
Teplotní technika nejen v amazonské džungli

Peru je země, kterou mnozí z  nás známe jako centrum říše Inků. 

Mnozí z  nás si představí polonahé kečuánské indiány, potomky 

bájných Inků, kteří se dodnes plaví ve  svých kánoích po  přítocích 

horního toku Amazonky, která právě v peruánských Andách pramení, 

nebo v  pestrobarevných tradičních oděvech dodnes pasou lamy 

na horských planinách And. Přesto nás tato vzkvétající jihoamerická 

destinace v  mnohém překvapí. Stále rostoucí podíl vzdělaných lidí 

v  28 milionové zemi, výrazně vylepšená dopravní infrastruktura 

v  suchých planinách rozlehlé země (desetkrát větší než Česká 

Republika), masivní zahraniční investice do  průmyslu v  posledních 

pěti letech - to vše přirozeně zvedá poptávku po stále kvalitnějších 

přístrojích jak v oblasti medicíny, tak v oblasti výzkumu. Stejně jako 

naše přístroje parní sterilizace, rovněž i  teplotní technika, kterou 

v Peru prodáváme přes deset let, zažívají obě naše produktové řady 

několik let kontinuálního růstu. V roce 2003 jsme v teplotní technice 

prodali první přístroj a obrat činil 982 EUR. První obchodní partner 

byla menší fi rma s argentinskými vlastníky, fi rma BAIRES S.A.C. Od té 

doby jsme jednali s více než dvaceti fi rmami. Při každé návštěvě této 

destinace využijeme nové kontakty a  snažíme se rozšířit naši 

distribuční síť. V  dalších letech jsme prodej teplotní techniky 

pravidelně navyšovali a v posledních třech letech se obrat pravidelně 

pohyboval mezi 80–100.000 EUR. Využili jsme hospodářský růst země 

a  aktivní obchodní činností jsme během deseti let získali kromě 

několika malých aktivních kontaktů tři velké stabilní distribuční 
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společnosti. Vedle zmíněné BAIRES S.A.C, jsme v roce 2006 zahájili 

spolupráci se společností Merck Peruana SAC a před třemi lety jsme 

obnovili spolupráci se současným největším odběratelem teplotní 

techniky v Peru, fi rmou H. W. Kessel S.A.C (viz foto). Našimi zákazníky 

jsou jak státní výzkumné instituce (Oceánografi cký institut Peru - 

IMARPE), University (Universidad de Puno), tak fi rmy v  privátním 

sektoru (farmaceutické, kosmetické fi rmy atd.). Při účasti na veletrhu 

Technosalud začátkem letošního září zákazníci v  Peru potvrdili, že 

považují naše přístroje jako světovou špičku a  tomu také odpovídá 

letošní obrat teplotní techniky v Peru, který už překročil 200 000 EUR 

(5 milionů Kč).

Podle slov pana Alana Kessela, majitele fi rmy HW Kessel, s českými 

předky, si peruánský trh váží spolupráce se skupinou MMM a obdivuje 

zručnost a  fl exibilitu výroby teplotní techniky v  našem podniku. 

Přejeme našim peruánským partnerům hodně spokojených zákazníků 

a děkujeme všem pracovníkům BMT za skvělé výkony.

Ing. Ondřej Procházka, Medcenter

Jazykové znalosti na trhu práce

Zaměstnavatelé v  1. pololetí 2013 uvedli v  pracovních nabídkách 

na  serveru Profesia.cz požadavky na  znalosti 31 jazyků, uchazeči 

dokonce 37 jazyků. Angličtinu požadovali v 58 % pracovních nabídek 

(to je o  9 p.  b. méně než v  roce 2011), němčinu v  18 % nabídek, 

poptávána byla dále francouzština, ruština a italština. Naopak od roku 

2011 vzrostl počet životopisů, kde je uvedená znalost angličtiny 

(o  9 p.  b. na  60 %). Znalost němčiny uvedlo 37 % uchazečů, 

ruštiny 15 %, francouzštiny 4 % a  italštiny 2 %. Přesto jsou však 

jazykové znalosti uchazečů stále nedostatečné, úroveň znalosti 

jazyků je u uchazečů zpravidla základní či mírně pokročilá, zatímco 

zaměstnavatelé požadují většinou aktivní znalost.

Naše společnost na tuto situaci reagovala již začátkem roku a zapojila 

se do  dotačního programu „Vzdělávejte se v  Jihomoravském kraji„ 

počet účastníku je cca 60 a  výuka je zaměřená na  různé úrovně 

znalostí v AJ a NJ. 

Bc. Milan Halámka, ved. LZ

Odpovědi na dotazy zaměstnanců

Jaké jsou příspěvky v  penzijním připojištění III. pilíř důchodového 

pojištění od 1. 1. 2013?

Odpověď:

Zásadní změnou je, že státní příspěvek je až od 300,- Kč,  které si platí 

poplatník až do 1000,- Kč.

Úložka (Kč) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

St. příspěvek (Kč) 0 90 110 130 150 170 190 210 230

Bc. Halámka Milan, ved. LZ

Významná životní a pracovní výročí 

V září oslaví pracovní jubileum ve společnosti:

• 10 let   nepřetržitého prac. poměru 

p. Pípek Petr ze stř. 6374 - TS

• 15 let   nepřetržitého prac. poměru 

p. Hájek Tomáš ze stř. 6372 - TS,

• 20 let   nepřetržitého prac. poměru

p. Říha Petr BA (Hons) ze stř. 6030 – IT

• 25 let   nepřetržitého prac. poměru

p. Ing. Ptáček Pavel ze stř. 6400 – EŘ,

p. Krejčová Marie ze stř. 6400 - EŘ,

• 30 let   nepřetržitého prac. poměru

p. Ing. Liška Jiří ze stř. 6530 - TV,

Vedení podniku a  VZO OS kovo děkuje  jubilantům za  jejich 

dlouholetou práci a v dalším životě jim přeje hodně zdraví a životní 

spokojenosti.
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