
Výstava Zdravoochraněnije 2014, Moskva

Ve dnech 8.-12. prosince se konala již tradičně v Moskvě největší 
výstava zdravotnické techniky v Ruské federaci Zdravoochraněnije 2014. 
I přes aktuálně složitou a finančně nestabilní situaci na ruském trhu 
nemohl výstavní stánek naší úspěšné dceřiné společnosti BMT-MMM 
na takové výstavě samozřejmě chybět.
Náš dynamický tým pracovníků BMT-MMM má za sebou velmi úspěšný 
rok a my jsme se těšili na setkání s našimi současnými lokálními 
prodejci, stejně jako na návštěvy nových perspektivních zákazníků. 
Naši dealeři nás nezklamali a my se tak mohli být od začátku výstavy, 
od  pondělního dopoledne až do pátečního odpoledne, spokojeni 
jak s počtem zákazníků, tak i s kvalitou nově získaných kontaktů. 
Získali jsme nové informace o ekonomické situaci i rozpracovaných 
projektech v jednotlivých regionech a bylo velmi příjemné slyšet 
pochvalná slova našich dealerů na adresu našich nových mladých 
pracovníků BMT-MMM, za jejich pracovní nasazení a pružnost při 
uspokojování přání zákazníků.

Na začátku výstavy k nám přivedl pan JUDr. Jaroslav Kopeček, člen 
české delegace a předseda Asociace výrobců zdravotnické techniky 
nového pana velvyslance České republiky v Ruské federaci, prvního 
českého kosmonauta a hrdinu Sovětského svazu, pana Vladimíra 
Remka. Pan Remek je stejně jako dříve v Rusku stále uznávaná osoba 
a tato skutečnost otevírá dveře k mnoha důležitým lidem. Informoval 
jsem ho detailně o MMM Group, BMT i naší historii a současných 
aktivitách na ruském trhu. Náš velmi zajímavý hovor trval asi 30 minut 
a byl zakončen společnou fotografií. Pan velvyslanec nám na závěr 
popřál úspěšný průběh výstavy a mnoho úspěchů v nadcházejícím 
roce 2015.
Na výstavě Zdravoochraněnije jsme opět vystavovali myčku nástrojů 
UNICLEAN SL M10-2, pro kterou již netrpělivě očekáváme vydání ruského 
schvalovacího protokolu a která by měla v příštím roce rozšířit náš 
prodejní sortiment. Naši zákazníci měli možnost se na našem stánku 
opět seznámit s oblíbeným parním sterilizátorem STERIVAP  669, 
UNISTERI HP 636 a stolním parním sterilizátorem STERIDENT. Na stánku 
jsme představili i horkovzdušný sterilizátor STERICELL 55. Na výstavě 
bylo možné i srovnání s naší konkurencí (např. Lautenschlaeger, 
Belimed, SMS, DGM, JSM, Tjumen, …) a design našeho stánku byl 
i v tomto srovnání hodnocen našimi návštěvníky velmi dobře. 
Těší nás, že jsme se mohli na našem stánku opět setkat se zcela 
novými a perspektivními dealery i konečnými uživateli, kteří nás 

navštívili na základě doporučení od našich spokojených stávajících 
partnerů a zákazníků.
Výstavy se zúčastnil také Ing. Miroslav Musil, který v našem podniku 
odpovídá za spolupráci a prodej do rusky mluvících zemí a zemí 
bývalého Sovětského svazu, aby se zde mimo ruských zákazníků 
mohl věnovat i hostům z Běloruska a Kazachstánu. Jako hosté nás 
přijeli aktivně podpořit i pánové Benedikt Koller a Andreas Schneider 
(oba MMM) i pan Gennadij Sergejev (BMT UA). Takto se mohli nejen 
setkat s některými z našich návštěvníků, ale i prohloubit jejich osobní 
kontakty s pracovníky naší dceřiné společnosti BMT-MMM.
Skoro všichni zákazníci označovali rok 2015 za velmi komplikovaný 
a  složitý. Přesto věřili, že se nám společně podaří některé 
z  plánovaných projektů realizovat. Nárůst investičních prostředků na 
modernizaci zdravotnictví je možné očekávat nejdříve v roce 2016. 
Díky naší pevné pozici na ruském trhu, stejně jako zasloužené oblibě 
našich přístrojů u zákazníků ukončíme i rok 2014 s velmi dobrým 
hospodářským výsledkem. Projekty plánované k realizaci v prvním 
a druhém čtvrtletí 2015 společně s nově připravovanou řadou parních 
sterilizátorů STERIVAP SL, která by nám měla otevřít nový segment 
ruského trhu vytváří reálný předpoklad, že se nám podaří naše dobré 
výsledky udržet i v průběhu roku 2015.

Ing. Milan Krajcar, jednatel

MMM Medcenter v Říši středu

Rok 2014 byl pro MMM Medcenter nejúspěšnějším rokem 
v  celé historii, od svého založení v roce 1993. Podstatný podíl 
ke každoročnímu růstu má i vývoj trhu v Čínské lidové republice.
Trh v ČLR je klíčovým trhem pro MMM Medcenter. Pozitivní vliv na 
vývoj odbytu teplotní techniky měly a mají vysoké růstové faktory 
čínské ekonomiky a razantní vývoj národních i zahraničních podniků 
v Číně z oblastí farmacie, kosmetiky, potravinářství, elektroniky, 
automobilového a jeho dodavatelského průmyslu, branže stavebních 
materiálů, zoologie a botaniky.
Naše výrobky, vyvinuté a vyrobené v BMT, se těší vysoké přízni 
a  respektu odborných zákazníků. Technologická řešení a inovativní 
výbava našich přístrojů zajišťují našim přístrojům náskok oproti 
mnohým místním výrobcům.
Díky neustálému dalšímu vývoji našich produktových řad, obzvláště 
nyní s novou řadou teplotní techniky s označením EVO, která 
umožnuje s novým dotykovým displejem a celkově zlepšenou 
technologií lepší a optimalizované procesy, očekáváme společně se 
stabilními hospodářskými podmínkami v Číně další pozitivní vývoj 
prodeje na tamním trhu.
Kromě každodenních prodejů jednotlivých přístrojů se nám v loňském 
roce podařilo účastnit se opět velkých významných projektů a tím 
znovu zvýšit laťku obratu na úroveň kolem 40 milionů Kč.
S naším místním zástupcem, firmou Alit, se sídlem v Shanghaji 
a  dvěma dalšími pobočkami, pracujeme úspěšně už přes patnáct 
let. Vedle tradičních výborných obchodních vztahů vznikly také 
osobní přátelské vazby mezi našimi pracovníky, které pečetí skvělou 
dosavadní spolupráci.

Willibald Kuttenberger, Area manager Asien

Firemní měsíční zpravodaj BMT Medical Technology s.r.o. LEDEN 2015



Instalace prvního Sterivapu HP ve Francii

Začátkem prosince byl expedován STERIVAP HP do pobočky MMM 
ve Francii, a ten byl instalován ve společnosti LFB Biotechnologies 
(Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies). 

Je to první instalace velkého parního sterilizátoru z BMT na 
francouzském trhu, se kterým budou francouzští kolegové teprve 
získávat své zkušenosti. Z důvodů bezproblémového průběhu tohoto 
projektu poskytl technickou podporu při instalaci přístroje náš servisní 
technik pan Tomáš Hájek. Na místě předal své znalosti a zkušenosti, 
týkající se servisu a udržováním přístroje ve funkčním a spolehlivém 
stavu. Věříme, že předané informace a zkušenosti jsou nezbytným 
benefitem k šíření dobrého jména výrobků BMT a k získání dalších 
projektů, kde se uplatní a uspějí i jiné naše výrobky.

Ing. Zdeněk Foret PhDr., Ved. Servisu

Životní pojištění od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 se změnily podmínky kdy přispívá zaměstnavatel 
na životní pojištění zaměstnanci!! 
Formální podmínky spočívající v nutnosti mít sjednanou pojistnou 
smlouvu s následujícími klíčovými partametry:
• Výplata pojistného plnění nejdříve po 5 letcech od sjednání 

smlouvy.
• Výplata pojistného plnění nejdříve v roce dosažení 60 let 

pojištěného.
• Nesmí být umožněna výplata jiného příjmu, než je v zákoně 

definováno.
• Smlouva musí být sjednána pojišťovnou, která má oprávnění 

k této činnosti v EU nebo EHP.
Pokud pojistná smlouva na soukromé životní pojištění zaměstnance 
nebude splňovat shora uvedené formální podmínky, nebude 
příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmů atd.!! 
BMT Medical Technology s.r.o. nebude na smlouvy, které nesplňují 
podmínky přispívat!!!

Bc. Milan Halámka, ved. LZ

Roční zúčtování záloh na daň za rok 2014

Tak jako každý rok i letos musí zaměstnanec, který požádá 
o „Roční zúčtování záloh na daň“ do 15. respektive 16. 2. 2015 
doložit veškeré doklady potřebné ke zpracování včetně podepsání 
žádosti. Co musí doložit?
• Doklad o penzijním připojištění, pokud má nárok na odpočet.
• Doklad o životním pojištění, pokud má nárok na odpočet. 
• Doklad o příspěvcích odborové organizaci.
• Doklad o darech.
• Případně další doklady na které uplatňuje slevu na dani 

za rok 2014.
Toto vše platí pouze pro ty, kteří nemusí podat Roční zúčtování 
daně na finančním úřadě!! Osobně budou informování na LZ 
při podpisu prohlášení poplatníka … na rok 2015. Jednotliví 
zaměstnanci budou postupně útvarem LZ k podpisům voláni.

Bc. Milan Halámka, ved. LZ

Významná životní a pracovní výročí

V lednu oslaví pracovní jubileum ve společnosti:
• 25 let nepřetržitého pracovního poměru 

p. Novotný Radek ze stř. 111526 - EL

Vedení podniku a VZO OS kovo děkuje jubilantovi za jeho dlouholetou 
práci a v dalším životě mu přeje hodně zdraví a životní spokojenosti.

Redakce

Motto na leden:

Dvě základní pravidla nového prostředí ve světě:
1. Všechno se odehrává mnohem rychleji než kdykoliv dříve.
2.  Cokoli, co je možné udělat, někdo udělá. Nebude-li to vaše 

firma, bude to nějaká jiná někde jinde, třeba váš největší 
konkurent.

p. Philip. Kotler, manažer a spisovatel
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