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   Výstava Zdravoochraněnije 2012, Moskva

“
„

Vážené dámy a pánové,

milé kolegyně a kolegové, 

MMM Group zaznamenala v roce 2012 významné pokroky. Pokrok ve vztahu k portfoliu výrobků, pokrok v oblasti vzájemné 

spolupráce uvnitř skupiny MMM i pokrok v rozvoji našeho podnikání. 

Můžeme být hrdí na tento společně dosažený výsledek. Vznikl zásluhou každého z  nás. Společníci i vedení společnosti 

MMM Group Vám tímto děkují za Vaši vynikající spolupráci a Vaše pracovní nasazení v právě ukončeném roce 2012.

V naději, že budeme moci v tomto duchu pokračovat i v roce 2013 Vám i Vašim rodinám přejeme šťastné a veselé prožití 

svátků vánočních a do nového roku zdraví, radost a pohodu. 

S nejlepšími přáními 

Vaše  

vedení společnosti Münchener Medizin Mechanik GmbH

Reiner Balzer, Robert Eibl,  Michael Geutler

     

Ve dnech 3.-7. prosince 2012 se v Moskvě opět konala na teritorii 

Ruské federace největší a nejvýznamnější výstava zdravotnické 

techniky Zdravoochraněnije 2012. Již tradičně na této výstavě 

nechyběl ani stánek naší dceřiné společnosti BMT-MMM. Pro 

letošní rok jsme zvolili svěží barvy a jako hlavní motto jsme 

vybrali symboly zvýrazňující naši snahu také o ochranu životního 

prostředí. Z reakcí a hodnocení našich hostů bylo možné 

jednoznačně potvrdit, že náš záměr pochopili, design našeho 

stánku se jim líbil a že se nám podařilo prohloubit jejich důvěru 

v naše přístroje.

Na výstavě nechyběli ani všichni naši konkurenti z celého světa. 

Náš stánek jim jednoznačně dominoval a i při optickém srovnání 

návštěvnosti jednotlivých stánků s konkurenčními výrobky a naší 

prezentace můžeme být s naším výsledkem velmi spokojeni. 

V rámci výstavy jsme se setkali s celou řadou významných 

zákazníků z celého Ruska vč. i tak vzdálených oblastí jako je 

Kamčatka nebo poloostrov Sachalin. Bylo velmi příjemné slyšet 

jednoznačně pozitivní reference na naše přístroje i realizované 

projekty centrálních sterilizací, které nám generují další a další 

nové obchodní příležitosti. Naše uskutečněné investice do oblasti 

přípravy projektů a servisu našich přístrojů na celém teritoriu 

Ruska nám začínají přinášet pozitivní výsledky.

Na našem stánku jsme měli možnost uvítat také všechny naše 

významné místní partnery a to nejen z Ruska, ale i z Běloruska 

a Ukrajiny. Bylo tak možné na všech úrovních prohloubit 

osobní vztahy a vazby jak s dealery, tak i s jejich potenciálními 

zákazníky. Osobní kontakt popř. osobní doporučení mají v Rusku 

často zásadní vliv na úspěch či neúspěch i velmi důležitých 

a významných projektů.

Kolegové z BMT-MMM, Moskva připravili vedle nového grafického 

pojetí našeho stánku i zcela nový prospekt, který vedle uceleného 

přehledu všech našich přístrojů obsahuje i mnoho obrázků 

referencí z nemocnic, laboratoří a farmaceutického průmyslu. 

I o tento prospekt byl velký zájem a jistě i on dále významně 

podpoří naše prodejní aktivity.

Výstava zdravotnické techniky Zdravoochraněnije 2012, Moskva



Jaké jsou změny od 1. 1. 2013 v oblasti soc. pojištění, zdravotního 

pojištění a daní u zaměstnanců?

Odpověď:

K 1. 1. 2013 není ve zdravotním pojištění žádná změna. 

V soc. pojištění změna je a to u zaměstnanců, kteří zvolí 

využít II. piliř důchodového pojištění a uzavřou smlouvu. 

U těchto zaměstnanců se sníží odvod na soc. pojištění hrazené 

zaměstnavatelem z 28 % na 25 % a oni sami budou mít snížen 

odvod o 2 % a tyto prostředky tedy 5 % budou převáděny na 

příslušný penzijní fond, kde budou mít pojištění.

V oblasti daní z příjmu je zavedena solidární daň na příjmy 

1 242 432 Kč za rok respektive 103 536 Kč měsíčně ve výši 7 %.

Dále se omezily slevy u osob OSVČ.

Další, již formální úpravou jsou změny účtů, kam se posílají 

vybrané daně a zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti, 

především proto, aby byla dvojí kontrola II. pilíře důchodového 

pojištění a nedocházelo k únikům ze soc. pojištění.  

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.

Po krátké a zákeřné nemoci zemřel bývalý dlouholetý 

zaměstnanec pan Pavlík Josef, vedoucí dopravy na 

stř. 6320 - EX, kde pracoval před odchodem do starobního 

důchodu Rodina děkuje všem, kteří se 4. 1. 2013 zúčastnili  

posledního rozloučení.

Redakce

 „Hledání práce je práce na plný úvazek. Už to nefunguje tak jako 

kdysi, ve stylu, že vám něco dohodí, vy tam jdete a nastoupíte“

Jaroslava Rezlová, manažerka Manpoweru

Rok 2012 byl pro nás v Rusku zatím nejúspěšnější v historii. Podařilo 

se nám vyhrát celou řadu významných projektů a dosáhnout 

celkového prodeje skoro 300 mil. Kč (cca 11, 5 mil. Eur) !!

V prvním čtvrtletí 2013 budeme např. dodávat centrální sterilizaci 

do nemocnice ve městě Groznyj, známého z těžkých bojů, které 

tam probíhaly před několika lety. Obnova této oblasti je nyní 

jednou z priorit ruské vlády a jsme přesvědčeni, že úspěch při 

realizaci tohoto projektu nám pomůže dále zvýšit prestiž a získat 

další reference v oblasti Kavkazu.

Naše dceřiná společnost se i nadále velmi úspěšně a dynamicky 

rozvíjí. V naší společnosti pracuje již 36 pracovníků a stala se 

po MMM a našem podniku, BMT–Moskva, v Brně třetí největší 

společností MMM Group. Vedle Moskvy máme vybudovány 

funkční pobočky zaměřené na prodej a servis v  St. Petěrsburgu 

(sever), Stavropolu (jih) a Novosibirsku (východ, za Uralem).  

Naše dlouholetá a velmi úspěšná ředitelka o.o.o. BMT-MMM, 

paní Světlana Generalová musela ze zdravotních důvodů svoji 

činnost v naší pobočce k 31. prosinci 2012 ukončit. Přejeme jí 

rychlé uzdravení a další příjemný osobní život. Novým ředitelem 

naší pobočky v Moskvě se stal pan Michail Ivočkin. Věřím, že díky 

svým zkušenostem, schopnostem, pracovnímu nasazení a naší 

plnou podporou i nadále zajistí i dynamický rozvoj BMT-MMM, 

růst našeho firemního image i podílu na ruském trhu.   

Milan Krajcar, jednatel BMT Medical Technology s.r.o.
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V lednu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

•   10 let nepřetržitého prac. poměru 

p. Lukášková Miluše ze stř. 6670 – SV

•   15 let nepřetržitého prac. poměru 

p. Hlaváček Jan ze stř. 6340 – PP

Významná životní a pracovní výročí

Odpovědi na dotazy zaměstnanců

Motto na leden

Stánek naší dceřiné společnosti BMT-MMM


