
Od 1. do 3. května se konala v New Yorku největší americká výstava 
přístrojů a vybavení pro laboratoře a farmaceutický průmysl – Interphex 
2012 a mezi cca 700 vystavovateli nechyběla ani naše dceřiná společnost 
BMT-USA, LLC.  Naše účast na této výstavě je tradičně obchodně velmi 
úspěšná a proto jsme se rozhodli představit v letošním roce naše výrobky 
a služby na zvětšeném stánku o ploše 36 m2. Náš cíl – stát se největším 
vystavovatelem sterilizačních přístrojů na této výstavě, vytvořit image 
specializované firmy a přilákat tak nové zákazníky - se nám splnil.  Naše 
snaha nám opět přinesla celou řadu nových zajímavých osobních kontaktů 
i konkrétních jednání o připravovaných projektech. Zákazníci měli možnost 
se seznámit s naší novinkou – přístrojem UNISTERI HP 559 - 1 ED, 
modelem parního sterilizátoru STERIPRO pro farmacii vyráběného na 
bázi sterilizačních komor vyrobených v BMT u naší dceřiné společnosti 
v Seattlu, WA, modelem řídicí automatiky STERIVAP HP IL a laboratorní 
sušárnou VENTICELL 55, kterou jsme již tradičně používali i pro pečení 
čokoládových sušenek, o které byl také již tradičně opět velký zájem.
Velmi nadějné byly také jednání o nových připravovaných projektech 
s naším kanadským partnerem, pro něhož jsme již v loňském roce dodali 
naše přístroje pro Heart Institut v Montrealu a nyní pro něho probíhá 
výroba naší zatím největší společné zakázky -  22 ks parních sterilizátorů 
pro MUHC v Torontu. 

V rámci výstavy proběhlo také školení několika našich místních dealerů 
a celá řada technických konzultací. Díky aktivní prezentaci naši produkce 
na výstavách a seminářích se pozice naší společnosti BMT - USA, LLC 
na americkém trhu stále více upevňuje a počet realizovaných dodávek 
přístrojů tento pozitivní trend zcela jasně potvrzuje. Na základě 
realizovaných jednání se jeví, že by se letošní ročník výstavy Interphex  
mohl stát i naší dosud nejúspěšnější účastí.    

Ing. Milan Krajcar, jednatel společnosti

Střední a Jižní Amerika pro nás do budoucna představuje velký obchodní 
potenciál. Jednotlivé, poměrně hustě osídlené země této oblasti se rychle 
ekonomicky rozvíjejí a tvoří se nové trhy, které jsou již schopny absorbovat 
a zaplatit i naše kvalitní přístroje. Rozvoj prodeje a budování image naší 
společnosti zajišťují Ing. Tomáš Salajka (parní sterilizace pro zdravotnictví, 
laboratoře a farmacii) a Ing. Ondřej Procházka (teplotní technika pro 
laboratoře a farmacii). Oba odvádí skvělou práci a počet realizovaných 
dodávek meziročně úspěšně roste. 
V souvislosti se slavnostním ceremoniálem otevření odd. centrální 
sterilizace v nemocnici v Cali i se slavnostním aktem, při kterém se náš 

místní dealer, pan Carlos M. Flórez stal honorárním konzulem České 
republiky v Cali jsem měl na základě jeho pozvání i já možnost navštívit 
tuto dynamicky se rozvíjející zemi. 

Universitní nemocnice VAL je svým charakterem srovnatelná s obvyklými 
nemocnicemi v České republice a odd. centrální sterilizace, které je nyní 
vybaveno 5 ks Sterivapů působí impozantně a stalo se naší dosud nejlepší 
referencí. Vedle slavnostního aktu otevření centrální sterilizace, kterého se 
účastnilo cca 50 hostů vč. českého velvyslance pana Vladimíra Eisenbruka 
a obchodního rady pana Pavla Bechného jsme v průběhu dvou dnů 
navštívili ještě dva další nové potenciální zákazníky. Měli jsme možnost 
představit naši společnost i starostovi města Cali (cca 3 mil. obyvatel). 
Shodou náhod je pan starosta bývalým ředitelem velké nemocnice a tak 
se krátká audience protáhla na více než hodinové společné jednání. 

Proces inaugurace pana Carlose M. Flóreze, kterým se stal honorárním 
konzulem České republiky proběhl ve slavnostním duchu a jeho pověřovací 
listiny mu předal pan vrchní ředitel ministerstva zahraničí Dr. Vítězslav 
Grepl.
Poslední odpoledne bylo věnováno školení obchodníků firmy C4, kteří 
nabízí naše přístroje a připravují nabídky pro sterilizátory pro zdravotnictví, 
laboratoře i farmacii. Všem se naše přístroje líbí a podle jejich slov očekávají 
další zajímavý projekt do konce června 2012….

Ing. Milan Krajcar, jednatel společnosti

V posledním březnovém týdnu se v Dubaji konal veletrh Arablab 2012. 
Produktová řada teplotní techniky společnosti BMT byla prezentována na 
stánku MMM Medcenter. Od našeho tamnějšího exkluzivního partnera, 
firmy BDH Middle East, byl na náš stánek zapůjčen přístroj Ecocell 55, 
který svým příjemným designem i kvalitním zpracováním opět budil 
zaslouženou pozornost u návštěvníků.
Tato akce se těší stále většímu zájmu výrobců i zákazníků z oblasti Perského 
zálivu, ale i vzdálenějších zemí Asie a Afriky. Tentokrát jsem na našem 
stánku přivítal zástupce více než 70 společností. Částečně se jednalo o naše 
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budou snímače nefunkčí!!!
-  Všichni zaměstnanci se však musí evidovat u dveří jak nákladní vrátnice, 

tak u hlavní budovy  při vstupu – výstupu z podniku.
-  V návaznosti na tato opatření se mění výpočet odpracované doby 

a upouští se od 30 min. zaokrouhlování,  na 15 min., což je velmi 
pozitivní přístup vedení společnosti.

-  Minimální délka přesčasu je však stanovena na  délku 30 min., kratší  
doba není uznána jako přesčas a to u všech zaměstnanců.

-  Překážky na straně zaměstnance – lékař se sjednocuje u všech kategorií 
na stejnou pevnou dobu tj. od 9:00 do 13:00h. tj. max. 4h., kromě 
dárcovství krve.

-  Změna v značení příchodů a odchodů  nastává k 1. 6. 2012 i když 
nebude v EKD viditelná, ale bude realizována až po převodech docházky 
za 5/2012 do mezd, tedy po 6. 6. a to zpětně k 1. 6.

Uvedená opatření by měli zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců 
a doufáme, že budou kladně přijata a ze strany zaměstnanců a vedoucích 
taktéž dodržována. Bližší podrobnosti právních aspektů jsou v rubrice 
„Odpovědi na dotazy“.

Bc. Milan Halámka, vedoucí LZ

Mám dotaz jak mám chápat označení příchodu a odchodu jako začátek 
pracovní doby?
Odpověď:
„Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinnen vykonávat pro 
zaměstnavatele práci a doba v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven 
k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“ citace § 78 ods.1 ZP. 
Zaměstnanec je povinnen být na začátku směny na svém pracovišti 
a odcházet z něho až po skončení směny.“ § 81 odst.3. ZP.
„Zaměstnavatel je povinnen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci 
s vyznačením začátku a konce…….“ § 96 ZP
Z uvedených zákonných norem je nutné vycházet. Jak je zřejmé stále 
se  hovoří o pracovišti, nikoliv o areálu zaměstnavatele. Toto je častým 
nedorozuměním mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. 
Pokud zaměstnavatel neeviduje pracovní dobu přímo na pracovišti 
z nějakých důvodů, ale na vstupu do areálu, musí zaměstnanec počítat 
s určitou časovou rezervou, aby byl včas na pracovišti a také odcházel 
s  touto rezervou. V našem případě je evidence u vstupu jako orientační 
pro kat. THP a rezerva na dojítí - odejítí z pracoviště je stanovena v celkové 
délce 5 min. 

Bc. Milan Halámka, vedoucí LZ

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

redakce

„Nenapravovat své chyby, znamená dopouštět se skutečných omylů“.

Konfucius

aktuální distributory z oblasti Perského zálivu, ale také Indie, Maroka či 
Turecka. Drtivou většinu návštěvníků pak tvořili noví potenciální zájemci 
o používání či distribuci teplotní techniky BMT, především ze Saudské 
Arábie, Kuvajtu, Íránu a Pákistánu. Kromě prezentované teplotní techniky 
jsem pak získal i několik kontaktů na potenciální zákazníky z oblasti 
sterilizace. 
Navzdory rostoucí konkurenci nízkonákladových výrobců z Indie, Číny 
či Koreje se nám i v loňském roce podařilo posílit naši pozici na trzích 
v oblasti Perského zálivu. Letošní Arablab pak ukázal, že i letos se můžeme 
těšit na rostoucí množství poptávek po našich přístrojích.

Ing. Martin Simerský, Medcenter

V sídle MMM ve Stadlernu se letos v dubnu poprvé konalo dvoudenní 
setkání servisních oddělení dceřiných společností MMM GmbH a BMT 
Medical Technology s.r.o.  Každá z poboček prezentovala své aktivity 
v oblasti servisu a služeb zákazníkům. Za MMM byli přítomni kolegové 
z Rakouska, Švýcarska, Francie, Polska a Velké Británie. Za BMT se 
zúčastnili zástupci servisu z Brna a dceřiných společností ze Slovenska, 
Ukrajiny a Španělska.

Prezentace poboček, které proběhly v prvním dni setkání, byly zajímavé 
už jen z hlediska nabídky služeb – v jednotlivých zemích existují značné 
rozdíly v portfoliu i organizační struktuře. Výměna zkušeností se servisními 
službami ukázala, že každý stát má svá specifika, která nelze globalizovat, 
ale je nutné se přizpůsobit legislativě a zvyklostem v daném regionu.
Dále nám byly představeny technické novinky, týkající se přístrojů MMM 
GmbH, mycí techniky a sterilizace roztoků. Rovněž byly prezentovány 
úspěchy celé MMM Group v předchozích letech, jak v prodeji výrobků, tak 
i v servisních službách. Na celkovém zisku měl servis výrazný podíl 40 %, 
což je pro nás velmi povzbuzující. Z toho plyne, že je nutné nabízet naše 
výrobky současně se servisními službami, že jedno bez druhého nemůže 
existovat. Jen tak je možné naplnit vizi MMM Group - být jedničkou 
na evropském trhu ve sterilizační technice. 
Setkání bylo pro všechny účastníky velmi přínosné a inspirativní. A tak 
doufáme, že se příští rok uskuteční stejné setkání tentokrát již za účasti 
všech dceřiných společností.

Ing. Zdeněk Foret, Ph.D., vedoucí TS

V návaznosti na zpřesnění evidence docházky zaměstnanců v souladu 
se ZP,  se od 1. června 2012 zavádí:
- Evidence příchodů a odchodů u kat. D přímo na pracovištích.  Jedná se 
o stř. 6610-6710. Tím u těchto zaměstnanců se nebude řešit délka pobytu 
v šatnách a cesta po areálu firmy. Bude na pracovištích doplněno časovým 
displejem o přesném čase ve vazbě na PC, aby nedocházelo k polemikám 
o čase.
- U kat. THP bude řešeno zpřesnění odpracované doby, odpočtem 5  minut 
z evidované doby před výpočtem pracovní doby, jako dobu po kterou 
se musí dostat zaměstnanec na pracoviště a z pracoviště, bez ohledu 
na vzdálenost k pracovišti. 

- Zaměstnanci kat. D se nebudou evidovat na zařízeních evidence 
u vstupech do podniku, které budou sloužit pouze zaměstnancům 
kat. THP. Pro tyto zaměstnance kat D (kromě ostrahy, udržby, expedice) 
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V květnu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

•   10 let nepřetržitého prac. poměru    
p. Kučera Miloš ze stř. 6373 - SH,    
p. Valenta Radoslav ze stř. 6373 –  SH,  
p. Bubeník Pavel ze stř. 6650 - TN

•   25 let nepřetržitého prac. poměru   
p. Mucha Lubomír ze stř. 6640 – L

 •   35 let nepřetržitého prac. poměru 
p. Ing. Štikarovský Zdeněk ze stř. 6530 – TV

Významná životní a pracovní výročí

 Účastníci setkání dceřiných společností MMM a BMT

Setkání dceřiných společností MMM a BMT 

Změna evidence docházky v BMT 

Odpovědi na dotazy zaměstnanců: 

Motto na květen: 


