
BMT se podařilo prosadit se svým spektrem výrobků u nového významného 
partnera. V těchto dnech jsme úspěšně předali do užívání velký parní 
sterilizátor řady STERIVAP HP pro sterilizaci roztoků. LONZA BIOTEC s.r.o. 
je součástí skupiny Lonza, která patří k největším světovým dodavatelům 
do farmaceutického průmyslu, zdravotnictví a biotechnologií. V roce 2011 
činil její obrat 2,69 mld. švýcarských franků.
LONZA BIOTEC s.r.o. se sídlem v Kouřimi (40 km východně od Prahy) 
se specializuje na výrobu aktivních farmaceutických substancí (API), 
meziproduktů pro výrobu API, potravinových doplňků a aktivních složek 
kosmetických výrobků. 
V kouřimské Lonze funguje také výzkumné a vývojové centrum, které se 
zabývá převáděním procesů do průmyslové výroby a jejich neustálým 
zlepšováním prostřednictvím inovativního, konkurenceschopného 
a technicky uskutečnitelného řešení. V současné době Lonza zaměstnává 
384 lidí a patří tak k nejvýznamnějším zaměstnavatelům ve Středočeském 
kraji. Výroba v Lonze Biotec Kouřim je plně automatizovaná, probíhá 
v režimu správné výrobní praxe (cGMP), biotechnologickou cestou, tzn. za 
přítomnosti živých mikroorganismů. Disponuje bioreaktory o objemu 15 
m3, 50 m3 a 75 m3. Celkový objem všech bioreaktorů tvoří 475 m3.Téměř 
veškerou produkci exportují na světové trhy - do zemí EU, do Švýcarska, 
USA, Japonska. Závod  v Kouřimi je na vysoce vyspělé technické úrovni 
a je opakovaně certifikován a registrován u řady významných českých 
i světových institucí (systém řízení podniku podle ISO 9001:2008, český 
Státní úřad pro kontrolu léčiv SÚKL a americký Úřad pro kontrolu léčiv 
- FDA) a pod. Lonza Biotec získala mimo jiné také investiční pobídky na 
projekt rozšíření výroby a na provoz nového výzkumného a vývojového 
centra, které vzniklo v roce 2006, kde se 30 vědců a laboratorních techniků  
zabývá aplikovaným výzkumem, vývojem a optimalizací fermentačních, 
izolačních a purifikačních procesů.

 Ing. Roman Milich, vedoucí TM

Slavnostního uvedení do provozu nové centrální sterilizace v Chrudimské 
nemocnici se 11. září 2012 ujali krajský radní zodpovědný za zdravotnictví 
Martin Netolický spolu s ředitelem Chrudimské nemocnice Tomášem 
Vondráčkem.

Za dodavatele se slavnostního otevření zúčastnili zástupci společností 
BMT, Johnson&Johnson a Miele. Rekonstrukce za více než 31 milionů 
korun probíhala od poloviny června do září 2012. BMT tak vybudovalo 
centrální sterilizaci  se třemi velkými parními sterilizátory řady STERIVAP 
HP. Jedná se o největší investiční akci ve zdravotnictví v letošním roce 
v Pardubickém kraji. Otevření centrální sterilizace v Chrudimské nemocnici 
je výsledkem investiční politiky kraje. Podle slov ředitele nemocnice Tomáše 
Vondráčka rekonstruované prostory splňují nejpřísnější hygienické limity 
pro sterilizaci nástrojů, ale i spotřebního zdravotnického materiálu. Díky 
této investici může nemocnice také rozšířit nabídku služeb ambulantním 
lékařům, což je ekonomicky zajímavé.
Hlavním cílem rekonstrukce byla modernizace provozu centrální sterilizace 
a jejího propojení dvěma výtahy s centrálními operačními sály. Tím se 
uzavřel celý operační trakt pro  pohyb čistého a špinavého materiálu. 
Zlepšily se výrazně pracovní podmínky  zaměstnanců. Rekonstrukce 
neměla lehký start. Pardubický kraj ji totiž původně nechtěl financovat 
a jeho záměrem bylo opravit centrální sterilizaci v pardubické nemocnici 
s tím, že by chrudimští zdravotníci vozili do sousedního města své použité 
operační nástroje. Proti této úvaze se postavilo vedení radnice v Chrudimi. 
Znamenalo by to vybudování závislosti na jiném subjektu a ohrožení akutní 
péče ve smyslu menšího počtu operací. Pod tíhou argumentů nakonec 
Pardubický kraj svůj postoj změnil a rozhodl o rekonstrukci centrálních 
sterilizací v obou městech.

Ing. Roman Milich, vedoucí TM

Za krásného slunečného počasí jsme druhou zářijovou sobotu přivítali 
v Radosticích účastníky a hosty již 14. ročníku BMT Nerez Duatlonu. 
Vzhledem ke změně podmínek pro pořádání cyklistických závodů byla trať 
pro kola přesunuta ze silnice na lesní cesty v okolí Radostic.
Před 10. hodinou se začali sjíždět první nedočkaví účastníci. Přijeli také 
hosté z vedení skupiny MMM, majitel společnosti pan Michael Koller 
s manželkou, ředitel MMM pan Michael Geutler, jednatel BMT pan Norbert 
Weinhold s paní a dále pánové F. Enk a T. Nolden s manželkami i několik 
významných hostů z řad našich obchodních partnerů. Úderem 11. hodiny 
závody oficiálně zahájil pan Michael Koller a jednatel společnosti BMT pan 
Milan Krajcar. Petr Krejčiřík seznámil závodníky s úskalími trasy v úvodní 
rozpravě.  V 11:30 pan Koller výstřelem ze startovní pistole vypustil na trať 
přes 70 závodníků. Na startovní čáru se postavilo i 5 výborně připravených 
závodníků z MMM, kteří se srdnatě potýkali s nástrahami trati a bojovali 
o přední pozice v celkovém pořadí. První okruh běžecké tratě vedoucí po 
rovině malebným údolím kolem radostického mlýna nečinil závodníkům 
větší potíže. Na běh navazovala cyklistická trať s téměř 300 metry 
převýšení, která důkladně prověřila kondici všech. Závěrečné druhé kolo 
běhu kolem radostického mlýna bylo po vyčerpávající cyklistické trase 
podstatně náročnější než kolo první a definitivně určilo pořadí jednotlivých 
závodníků.   
První proťal cílovou pásku opět Lukáš Soural v čase 0:55. Na druhém a 
třetím místě se umístili Vladimír Řezníček a Tomáš Šplíchal. Mezi ženami 
byla první Helena Lisa Jansová v čase 1:31, druhá Ivana Stratilová a třetí 
Dana Alánová. Kolegové z MMM Stefan Tschui, Wolfgang Forster a 
Matthias Eder dorazili do cíle na 17., 18. a 19. místě. Nezapomněli jsme 
ani na kategorii Masters, kde se na prvních místech umístili Petr Krieg, 
Vladimír Sláma a Vladimír Krčma. Celkem závod dokončilo 61 účastníků. 
Předání pohárů a dalších cen se opět ujali pánové M. Koller, M. Geutler, 
M. Krajcar a N. Weinhold. Popřáli vítězům jednotlivých kategorií a ocenili 
jejich výborné sportovní výkony. 
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Příklad: Pokud zaměstnanec dostává od BMT penzijní příspěvek měsíčně 
ve výši 1 000 Kč (zaokrouhleno pro jednoduchost), jedná se o 12 000 Kč 
ročně. Na životní pojištění zasílá BMT cca 8 000 Kč ročně, součtem se tedy 
jedná o 20 000 Kč. Od 1. 1. 2013 je prostor ve zvýšení oblasti životního 
pojištění až o 12 000 do daňového 32 000 Kč. Řešením může být, že si 
zaměstnanec v tomto případě sníží mzdu o 750 Kč a zaměstnavatel bude 
zasílat 1000 Kč. Tím bude daňově uznatelné a jak pro zaměstnance, tak pro 
BMT zajímavé. Příklad je zaokrouhlován a bez případné vánoční odměny!!! 
Upozorňuji, že se jedná o příklad a je nutné řešit na LZ individuálně. 

Bc. Halámka Milan, ved. LZ

V současné době probíhají masové kampaně Penzijních fondů kde nejsou 
vždy podávány relevantní informace a jsou cílené k tomu, aby pojištěnec 
přestoupil do jiného fondu. Vzhledem k tomu uvádíme přehled zhodnocení 
zpracovaný Asociací penzijních fondů ČR:

Průměrné zhodnocení po odečtení průměrné inflace (1995-2011)

Penzijní fond Průměrné zhodnocení

Generali PF 1,09 %

ING PF 0,90 %

Allianz PF * 0,81 %

AXA PF 0,78 %

PF Komerční banky 0,50 %

ČSOB PF Stabilita 0,48 %

PF České pojišťovny 0,44 %

Aegon PF ** 0,06 %

PF České spořitelny -0,14 %

* na trhu od r. 1997
** na trhu od r. 2007
Při rozhodování se tedy nenechat přesvědčovat, ale informace si ověřovat, 
jde o vaši budoucnost.

 Bc. Milan Halámka, ved. LZ

V září oslaví pracovní jubileum ve společnosti: 

Bc. Milan Halámka, ved. LZ

„Stálá pracovní smlouva a mzda kolem tisíce eur se dnes v naší zemi 
označuje termínem JOB snů“

Hector Molina, španělský student

Současně byl pro děti zaměstnanců a další zájemce připraven orientační 
běh na loukách v radostickém údolí v délce 1,5 km s 10 kontrolními body. 
Děti absolvovaly tento závod dle vlastního uvážení během nebo chůzí. 
Orientační běh nejrychleji zvládla Adéla Prostějovská. Trasu si bez měření 
času prošli i mnozí zájemci z řad dospělých.
Závěrečné slovo patřilo panu Michaelovi Kollerovi a panu Milanu 
Krajcarovi, kteří poděkovali všem zúčastněným za dosažené sportovní 
výsledky a popřáli jim příjemné přátelské posezení při hudbě a malém 
občerstvení. 

K sobotní pohodě přispěla opět country kapela, ukázka tanečního 
sportovního vystoupení, prasátko na grilu i chlazené nápoje. Věříme, že 
k večeru se všichni účastníci rozjížděli ke svým domovům spokojeni se 
svými sportovními výsledky, s další motivací na příští rok nebo aspoň 
s radostí a dobrým pocitem, že zase udělali něco málo pro své zdraví. 
Děkujeme vedení společnosti MMM i BMT, že nám umožnili pokračovat 
v naší dlouholeté tradici BMT Nerez Duatlonu, všem spolupracovníkům, 
kteří nám pomohli s přípravou a podíleli se na hladkém průběhu akce, 
závodníkům, že dodržovali zásady fair play, bezpečnosti a nezpůsobili si 
žádný větší úraz i všem dalším účastníkům z řad MMM, BMT i hostům, že 
přispěli k výborné náladě a úspěchu celé akce. Teď už se můžeme těšit na 
příští 15. ročník BMT Nerez Duatlonu, který plánujeme na sobotu 7. září 
2013 a věříme, že toto již tradiční, neformální, sportovní setkání přiláká 
ještě více našich zaměstnanců.
DVD s fotkami a videem si mohou účastníci vyzvednout na sekretariátě 
podniku u paní Krupičkové.

Organizační tým

Mám uzavřenu smlouvu s PF před rokem 2000 a mám možnost si 
naspořenou částku po dosažení 50 let vybrat, zároveň bych nechtěl uzavřít 
penzijní připojištění po 30. 11. 2012 kde již není garance státu a jsou jiné 
podmínky. Jaké mám možnosti?
Odpověď: Tato otázka je velmi častá. Po projednání u všech větších PF bylo 
zjištěno a ověřeno, že jedinou možností je u současného PF připojištění 
zakonzervovat (zmrazit) a uzavřít nové Penzijní připojištění, ale u jiného 
fondu a za podmínek platných nyní, tedy s garancí státu, ale nižším 
zhodnocováním. Po dosažení věku 50 a více let je možné naspořenou 
částku vybrat a tím tuto smlouvu zrušit. Nelze vybírat po více částkách!!!!

Bude BMT přispívat do II. Penzijního pilíře a pokud ano za jakých podmínek?
Odpověď: Přispívat do II. pilíře nelze. Zaměstnavatel bude pouze posílat 
povinnou část ze zákona, o kterou bude snížen odvod na soc. pojištění 
o 3 % z vyměřovacího základu.  

V BMT je podporováno životní pojištění. Podmínkou je že zaměstnanec 
se vzdá dohodnuté mzdy a BMT zasílá tuto částku zvýšenou o 34 % na 
smlouvu na životní pojištění. Bude vzhledem k změně důchodového 
systému zde změna?
Odpověď: V současné době je podmínkou snížení mzdy o max. 450 Kč 
nebo 2,80 Kč / hod. a BMT zasílá na životní pojištění 666 Kč měsíčně. 
Tento limit se uvolní k 1. 1. 2013 s tím, že ale nesmí být překročen daňový 
limit, který je v současnosti 24 000 Kč. Od 1. 1. 2013 by měl být zvýšen 
na 32 000 Kč. 

• 10 let nepřetržitého prac. poměru
 p. Mikulášek Milan ze stř. 6221 – KS,
 p. Soural Lukáš ze stř. 6610 – OB,
 p. Melkes Petr ze stř. 6670 – SV.

• 15 let nepřetržitého prac. poměru
 p. Hřebíček Marek ze stř. 6710 – VS

• 20 let nepřetržitého prac. poměru
 p. Třísková Ludmila ze stř. 6400 – EŘ,

• 25 let nepřetržitého prac. poměru
 p. Ing. Jakubiček František  ze stř. 6221 – KS,
 p. Ing. Hranický Aleš ze stř. 6030 - IT,

Významná životní a pracovní výročí

Významná životní a pracovní výročí

Otázky a odpovědi zaměstnanců

Odpovědi na otázky zaměstananců

Motto na září
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