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Ve dnech 23.—26. ledna 2012 jsme se v rámci společné expozice 
MMM Group zúčastnili, jako již každoročně, mezinárodního 
zdravotnického veletrhu Arab Health 2012, který se koná 
v Dubaji, hlavním obchodním centru Spojených Arabských Emirátů. 

Oproti předchozím rokům se nám podařilo poprvé obsadit místo 
v hale 3, která z hlediska návštěvnosti patří v rámci veletrhu  
k nejvýznamnějším. Současně jsme zvětšili plochu expozice 
a na prezentaci naší skupiny se to ihned projevilo. 

Z hlediska návštěvnosti se jednalo o nejúspěšnější dubajskou 
výstavu v historii MMM Group a kvalitnější byly i získané 
kontakty. Nejpočetnější skupinu návštěvníků již tradičně tvořily 
delegace z nemocnic a ministerstev ze Saudské Arábie, které 
k nám na stánek přivedl náš saudskoarabský partner. 

Početné ale byly i návštěvy z dalších zemí Blízkého a Středního 
Východu, a to jak z řad potenciálních zákazníků, tak zájemců 
o spolupráci a zastupování MMM Group v regionu. 

Namátkou lze jmenovat návštěvníky ze Spojených Arabských 
Emirátů, Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Jemenu, Sýrie, 
Jordánska, Libanonu, Egypta, Libye, Tuniska, Súdánu, Iráku, Íránu, 
Pákistánu, Indie, Gruzie, Azerbajdžánu, Palestiny a z dalších zemí 
z Evropy, Asie i Afriky.

V rámci expozice byly představeny úspěšné modely prodávané 
v rámci MMM Group, především parní sterilizátor Selectomat 
PL a imitace řídícího sytému parního sterilizátoru Sterivap HP. O 
tyto přístroje také zákazníci projevovali největší zájem. Pozornost 
ale lákal i parní sterilizátor Unisteri HP 636, který byl v této 
velikosti představen na mezinárodní výstavě vůbec poprvé. 
Vzhledem k pozitivní odezvě lze očekávat od této nové řady 
parních sterilizátorů Unisteri HP velmi pozitivní vliv na prodej 
celé MMM Group. Vynechat nelze ani mycí automat Uniclean 
SL, který vyniká svou jednoduchostí obsluhy a širokou nabídkou 
funkcí pro centrální sterilizaci. Ve spojení s dalším vybavením 
jako jsou ultrasonická myčka Ultramatic, svářečka Steripack, 
formaldehydový sterilizátor Formomat, či nerezový mobiliář, 
které byly představeny pomocí prospektových materiálů, dotváří 
komplexní nabídku vybavení pro centrální sterilizaci a řadí 
nás tímto k několika málo světovým výrobcům, kteří dokážou 
nabídnout zákazníkovi kompletní servis výrobků a služeb. 

ARAB HEALTH 2012



Nepředpokládá se,  že by současné PF o transformaci nepožádali, 
protože by pozbyli možnost se zúčastnit ve II. pilíři. Podmínkou 
účasti ve II. pilíři je, že musí fond vycházet z transformovaných 
PF!!
Přechod mezi současnými PF je možný pouze do 28. 2. 2012!!
Vstup do současných PF je možný jen do 30. 11. 2012.

Závěr: Zaměstnanecký benefit pro naše zaměstnance - tedy 
příspěvek na PF -  bude platit i nadále a do kterého pilíře zda  II. 
nebo III. budou chtít zaměstnanci vstoupit bude záležet na jejich 
rozhodnutí. 
Podmínky zůstanou v platnosti, než dojde ke změnám 
 v zákonech ČR.
Případné další dotazy budeme zodpovídat, jak v podnikovém 
časopise, tak i na tel. kl. 230-235.

Bc. Milan Halámka, vedoucí LZ

Každým rokem můžeme nejpozději do 15. 2. požádat o roční 
zúčtování záloh daně z příjmu fyzických osob. Je nějaká změna 
v předkládaných dokladech?

Odpověď: Pro zúčtování daně z příjmu za rok 2011 nejsou 
žádné změny, proto si nachystejte stejné doklady jako v letech 
předešlých tj. potvrzení o penzijním připojištění nad 6 tis. ročně, 
soukromém životním pojištění, o výši daru, zaplacení úroků  
z úvěru, dárcovství krve, zaplacení odborových členských 
příspěvků a o úhradě za zkoušku, ověřující výsledky dalšího 
vzdělávání. Pochopitelně je nutné předložit i další potvrzení pro 
rok 2012 (např. pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na děti 
apod.) 

Bc. Milan Halámka, vedoucí LZ

Do starobního důchodu odchází p. Elsner Petr ze stř. 6660 – MS 
a JUDr. Věrný Petr ze stř. 6105 - PP. 

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

redakce

„Uvědomte si meze své odpovědnosti. Odpovědný jste pouze 
 za to, co můžete ovlivnit. Vyhnete se tak zbytečným pocitům viny 
a úzkosti v situacích, do kterých nemůžete zasáhnout“

anonym

Posledním produktem MMM Group představeným na stánku 
byla softwarová aplikace Ecosoft, která slouží v nemocnicích 
k dokumentaci sterilizačních procesů. Ačkoliv i v Evropě se jedná 
o poměrně nový a stále se rozvíjející produkt, v některých zemích 
Blízkého Východu, jako je například Saudská Arábie, je již tato 
služba zákazníkovi rovněž vyžadována a to ve kvalitě, která 
evropský standard v mnohém převyšuje.

Pozitivní výsledky z letošního veletrhu by se měly ve velmi 
krátké době projevit i v růstu počtu objednávek, které by 
především v době možné nové ekonomické krize mohly být pro 
hospodaření naší společnosti velkým přínosem.

Ing. Tomáš Tuček, vedoucí ME

Pro lepší orientaci našich zaměstnanců se budeme zabývat 
výraznou změnou v důchodovém pojištění v letech 2012-2015.
První výraznou změnou je, že v letech 2011-2015 se mění výpočet 
starobních důchodů z I.pilíře - státní důchod. Výše plateb ve výši 
28% z hrubé mzdy zůstává.
Pokud v těchto letech našim zaměstnancům vzniká 
nárok na starobní důchod lze si výši důchodu vypočítat  
na kalkulačce http://www.mpsv.cz/files/clanky/3200/Duchodova_
kalkulacka_120119_TO.xls

Od 1. 1. 2013 dochází k vytvoření II. pilíře – soukromého, který 
se také nazývá „účastnický“. V tomto pilíři budou fondy nabízet 
své produkty s různou strategií. Výhodou budou vyšší výnosy, ale 
je zde riziko ztráty vložených peněz, když menší fond nebude 
zvládat strategii z důvodu menšího počtu klientů. Zaměstnanec 
musí přispívat ve výši 2% z hrubé mzdy a 3% se převedou  
z I. pilíře. Mladší 35 let mohou do tohoto pilíře vstoupit kdykoliv,  
starší 35 let jen do 30.6.2013.

Změna nastává rovněž  ve  III. pilíři – PF – doplňkový – který se 
musí transformovat. Penzijní připojištění, které si velká většina 
našich zaměstnanců uzavřela i z důvodu, že do PF přispívá 
zaměstnavatel, bude k 1. 12. 2012 uzavřeno a již nebude možné 
do tohoto pilíře vstoupit, bude zakonzervován!!! V tomto pilíři 
je ze zákona garantována kladná „O“ zhodnocení, ale vzhledem  
k možnosti investování atd. jsou a budou výnosy nižší než v II. 
pilíři. Fond nesmí být ve ztrátě, případnou ztrátu dorovnávají 
majitelé fondů. Vstoupit do tohoto doplňkového pilíře bude 
možné jen tehdy, když zaměstnanec vstoupí do II. pilíře!!! 

Všechny Penzijní fondy musí požádat o transformaci současného 
PF. Pokud by tak neučinili do 01. 12. 2012 zaniknou a nebudou se 
moci zúčastnit ve II. pilíři. Abonenti tohoto fondu by potom měli 
dvě možnosti – buď výběr naspořených  prostředků nebo přechod  
do jiného transformovaného fondu, případně do některého fondu 
ve II. pilíři. 

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

V únoru oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

• 10 let nepřetržitého prac. poměru  
p. Gerneš Michal ze stř. 6690 – TT,

 p. Kaňák Roman ze stř. 6690 – TT,
 p. Matula Jiří ze stř. 6700 – NP

•   15 let nepřetržitého prac. poměru  
p. Žemla Petr ze stř. 6700 – NP

•   40 let nepřetržitého prac. poměru  
p. Langer Milan ze stř. 6700 – NP

Významná životní a pracovní výročí

Změny v důchodovém pojištění

Odpovědi na dotazy zaměstnanců

Motto na leden

Vážený dodavateli,

na základě interního vyhodnocení dodavatelů oddělením CS 
Nemocnice Nové Město na Moravě, jste byli vyhodnoceni 
jako nejlepší v oblasti poskytování servisu přístrojů.

Touto cestou Vám děkuji za spolupráci v minulém roce a 
věřím, že stejně dobrá bude i v roce 2012. 

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů v novém roce

Primář CS a COS MUDr. Milan Maleček

Poděkování za nejlepší servis v roce 2011


