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Lákadlem pro návštěvníky byly přednášky odborníků z řad 
jednotlivých vystavovatelů o nových trendech a technologiích 
ve svých oborech. Zástupce naší společnosti za velké účasti přednesl 
téma praktických poznatků v řízení teploty a dalších veličin 
v simulačních komorách a doplnil krátkou přednáškou o zavádění 
testů stability a fotostability ve farmaceutickém průmyslu 
dle normativ ICH.

Vzhledem ke geografické rozloze země byly přednášky 
přenášeny on-line asi 500 dalším registrovaným účastníkům 
po celé zemi. Celá výstavní akce byla pořadatelem perfektně 
připravena, počínaje representativními prostorami výstavy, konče 
certifikátem účasti na výstavě a na jednotlivých přednáškách 
na ručně vyráběném papíře pro všechny návštěvníky.

Účast MMM Medcentra na této nebo podobných akcích 
není snadnou obchodní aktivitou, nicméně za rozumné náklady 
se podařilo oslovit přes sto koncových uživatelů z Chile, utužit 
profesionální vztahy s pracovníky Merck Chile a upevnit obraz 
společnosti MMM/BMT jako odborníka ve svém oboru.

Ing.Ondřej Procházka MC MMM

MPSV vyhlásilo ve svém Sdělení č. 310/2011 Sb. ze dne 
14. 10. 2011 redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího 
základu (DVZ) při výplatě nemocenského platné pro rok 2012. 
První redukční hranice pro úpravu DVZ činí 838 Kč (v roce 2011 
to bylo 825 Kč), druhá redukční hranice 1 257 Kč (1 237 Kč) 
a třetí 2 514 Kč (2 474 Kč). Tím se mírně navýší i redukční hranice 
pro redukci průměrného hodinového výdělku (PHV) při poskytování 
náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (poskytuje 
zaměstnavatel). Ty tak budou v roce 2012 činit 146,65 Kč (dosud 
144,38 Kč), 219,98 Kč (216,48 Kč) a 439,95 Kč (432,95 Kč).

Bc. Milan Halámka

Chile je jednou z nejbohatších a nejstabilnějších zemí Jižní 
Ameriky. Disciplinovaný a pracovitý národ, otužilý nepřízní přírody 
a občasnými hádkami se sousedními zeměmi, za posledních 
20 let přetvořil tamní ekonomiku a stal se vzorem pro ostatní 
národy latinského světa.

Přístroje parní sterilizace úspěšně do Chile vyváží naši němečtí 
kolegové z exportního oddělení MMM Gmbh již přes deset 
let. Naše oddělení Medcenter začalo v Chile prodávat teplotní 
techniku před 6 lety. První kontakty jsme nasbírali na tradičních 
laboratorních veletrzích a trvalo několik let, než dozrály vztahy 
s některými partnery ke konkrétním výsledkům a prosadit naše 
kvalitní výrobky na zdejším náročném trhu. 

Země počtěm obyvatel srovnatelná s Českou republikou, 
podle statistiky místního celního úřadu, mimochodem přístupné 
veřejnosti, importuje teplotní techniku z Evropy v hodnotě kolem 
18 mil. Kč (700 000 EUR) ročně.

Trpělivým jednáním asi s deseti většími či menšími zástupci 
se postupem času podařilo vybrat tři společnosti střední velikosti, 
firmu Ivens SAC, Farmalatina a Merck SAC, které nás v současné 
době zastupují na tomto silném jihoamerickém trhu. Během těchto 
let se podařilo prosadit značku MMM Medcenter na místním 
trhu laboratorní techniky, vytvořit první referenční pracoviště 
a postupně zvyšovat prodej až ke 100 000 EUR v tomto roce. V říjnu 
tohoto roku naši pracovníci v rámci pravidelné cesty k podpoře 
prodeje a servisu přijali pozvání na výstavní akci společnosti 
MERCK Chile. Podle obdobného modelu pořádaného společností 
Merck Peruana v Limě, v roce 2010, připravila sesterská společnost 
v Santiagu de Chile v hotelu Intercontinental presentaci výrobců 
laboratorní techniky. Zhruba 10 vybraných dodavatelů, převážně 
z Evropy, presentovalo své přístroje na stáncích v kongresové 
části hotelu ve dnech 19. — 21. října 2011. Pozvání na výstavu 
nakonec přijalo asi 120 pracovníků laboratoří veřejných institucí 
a soukromých subjektů.

Z Brna až do Ohňové země

Změny redukčních hranic 

MMM Medcentrum na veletrhu v Chile 2011

Santiago de Chile
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Dne 9. 11. 2011 se již tradičně setkali v hotelu Slovan 
naši zaměstnanci – jubilanti r. 2011 s jednatelem společnosti 
Ing. Milanem Krajcarem. Setkání jubilantů bylo v pořadí 
již šestnácté. Letošní setkání mělo jednu zvláštnost, že tento 
ročník patřil co do počtu jubilantů k výrazně vyšším než minulá 
setkání, což však nemělo vliv na úroveň setkání. 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

24. 11. 2011 se jako každým rokem uskuteční setkání 
se starobními důchodci naší společnosti. Naši bývalí zaměstnanci 
si budou moci v době od 13 do 14 h 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 práci v BMT  Medical Technology s.r.o. od minulého 
setkání. 

Redakce

S koncem letošního roku skončí i platnost rámcové smlouvy 
(RS) o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené 
se společností T-Mobile. Pro následující dvouleté období se 
povedlo vyjednat výhodnější podmínky. Například volání v rámci 
privátní podnikové sítě (všechna telefonní čísla spadající pod RS) 
je zdarma a neodečítají se volné minuty, bude poskytnuta 30% 
sleva na datové paušály, 50% sleva na hlasové paušály, volné 
minuty pro volání do sítí v ČR a volné SMS. 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

Slyšeli jsme, že dochází ke změnám v oblasti poskytování vycházek 
v době pracovní neschopnosti?

Odpověď: Odpověď je ano, dochází k zásadní změně. Současně 
platné doporučení MSSZ ošetřujícím lékařům, které někteří 
lékaři nedodržovali a jeho vynucování bylo problematické, 
se mění na zákonnou normu změnou v zákoně o sociálním 
pojištění a navazujících zákonech. Ošetřující lékař od 1. 1. 2012 
nesmí určit vycházku delší jak 6 hodin a to v době 8 — 18 h.  
Výjimkou budou závažná zdravotní onemocnění, kdy délka 
i rozmezí zůstávají v platnosti, ale přesnou dobu si určuje pacient 
ve vazbě na jeho zdravotní stav. Toto však musí být zdůvodnění 
CSSZ a vyznačeno na průkazu o neschopnosti. Finanční sankce 
za porušení vůči lékaři jsou nyní přímo ze zákona. 

Bc. Milan Halámka

Dojde ve vazbě na změnu ZP ke změně v oblasti pružné pracovní 
doby?

Odpověď: Novela zákoníku práce rozšířila možnost i na měsíční 
vyrovnávací období a to pokud dojde ke stanovení v  Pracovním 
řádu. Předpokládáme, že bude tato možnost implementována 
i v našem Pracovním řádu, protože je přínosná.

Bc. Milan Halámka

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

Redakce

„Čím více pokynů k vyřešení problému vydáte, tím hůře 
to dopadne.“

Pan Murphy

Motto na listopad

V listopadu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

•   10 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Kmentová Dana ze stř. 6442 – PS,

•   35 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Hamák Bohuslav ze stř. 6442 – PS, 
p. Kiowský Stanislav ze stř. 6690 – TT.

Den otevřených dveří 2011

Přátelské setkání jubilantů roku 2011

Nová smlouva s T-Mobile

Odpovědi na dotazy zaměstnanců

Významná životní a pracovní výročí 


