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Arab Health 2013
Ve dnech 28. –31. ledna 2013 se konal v Dubaji další ročník oblíbené 
výstavy zdravotnické techniky Arab Health. Rozsah i význam této 
výstavy se rok od roku zvyšuje a v současnosti představuje po výstavě 
Medica v Düsseldorfu druhou největší výstavu na světě. Region 
blízkého a středního východu s hlavními trhy v Saúdské Arábii 
a Spojených Arabských Emirátech se opět dynamicky rozvíjí a velké 
investice jsou realizovány i v oblasti zdravotnictví. Vážnost a význam 
této akci dodalo i oficiální zahájení, jehož se účastnila osobně Jeho 
výsost šejk Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, vice-prezident 
a premiér Spojených Arabských Emirátů a vládce Dubaje. 

MMM Group si díky realizovaným dodávkám přístrojů v minulém 
roce dále upevnila své postavení v této oblasti. Pro naše hosty jsme 
na společném stánku BMT a MMM připravili jako exponáty myčku 
nástrojů Uniclean SL M10-2, parní sterilizátory Unisteri HP 636-1 
ED a Selectomat PL 669-2 ED, demo-panel Sterivap HP a softwarové 
pracoviště pro sledování pracovního toku nástrojů v odd. centrální 
sterilizace Ecosoft. Naši schopnost realizovat i velké projekty odd. 
centrální sterilizace na klíč jsme představili na velkoplošné fotografii. 

Výstavy se poprvé zúčastnil i syn majitele společnosti MMM Group 
pan Benedikt Koller a rychle se stal aktivním a platným členem 
výstavního týmu. 

Náš společný stánek opět navštívilo mnoho našich místních 
obchodních partnerů i zákazníků. Největší zastoupení měli naši 
zákazníci ze Saúdské Arábie, kam jsme v roce 2012 dodali zboží 
za více než 2, 5 mil. Eur (Cca 63 mil. Kč). Díky tomuto výsledku 
se stal také náš místní partner, společnost Attieh Medico Co., se 
kterým spolupracujeme již více než 13 let, podruhé v historii naším 

nejúspěšnějším dealerem roku. Cenu za rok 2012 převzal z rukou 
jednatele BMT, pana Ing. Milana Krajcara, ředitel společnosti Attieh 
Medico, pan Dr. Mohammed El Rass. Právě on, spolu s vedením oddělení 
pro prodej parních sterilizátorů,  Ahmedem Elotoum a Mohammedem 
Al Hammouri stojí za našimi významnými společnými úspěchy.  
MMM Group představuje v současnosti jednoho z vedoucích dodavatelů 
sterilizačních přístrojů pro saúdské ministerstvo zdravotnictví i silnou 
skupinu soukromých nemocnic.       

Mnoho našich perspektivních hostů přijelo také z místních emirátů 
a Ománu, kde náš podíl na trhu díky našemu partneru, společnosti  
Al Mazroui také trvale roste. Tradičně vysoký byl také počet zákazníků 
z Indie, Pákistánu a Iránu. Roste také zájem o dodávky do Iráku.

Nechyběli ani hosté z Gruzie, Ruska, Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye, 
Egypta, Jemenu, Kataru a dalších zemí. Potěšitelné pro nás je, že 
výstavu v letošním roce navštívilo opět o něco více zájemců i z dalších 
afrických zemí např. z Tanzanie a Nigérie. Tato oblast je pro nás 
do budoucnosti rovněž velmi perspektivní.   

Výstava Arab Health 2013 nám opět pomohla prohloubit stávající 
partnerské a osobní vztahy, prezentovat široké skupině zákazníků naše 
přístroje a služby a podařilo se nám získat nové perspektivní kontakty, 
které nám mohou v následujících měsících a letech pomáhat dále 
rozvíjet naše obchodní a servisní aktivity v této oblasti.

Ing. Milan Krajcar, jednatel BMT Medical Technology s.r.o. 

Jeho výsost šejk Mohammad Bin Rashid Al Maktoum

zleva: M.Al Hammouri, M.Krajcar, M. El Rass s ocenění dealer r.2012

zleva: M.Krajcar, M. El Rass, B.Koller - předávání ocenění dealer BMT r.2012

Stánek MMM Group



Příklad: Pracuji jako THP - referent v kanceláři. Zde na tomto 
pracovišti nemusím mít uzavřenou obuv, i když to není to pravé, co 
by zaměstnavatel rád viděl. V  pracovní době  však je moje činnost 
spojena s návštěvami dílen, jídelny, nebo pochůzkou po areálu 
firmy. Zde je logické, že otevřená obuv např. pantofle apod., nejsou 
nejvhodnější a pokud by zaměstnanec např. v nevhodné obuvi navštívil 
tyto prostory a poranil si nohu, nebude odškodněn, protože neměl 
vhodnou obuv pro svou činnost. Na uzavřenou obuv nemá ze zákona 
nárok, protože nepracuje v riziku a nesplňuje podmínky stanovené pro 
vyhlášení rizika. BMT rizika vyhlašuje a hlásí na KHS, Inspekci atd. 
a jsou pod roční kontrolou, tedy není možné je nad rámec zákona 
stanovit. Argumentace, které občas zaznívají „tak nám je zakupte nad 
rámec zákona“. Případné zakoupení OOPP nad rámec zákona není 
z pohledu zákona o účetnictví daňově uznatelné a je tedy hrazeno ze 
zisku společnosti a zaměstnanci se musí zdanit jako příjem! Bohužel 
používání nevhodného oblečení a především obuvi je v naší společnosti 
u THP celkem běžný prohřešek a i přes upozornění jak vedoucích, tak 
i preventisty BOZP nedochází ke sjednání nápravy. Je to však vysoké 
riziko zaměstnance, nikoliv zaměstnavatele.

V příštím čísle se budeme věnovat druhou částí tj. oděvům a obuvi 
mimo výše uvedené.

Bc. Halámka Milan ved. LZ

V únoru oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

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

Redakce

„Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte“

Karolína Světlá

Koncem loňského roku se BMT ve spolupráci se společností Merci 
podařilo dokončit  realizaci odborných pracovišť  v nově vybudovaném 
komplexu budov Teoretických ústavů a Ústavu molekulární a translační 
medicíny Univerzity Palackého v Olomouci. Dodány byly zařízení 
z řady teplotní techniky, malé parní sterilizace a velké parní sterilizace 
za několik miliónů korun. Nejen studenti, ale také vědečtí pracovníci 
Lékařské fakulty Univerzity Palackého si nejvíce užijí nových budov 
Teoretických ústavů a  Ústavu molekulární a translační medicíny. 
Celkový objem investičních nákladů za stavbu a technologii byl  
Cca 3 miliardy Kč.  Moderní stavba Teoretických ústavů vznikla 
za pouhých 19 měsíců. V nově vybudovaném objektu  se nyní nachází 
ústavy všeobecného a zubního lékařství, patologické anatomie 
a soudní lékařství, lékařské mikrobiologie, lékařské imunologie, 
lékařské biologie, histologie a embryologie. Laboratoře mají více 
než 3 000 metrů čtverečních, učebny přes 4 000 metrů čtverečních  
a 900 metrů zabraly knihovny. Nacházejí se tam čtyři velké posluchárny 
a dvanáct speciálních učeben. Stavba má šest nadzemních podlaží 
o celkové ploše 16 354 metrů čtverečních. Jedná se o další realizovaný 
projekt, který se zařadil mezi významné  reference, které BMT na území 
ČR ve školství a výzkumu tímto získala.

 Ing. Roman Milich ved. TM

Občas je na pracovišti diskuze ohledně oblečení v pracovní době nebo 
na služebních cestách. Existuje nějaký podnikový předpis nebo návod 
na tuto otázku?

Odpověď:

Otázka je na první pohled jednoduchá a má dvě jasné odpovědi. 

Zaměstnanec, který pracuje v riziku a má přiděleny osobní 
ochranné pracovní pomůcky (dále jen OOPP) mezi něž patří i oděv, 
obuv atd. musí tyto OOPP každodenně užívat! V případě, že je 
neužívá a vznikne pracovní úraz, zaměstnanec nebude odškodněn 
z důvodu, že příčinou bylo nepoužívání OOPP, které je povinné 
ze zákona. I když událost neměla přímou souvislost s úrazem má 
zaměstnavatel a pojišťovna právo krátit náhradu – odškodnění 
až do úplného zániku náhrady. Toto se týká všech zaměstnanců  
kategorie D a vybraných pracovníků THP.

Nyní k zaměstnancům, na které se předchozí nevztahuje. 

Několik právních předpisů ukládá jak zaměstnavateli, tak 
i zaměstnanci, že je povinen svůj oděv a obuv pokud se nejedná 
o riziko zákonem stanovené, přizpůsobit své činnosti a profesi.  
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• 10 let  nepřetržitého prac. poměru 
 p. Roman Zdražil ze stř. 6690 – TT,
• 15 let   nepřetržitého prac. poměru 

p. Dalibor Chubna ze stř. 6660 – SM,
p. Bc. Ilona Pololániková ze stř. 6330 - EX

• 20 let   nepřetržitého prac. poměru 
p. Pavel Kaláb ze stř. 6372 – TS

• 25 let   nepřetržitého prac. poměru 
p. Bronislav Eliš ze stř. 6690- TT,
p. Jiří Sedlák ze stř. 6530 –TV,
p. Jiří Škoda ze stř. 6050 –ŘJ,
p. Ing. Ivan Hodáň ze stř. 6223 - KE

Do starobního důchodu odchází p. Anděla Hansgutová 
ze stř. 6501. 
Do plného invalidního důchodu odchází p. Stanislav 
Kiowský ze stř. 6690.

Významná životní a pracovní výročí

Motto na únor

Teoretické ústavy UP Olomouc

Odpovědi na dotazy zaměstnanců


