
Naše nejmladší dceřiná společnost BMT-USA se na jaře letošního 
roku přestěhovala do nových výrobních, skladových a kancelářských 
prostor. Toto nám umožnilo vedle obchodní a servisní činnosti 
zahájit i naši vlastní konečnou montáž velkoobjemových parních 
sterilizátorů a jejich testování za účasti zákazníků. První takto 
realizované zakázky pro špičkové zákazníky - farmaceutické 
firmy Pfizer a Baxter v letních měsících zcela jednoznačně kladně 
potvrdili naše předpoklady a zahájili novou etapu rozvoje naší 
společnosti. V létě a na podzim probíhala montáž a zkoušky 
dalších 4 ks velkoobjemových parních sterilizátorů, tentokrát 
pro neméně známou farmaceutickou společnost Boehringer 

Ingelheim, jejíž zástupci po ukončení předávacích testů rovněž 
nešetřili chválou...

V následujícím období prosince až února 2013 budou mimo jiné 
následovat i tři velkoobjemové sterilizátory pro projekt MUHC 
v kanadském Montrealu, pro který jsme v letošním roce odeslali 
již 19 ks laboratorních Sterivapů. Jedná se o naši dosud největší 
zakázku na území USA a Kanady s hodnotou více než 40 mil. Kč 
(1,7 mil. Eur).

Tým BMT-USA tvoří v současnosti již 15 zaměstnanců, kteří 
zajišťují veškeré obchodní, servisní i výrobní aktivity. 

Velmi dobře se rozvíjí i výroba a dodávky vyvíječů superčisté 
páry pro potřeby farmaceutických společností a specializovaných 
laboratoří. Bylo prodáno již více než 10 ks těchto přístrojů a jejich 
hodnocení ze strany zákazníků je řadí stejně jako naše parní 
sterilizátory mezi špičkové výroby ve svém oboru v USA. Tento 
speciální vyvíječ páry jsme poprvé dodali i my v srpnu letošního 
roku společně s přístrojem Vakulab PL i pro náš projekt modernizace 
závodu farmaceutické společnosti Novo-Nordisk v Číně.

Postupně se na teritoriu USA rozvíjí i prodej teplotní techniky 
a očekáváme, že rok 2013 přinese i v této oblasti ještě výraznější 
pozitivní změny.

Končící rok 2012 má šanci se stát zatím nejúspěšnějším rokem 
BMT-USA a jsem přesvědčen, že obrovský tržní potenciál USA 
a Kanady pro nás představuje mnoho dalších možností pro růst 
prodeje, servisu i naší image na trhu i do budoucnosti.

M. Krajcar, jednatel BMT Medical Technology s.r.o. 

Seminářem, který se konal dne 12. 10. 2012 na zastupitelském 
úřadu České republiky v srbském Bělehradě za účasti českého 
velvyslance a zástupce srbského Ministerstva zdravotnictví, byl 
ukončen projekt dodávky našich dvou parních sterilizátorů 
podporovaný Českou rozvojovou agenturou. 

Celý projekt započal přibližně před rokem, kdy se nemocnice 
v srbském městě Arandjelovac dozvěděla o možné pomoci 
z České republiky a podala žádost na rekonstrukci centrální 
sterilizace u České rozvojové agentury přes ambasádu České 
republiky v Bělehradě. Česká rozvojová agentura projekt schválila 
a zahájila výběrové řízení na dodávku sterilizačních zařízení pro 
nemocnici v Arandjelovaci. Pro naši firmu to byl první projekt 
tohoto druhu a k přípravě náročné tendrové dokumentace 
jsme si proto přizvali i externí zkušené partnery. Naše nabídka 
byla následně vyhodnocena jako nejlepší a začátkem letošního 
roku byla podepsána smlouva a zahájena výroba dvou přístrojů 
STERIVAP HP E 666-2 ED. Přístroje, včetně dalšího příslušenství 
byly dodány začátkem června a od začátku července byl zahájen 
provoz na našich přístrojích. 

Říjnového semináře zaměřeného na podporu českých výrobců 
zdravotnické techniky se zúčastnilo přibližně osmdesát zástupců 
z nemocnic z různých částí Srbska. I když se na semináři představilo 
celkem pět různých českých firem, motivací k uskutečnění 
semináře bylo právě dokončení projektu v Arandjelovaci. Zástupci 
nemocnice dostali prostor pro svou vlastní prezentaci dosažených 
výsledků a hodnocení naší techniky bylo více než příznivé. Dle 
Dr. Gordany Gajovič, koordinátorky projektu rekonstrukce v rámci 
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Dne 22. 11. 2012 se jako každým rokem uskuteční setkání 
s bývalými zaměstnanci naší společnosti, nyní starobními 
důchodci. Naši bývalí zaměstnanci si budou moci v době od 
13:00 do 14:00 hodin 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

Jaké jsou změny v uzavírané podnikové kolektivní smlouvě na rok 
2013?

Odpověď:

Podniková kolektivní smlouva na rok 2013 se tradičně oběma 
smluvními stranami podepisuje v průběhu prosince. 

Změna oproti roku 2012 reaguje na změny v zákonech 
k 1. 1. 2013. Byly upřesněny podmínky při případných směnách 
celé dílny nad běžný rozpis. Dále došlo ke změnám příplatků 
z procent na korunové vyjádření, zvýšeny odměny při pracovních 
jubileích a taktéž při odchodu do starobního důchodu. Ostatní 
podmínky zůstávají stejné PKS z roku 2012. Předpokládáme, že 
k ukončení kolektivního vyjednávání bude ukončeno začátkem 
prosinec z důvodu, že neprošli ještě všechny právní normy 
k 1. 1. 2013. V závěru prosince jako každý rok, dojde k podpisu 
vedením společnosti a představitelů odborů.

Bc. Halámka Milan, 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. 

Redakce

„Rozvíjím se, tedy jsem“

Ing. Mužík, manažer

nemocnice, je personál centrální sterilizace z našich přístrojů 
nadšený a nemůže si je vynachválit. Je příjemné tato slova slyšet 
z úst zákazníka, a ještě příjemnější je tato slova slyšet před dalšími 
osmdesáti potenciálními zákazníky.

Projekt pomoci České rozvojové agentury Srbsku v letošním roce 
končí, ale pro příští 2-3 roky byla stanovena nová teritoria, kde se 
mohou místní nemocnice o pomoc od českého státu ucházet. Pro 
nás nejzajímavější by mohla být teritoria Gruzie či Mongolska, kde 
již máme svá zastoupení, která by mohla tyto projekty na místě 
významně podpořit. Pokud místní nemocnice projeví o podporu 
z České republiky zájem, budeme moci zúročit zkušenosti získané 
v Srbsku i v dalších projektech v jiných zemích. 

Ing. Tomáš Tuček, ved. ME

MPSV vyhlásilo ve svém Sdělení č. 336/2012 Sb.ze dne 
5. 10. 2012 výši redukčních hranic pro úpravu denního 
vyměřovacího základu (DVZ) při výplatě nemocenského platnou 
pro rok 2013. První redukční hranice pro úpravu DVZ činí 863 
Kč (v roce 2012 to bylo 838 Kč), druhá redukční hranice 1 295 
Kč (1 257 Kč) a třetí 2 589 Kč (2 514 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 
2013 činit 151,03 Kč (dosud 146,65 Kč), 226,63 Kč (219,98 Kč) 
a 453,08 Kč (439,95 Kč)

Maximální nemocenské 

Maximální nemocenské v roce 2013 může tedy za měsíc 
(31 kalendářních dnů) činit až 26 505 Kč (při hrubé mzdě 
zaměstnance cca 79 000. Kč a více), v letošním roce je to 
„pouze“ 25 730 Kč, tj. o 775 Kč méně. Kalkulačka pro výpočet 
dávek nemocenského pojištění v roce 2013 (nemocenské, PPM, 
ošetřovné) a kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 
2013 v prvních 21 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény je k dispozici na internetových stránkách MPSV.

Bc. Milan Halámka, ved. LZ

Dne 25. 10. 2012 se již tradičně setkali v hotelu Slovan naši 
zaměstnanci – jubilanti r. 2012 s jednatelem společnosti 
Ing. Milanem Krajcarem. Setkání jubilantů bylo v pořadí již 
sedmnácté.

Letošní setkání mělo jednu zvláštnost, že stejně jako v loňském 
roce patřil tento ročník, co do počtu jubilantů, k výrazně vyšším 
než v předešlých létech, 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 a to 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. 

Bc. Milan Halámka, ved. LZ
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V listopadu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

•  10let nepřetržitého prac. poměru
p. Herdinová Marie ze stř. 6340 – PP
p. Šnirch Milan ze stř. 6620 – LA
p. Ševčík Ladislav ze stř. 6650 – TN

•  15let nepřetržitého prac. poměru
p. Ondrák Martin ze stř. 6441 – NA

•  20let nepřetržitého prac. poměru
p. Menšíková Katarína ze stř. 6400 – EŘ

Do starobního důchodu odchází: 
p. Pulkrábková Věra ze stř. 6320 - EX 

Významná životní a pracovní výročí

Motto na listopad 

Přátelské setkání jubilantů roku 2012

Den otevřených dveří

Změny redukčních hranic Odpovědi na dotazy zaměstnanců


