 
Podmínkou přijetí je také věk – měli by být starší 18 let. 
Počet brigádníků je  omezen, a proto se dlouho nerozmýšlejte a 
kontaktujte útvar LZ do 31. 5. 2011. Po tomto datu bude možnost 
brigády nabídnuta externím zájemcům. Případné dotazy a 
podrobnosti sdělí útvar LZ kl. 230-5.

Bc. Milan Halámka

Pro letošní rok  není stanovena celozávodní dovolená. Máme 
stále nejasnosti v čerpání dovolené během letních měsíců. 
Můžeme čerpat dovolenou jak nám bude vyhovovat ?

Odpověď:
Bohužel i když není celozávodní dovolená stanovena,  její 

čerpání určuje firmy v souladu se Zákoníkem práce. V naší 
společnosti  byly zpracovány plány čerpání dovolené,  podle 
kterých se po schválení vedoucími jednotlivých útvarů dovolená 
čerpá. Výjimky v čerpání mohou nastat pouze po odsouhlasení 
přímým vedoucím. 

Chtěl bych upozornit, že při změně čerpání dovolené nelze 
počítat s tím, že vždy bude vyhověno. Např. když bude krásné 
počasí a bude nutno dokončit termínované zakázky, zaměstnanci, 
kteří nemají naplánovanou  a  schválenou dovolenou nemusí od 
vedoucího dostat souhlas k čerpání!!! V opačném případě pokud 
je momentálně menší objem práce, venku prší a zaměstnanec má 
naplánovánu dovolenou musí dovolenou čerpat!!! 
V každém případě je nutno respektovat plán dovolených, který 
byl příslušným vedoucím schválen a měl  by korespondovat s  
termíny zakázek a momentální situací na pracovišti. 

V současné době probíhá právní řízení na exekuci mé mzdy. 
Jaké mohu očekávat srážky za náklady zaměstnavatele za 
prováděnou exekuci?

Odpověď:
Žádný právní předpis platný v českém právním prostředí tuto 
oblast neřeší. Je jen na zaměstnavateli jakým způsobem tyto 
srážky provádí a za jaký poplatek. 

Pochopitelně srážky a částečně evidenci je povinen ze zákona 
provádět a tyto úkony jsou stále více náročnější a tedy nesou 
sebou i náklady. V současné době je v BMT s.r.o. platný Pracovní 
řád a PKS na rok 2011, kde jsou veškeré platby nad povinný převod 
vyúčtování mzdy na účet zaměstnance, zpoplatněny částkou  2,-
Kč za položku a u platby složenkou je tento poplatek  25,-Kč. 
Vzhledem ke zvyšujícím se počtům exekucí připravuje naše 
společnost změnu od roku 2012, která by měla v plné výši 
hradit náklady výpočtu správy exekucí včetně převodu na účty 
exekutorů. Je předčasné hovořit o jakou výši poplatku se bude 
jednat, ale částka se bude pohybovat  v řádech desetikorun, 
nikoliv korun jako nyní.

Bc. Milan Halámka

„Mnoho mluvit a nikam se nedostat je totéž, jako šplhat na 
strom, abychom lapili rybu.“

Čínské přísloví
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