
Ve dnech 10.-12. října se konal v thajském Bangkoku první odborný 
seminář spojený s výstavou vybavení a přístrojové techniky pro 
chov laboratorních zvířat AFLAS 2012. Tyto semináře (AALAS) 
představují již několik let v USA špičkové setkání odborníků 
z této v současnosti dynamicky se rozvíjející oblasti podpořeného 
současnou prezentací novinek dodavatelů přístrojového vybavení, 
klecí, podestílky a krmiv pro laboratorní zvířata. Naše dceřiná 
společnost BMT-USA se těchto akcí pravidelně zúčastňuje již 
několik let a naši kolegové oceňují možnosti získávat nové a velmi 
kvalitní osobní kontakty a informace. 

V letošním roce se tato akce poprvé přesunula i do Asie a MMM 
Group prostřednictvím BMT společně s naším místním partnerem, 
firmou N.Y.R. nechyběla ani na této akci. 

Základem našeho úspěchu byl grafický návrh stánku o rozloze 
18 m2 připravený panem P. Prokešem z odd. Propagace, možnost 
zapůjčit si bezplatně již prodaný Sterivap HP IL 666-1 ED (dodaný 
pro laboratoř Siriraj University v Bangkoku) od našeho místního 
dealera i získané umístění našeho stánku přímo před vstupem do 
hlavního přednáškového sálu. Veškeré reklamní panely připravené 
v BMT jsme nechali natisknout přímo v Bangkoku a jejich kvalita 
i skoro neuvěřitelná cena nás mile překvapily (veškeré grafické 
práce stály pouze cca. 2 500 Kč!!!). Jednoduchý, ale poutavý stánek 
plně odpovídal našim potřebám na této malé výstavě a líbil se 
i našim hostům.

Seminář provázela výstava laboratorních přístrojů asi na  
30 stáncích. Zajímavé bylo, že mimo nás se v oblasti sterilizace 
semináře účastnily i konkurenční firmy Getinge (Švédsko), Tuttnauer 
(Israel), Matachana (Španělsko), Amsco-Steris a Consolidated 
(obě USA)! Oblast sterilizace tak měla vůbec nejvyšší zastoupení 
konkurenčních výrobků.

Naší konkurenční výhodnou bylo, že jsme měli jako jediná 
společnost na výstavě skutečný a plnohodnotný přístroj. Elegantní 
design Sterivapu, 12“ dotykový displej s možností předvést veškeré 
programové vybavení a kvalitně provedené nerezové trubkové 
propojení, nám umožnilo přímo na místně přesvědčit zákazníky 
o kvalitě a schopnostech našich přístrojů. 

Každý den se výstavy zúčastnilo cca 200-300 odborníků. Na našem 
stánku jsme měli možnost se setkat také se zájemci z Číny a Indie. 
I náš místní partner byl s úrovní výstavy a získaných kontaktů 
spokojen.

Snad jediným záporem akce byla cena vstupenky, která činila 
asi 3 000 Kč/osobu!!! a která zcela jistě způsobila, že minimálně 
výstavu přístrojů a vybavení laboratoří nemohlo navštívit ještě 
více techniků a odborníků (na podobných výstavách v zahraničí 
je obvykle vstup na výstavu přístrojů a vybavení zdarma a platí se 
pouze za účast na odborných přednáškách).

V současnosti pracuje v různých laboratořích a ve farmaceutickém 
průmyslu v Thajsku již 27 ks našich parních sterilizátorů, dva další 
jsou právě teď na cestě do Bangkoku, dva další jsou nyní ještě 
ve výrobě v BMT a budou odeslány do konce letošního roku. Dle 
vyjádření jednoho z našich návštěvníků se do konce letošního roku 
můžeme těšit na další novou objednávku.

Thajsko je nejen oblíbenou destinací pro turisty, ale i velmi 
konkurenčním a náročným trhem. Cenová jednání jsou velmi 
náročná, zákazníci jsou vzdělaní a dobře připravení a od dodávek 
z Evropy očekávají špičkovou kvalitu, design a dlouhodobou užitnou 
hodnotu. Krátké dodací termíny jsou pro ně samozřejmostí.

Věřím, že nám naše účast na odborném semináři AFLAS 2012 
pomůže dále prohloubit naše kontakty v oblasti vivárií a zvířetníků 
a dále zvýšit i naše prodejní úspěchy v roce 2013.

Ing. Milan Krajcar, jednatel společnosti   

Uplynuly více než 3 roky od data, kdy jsem publikoval ve firemním 
časopise „Paprsek“ svůj první článek zaměřený na strategický nákup 
v BMT pod názvem „Úloha strategického nákupu v BMT“. Kromě 
pokusu přiblížit čtenářům, co že se to pod tímto ne zcela šťastně 
či výstižně zvoleném názvu pro výběr dodavatelů nakupovaných 
komponentů ukrývá, jsem podal jakýsi přehled toho, co by bylo 
možné v oblasti snižování nákupních nákladů dosáhnout, jak 
a také vyjádřeno v procentech – kolik, samozřejmě tyto údaje byly 
vztažené na tehdy aktuální objem nákupního obratu. Už tenkrát 
se ukázalo, že potenciál v této oblasti je velký, což zajisté není 
nejlepší vizitka pro žádnou firmu, naší tedy nevyjímaje. O to bylo 
pak snadnější vykázat rychle a celkem vysoké úspory během 
velmi krátkého období. Bylo by však chybné domnívat se, že 
tomu tak bude natrvalo. Potenciál, zvláště pak ten, který jsem 
zmiňoval, je veličina proměnná, jako ostatně mnohé jiné, a mění 
se díky cílenému úsilí nákupu směrem dolů. Teoreticky by mohl po 
exponenciále konvergovat až k nulové hodnotě. Leč to je ideální, 
teoretická možnost, která v praxi nikdy nenastane, protože vlivem 
mnoha aspektů občas stoupá nahoru, bohužel také v režii nákupu. 
Rozebírat proč, je předmětem analýz činnosti nákupního oddělení 
a nemá smysl to zde rozvádět. Důležitý je obecně pojatý úkol pro 
nákup – usilovat o jeho snižování a zabraňovat jeho navyšování. 
A to je to, k čemu jsem se snažil propracovat, poskytnout Vám 
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Podíl nákupu na dobré kondici naší firmy
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firmy máme všichni bez ohledu na to, zda je tento podíl vyčíslitelný 
exaktně nebo ne. Je to nesporně pozitivní počin vedení naší firmy 
a jistě i motivující do budoucna, protože „potenciál“ pro zlepšení 
kondice naší firmy,  alespoň mohu-li to tak napsat za oddělení 
nákupu, se ještě zdaleka nepřiblížil k „nulové hodnotě“.

Ing. Milan Hronec, Strategický nákup

Jsou nějaké změny u podmínek pojištění u životního pojištění?

Odpověď: 
EU schválilo novou směrnici, která je k 1. 1. 2013 aplikovaná do 
pojišťovnictví a týká se toho, že v současné době se rozlišovalo 
v životním pojištění pohlaví pojištěného. Ženy měly podstatně 
levnější pojištění z důvodu, že se dožívají dle statistik vyššího věku 
než muži. Při stejném pojištění dělal rozdíl několik stokorun např. 
při stejném pojištění na stejnou dobu u stejné pojišťovny atd., nyní 
muž platí 1 455,-Kč měsíčně, kdežto žena 845,-Kč. 

EU však tento přístup posoudila jako diskriminující a od  
1. 1. 2013 budou životní pojištění pro obě pohlaví shodná. 
Při uvedeném shodném pojištění u stejné pojišťovny bude  
od 1. 1. 2013 pojištěnec, muž i žena, platit 1 050,-Kč. Co doporučit? 
Ty ženy, které chtějí tento produkt využít, pojistit se nejpozději do 
20. 12. 2012 a muži, kteří chtějí tento produkt využít počkat až po 
1. 1. 2013. Oba ušetří. 

Bc. Milan Halámka, ved. LZ

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

Po dlouhé a zákeřné nemoci zemřel bývalý dlouholetý zaměstnanec 
pan Arnošt Bohrn, zaměstnanec stř. 6670 - SV, kde pracoval před 
odchodem do starobního důchodu Rodina děkuje všem, kteří se  
04. 10. 2012 zúčastnili posledního rozloučení.

Redakce

„Každý pracovník, který dokáže plnit své pracovní povinnosti, má 
předpoklady tuto svoji práci iniciativně zlepšovat (člověk jako 
hlavní zdroj růstu kvality a produktivity práce).“

Japonský podnikatel K. Ohmara 

všem, čtenářům tohoto časopisu informaci o tom, jak se nám v této 
oblasti daří.

Na pomoc jsem si proto vzal údaj, který představuje rozdíl mezi 
obratem z prodeje a nákupních výdajů za rok pro období let 2004 
až 2012. Roste-li tento rozdíl, pak je to známka toho, že si nákup 
vede dobře a je-li tato tendence, tento trend patrný v takovém 
časovém rozpětí jak jsem již uvedl výše, je to důkaz toho, že to není 
náhoda, ale výsledek úsilí nákupního oddělení. To pak napomáhá 
zvyšovat konkurenceschopnost našich produktů, zlepšuje se tedy 
jejich prodejnost a v konečném důsledku objem jejich prodeje 
= nárůst obratu z prodeje. Zjednodušeně řečeno – jestliže jsme 
před 10 lety vyrobili dva naše přístroje s vynaložením určitých 
konkrétních nákupních nákladů, vyrobíme dnes při stejných 
nákupních nákladech tři. Prosím, berte tento příklad jako ilustrační 
– možná, že ne tři, ale 2,75 nebo 3,15 přístroje – podstatné je na 
tom to, že jich při stejných nákupních nákladech vyrobíme více 
a tato tendence, tento trend, jak je patrné z přiloženého diagramu, 
vykazuje jednoznačný růst. Snad ještě několik jiných čísel pro 
ilustraci – rozdíl prodej/nákup v roce 2004-2006 představoval 
ca. 140 až 160 mil. Kč. V letech 2007-2008 ca. 265 až 275 mil. 
Kč a v posledních letech tj. 2009-2011 (výhled pro rok 2012 je 
obdobný) to bylo 275 až 305 mil. Kč. Neodpustím si v této 
souvislosti ještě jednu poznámku. Zdálo-li by se někomu, že tohoto 
rozdílu by bylo možné dosáhnout i prostým navýšením cen za 
prodej – pak tvrdím ano, teoreticky to možné jistě je, ve skutečnosti 
je však pravděpodobnost této možnosti hraničící takřka s jistotou 
nerozlišitelná od nuly – samozřejmě je to věc k diskuzi, jednorázově 
možná lze i toto připustit ale dlouhodobě ne!

Vysvětlivky k diagramu:

Diagram obsahuje křivky obratů z prodeje (barva zelená) 
a nákupních nákladů (barva červená) proložených lineární spojnicí 
trendů – zelená a červená přímka (tzv. lineární regrese), které 
vykazují jednoznačně tendeci se rozevírat – což představuje důkaz 
nárůstu rozdílu mezi prodejním obratem a nákupními náklady.

Tímto článkem rozhodně nesleduji glorifikaci podílu nákupu 
na dobré kondici firmy, to v žádném případě. Jistě není nikomu 
neznámý fakt, že na konečnou cenu našich produktů mají vliv 
i další náklady, hned po nákupních jsou to mzdové náklady, 
energie, investice, atd. Mně však nepřísluší posuzovat vliv těchto 
nákladů. Vyjdu-li však ze skutečnosti, že v době nedávno minulé 
přistoupilo vedení naší firmy k plošnému navýšení mezd všem bez 
rozdílu, pokládám to za důkaz toho, že podíl na dobré kondici naší 
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V říjnu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

•   10 let nepřetržitého prac. poměru  
p. Strážnický Martin ze stř. 6660 – SM 
p. Kotulán Ladislav ze stř. 6221 – KS 
p. Štěpánek Radim ze stř. 6372 – SB 
p. Kachlík Jaroslav ze stř. 6670 – SV 
p. Bednář Ivan ze stř. 6670 - SV

Významná životní a pracovní výročí

Odpovědi na dotazy zaměstnanců

Motto na říjen 


