
T-Mobile - změny

1. srpna vstoupil v  platnost dodatek ke  smlouvě, který nově 

stanovuje podmínky čerpání některých služeb a jejich ceny. 

U  hlasových paušálů se změna týká pouze tzv. neomezeného 

tarifu Profi  4, kde je cena stanovena na 480 Kč + DPH (neomezené 

volání a SMS do sítí v ČR + 2 GB datový limit). Ostatní hlasové 

služby zůstávají beze změn.

Datové balíčky se rozšířily z původních 2 na 4, a to od 150 MB  

(49 Kč bez daně) do 3 GB (249 Kč).

Další změny se týkají hlasových a datových služeb v  roamingu, 

kde došlo k mírnému snížení cen a rozšíření datových balíčků.

Kompletní ceník a podmínky jsou k dispozici na sekretariátě.

Libuše Krupičková, sekretariát

Odpovědi na dotazy zaměstnanců

Jaké jsou změny u pracovně-lékařských prohlídek v letošním roce? 

Slyšeli jsme, že nyní již k závodnímu lékaři nemusíme chodit.

Odpověď:

Od  1. 3. 2013 došlo k  přijetí nových právních předpisů v  této 

oblasti. Na základě této změny se aktualizovaly v současné době 

vnitropodnikové směrnice a další předpisy. Tyto nové předpisy jsou 

na stránkách Lotus Notes. 

Změna termínu zavedení SAPu 

Společným úsilím kolegů (klíčových uživatelů) BMT a  MMM, 

vynaloženým nejen v  posledních měsících, získává SAP stále 

zřetelnější podobu, v jaké ho budeme využívat. 

Hlavní procesy funkcionality systému byly a stále jsou nastavovány 

podle našich potřeb, rozběhla se naplno školení pracovníků 

BMT, kteří budou se SAPem v  denním kontaktu a  v  současné 

době probíhá intenzivní testování systému. Z  testování vzniká 

hlubší znalost systému, která přináší v  pozitivním smyslu další 

témata  /  náměty za  účelem jednoduššího, transparentnějšího 

a širšího využívání možností SAPu.

Vlivem vývoje implementace systému vznikly i  další požadavky 

na funkcionalitu systému a jeho přídavných modulů – např. oblast 

správy tiskových úloh (Output management system) či propojení 

SAPu s konstrukčními programy.

Vedení projektu se z důvodů časové náročnosti testování systému, 

dat nutných k provozu a dalším neplánovaným úpravám systému 

rozhodlo posunout termín spuštění SAPu v BMT, a  to na konec 

roku 2013.

Pevně věřím, že dalším testováním a poznáváním nového systému 

se pro nás stane SAP stejně přirozeným pracovním prostředím, 

jaké dnes představuje Concorde XAL.

Ing. Tomáš Bartoň, prokurista

Firemní měsíční zpravodaj BMT Medical Technology s.r.o.                                                                                             SRPEN 2013



Změnily se termíny, kdy se musí všechny lékařské prohlídky  

zaměstnavatelem zajišťovat. Dá se říci, že se prodloužily termíny 

o 1 rok, tam kde bylo 5 let tj. do 50 let věku je nyní 6 roků, u starších 

byly 3 roky a  jsou nyní 4 roky. Nenastaly změny u  rizikových 

pracovišť. Další podstatnou změnou je riziková kat.  1.  Pokud 

zaměstnavatel má pouze zaměstnance zařazené v této kategorii, 

tak nemusí mít smluvního tzv. „závodního lékaře“ a může veškeré 

lékařské prohlídky, tj. vstupní, periodické, mimořádné a výstupní 

vykonávat u lékaře zaměstnance. Řadová prohlídka byla zrušena. 

U této kategorie se taktéž neprovádí výstupní lékařské prohlídky. 

To však v  našem případě není možné, protože ve  fi rmě jsou 

rizika 1, 2, 3.

Podstatnou změnou je, že u brigád studentů a dalších pracovníků, 

kteří pracují na  DPP nebo DPČ v  kat. rizika 1., není vstupní 

prohlídka nutná. Další změnou je, že se zvýšily sankce za porušení 

předpisů v této oblasti.

Obsahem změny je i zpřesnění obsahu všech pracovně-lékařských 

prohlídek povinnosti provádět poradenství a  dohled smluvních 

lékařů vč. period dle rizikových kategorií.

Jaké jsou změny v oblasti pracovně právní přináší nový Občanský 

zákoník od 1. 1. 2014?

Odpověď:

Nový Občanský zákoník přináší několik změn. Postupně, podle toho 

co poslanecká sněmovna schválí, budeme v Paprsku informovat. 

Žádné velké zemětřesení nenastane oproti současnému stavu. 

Zásadní změna však nastane v  oblasti, která je v  podniku 

zaměstnanci používána. Konkrétně se jedná o  různé strážky ze 

mzdy které jsou nad rámec zákona. O co se jedná? V současnosti 

zaměstnanec uzavře s  příslušným bankovním nebo jiným 

fi nančním subjektem dohodu o  půjčce, apod. následně předloží 

zaměstnavateli, aby prováděl srážky na účet poskytovatele služby. 

Od  1. 1. 2014 však bez předchozího souhlasu zaměstnavatele 

nebudou srážky prováděny!!! Znamená to tedy, že pokud 

zaměstnanec uzavře s  takovouto organizací dohodu, musí se 

předem dohodnout se zaměstnavatelem na  podmínkách srážek 

a  mít tedy jeho souhlas. Jinak nebudou srážky automaticky 

prováděny.

Výjimkou jsou srážky, které jsou ze zákona např.: 

exekuce, rozhodnutí soudu o srážkách atd.

Bc. Halámka Milan, ved. LZ

Významná životní a pracovní výročí 

V srpnu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

 • 15let nepřetržitého prac. poměru

Ing. Toufar Michal ze stř. 6502 – ŘV,

 • 30let nepřetržitého prac. poměru

Ing.Bláha Libor ze stř. 6222 - KT,

 • 35let nepřetržitého prac. poměru 

Ing. Trčka Lubor ze stř. 6222 - KT

Vedení podniku a  VZO OS kovo děkuje jubilantům za  jejich 

dlouholetou práci a  v  dalším životě jim přeje hodně zdraví 

a životní spokojenosti.

Redakce

Motto na srpen

Postavení jedince je nepřímo úměrné jeho výřečnosti.“

Pan Murphy
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