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Plechy nejsou jen záležitostí mužů

Chytré telefony. Bez rychlého
připojení se jejich výhoda ztrácí

Na návštěvě u hodonínské podnikatelky, která se nebojí inovací

PETR KOUTNÝ

zí k prolínání mladického
elánu, znalostí a dovedností se
zkušenostmi starších kolegů.
Ideální je vyvážený poměr
zkušených praktiků s čerstvými absolventy.

VERONIKA NOVÁČKOVÁ
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uže vnímá jako
kreativní bohémy, jejichž nápady dokážou
ženy pilně zrealizovat. Ideální podle ní je, když se muž a
žena doplňují, pak se přiblíží
k dokonalosti. Výrobky firmy, která jí patří, naleznete
všude tam, kde je zapotřebí
čistého vzduchu. Řeč je
o Pavle Zálešákové z Hodonína, která se stala jednou z vítězek letošní soutěže Ocenění
českých podnikatelek.

Jak vnímáte obor, v němž
se pohybujete?
Je součástí stavebnictví a jako takový má budoucnost.
Bytová výstavba spěje k energetickým úsporám a my vyrábíme součástky „plic“, kterými tyto prostory dýchají.
Zasáhla vás ekonomická recese?
Jen nevýrazně, vzhledem
k tomu, že velká část našeho
výrobního programu je určena pro bytovou výstavbu,
zejména pro energeticky
úsporné bydlení, kterému doba přeje. V roce 2009 došlo
k mírnému poklesu obratu
doma, růst exportu se však
nezastavil. I přes recesi jsme
v tom roce zvýšili počet zaměstnanců zhruba o desetinu.

Kde vidíte důvody této pocty?
Řekla bych, že jsou to vlastnosti jako profesionalita,
pružnost, sledování vývoje,
respektování vzájemných dohod. Živý kontakt s odběrateli, investice do technologií,
prohlubování profesionality
všech zaměstnanců a inovace
– to vše umožňuje udržet konkurenceschopnost.
A osobní předpoklady?
Mám podnikavého ducha, baví mě řešit hádanky i problémy, řídím sama sebe. Rozkážu si a poslechnu se. Začínali jsme s jedním zaměstnancem, telefonem a počítačem v pronajaté kanceláři se
snahou vybudovat velkoobchod se vzduchotechnikou.
Zahraniční zájem o produkty z plechu si však brzy
vyžádal i pronájem výrobního
prostoru, pořízení prvního
stroje a řemeslníka. To vše
vedlo k růstu obratu. A najednou jsme byli fabrika.
V čem spatřujete váš největší
životní úspěch?
V osobním životě, že jsem sama dovedla do dospělosti tři
děti, ze kterých jsou vzdělaní,
soběstační a slušní lidé.
V profesním životě jsem
hrdá především na to, že unesu tíhu odpovědnosti a také,
že neutíkám před problémy,
ale snažím se je řešit. Ocenění
v soutěži podnikatelek je třešinka na dortu, složeného
z dílčích každodenních úspěchů a mravenčí práce všech
lidí kolem mě, zejména mého
životního i profesního partnera Jana Zahrádky. Bez jeho
konstruktivního ducha
bychom nebyli tam, kde jsme.
Na které období podnikání
vzpomínáte nejraději a naopak?
Období po listopadu 1989 bylo

Dokážete sladit osobní život
s prací?
Ano, péče o rodinu mi působí
radost dodnes. Z nedostatku
času nyní třetímu malinkému
vnoučkovi zpívám ukolébavku alespoň z kanceláře po telefonu a ono to funguje! Utiší
se a já pocítím štěstí.
Těším se, že o nadcházejících Vánocích bude pro nejbližší přece jen více času.
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plné elánu a nadšeného očekávání. V té době nebylo nic
problém. Těžká jsou však setkání s arogancí moci, podvody a hloupostí.
Korupci vnímám jako politické a morální selhání. Vadí
mi ruce, které často zbytečně
a přeochotně dávají. Firmy se
dokážou kartelově dohodnout
na úrovni cen rohlíků nebo
benzinu, proč ne na tom, že
nebudou uplácet? Ve stavebnictví by se i bez úplatků stavělo dál. Je horší korumpovaný člověk, nebo korumpující?
Jsem rebel. Pokud by moje
podnikání bylo vázáno na korupci, skončila bych. Vysilující jsou také neustálé legislativní změny, přebujelá byrokracie.
Polovina vašich zaměstnanců
jsou lidé mezi 25 a 35 lety,
40 procent pak ženy –
jste spokojená?
Ženy jsou vytrvalejší a pečlivější, rekvalifikují se snáze

než muži. Žena nese těžce nezaměstnanost a je vděčná za
práci. Klempířskou práci
však fyzicky nezvládnou.
Ženy u nás najdete všude, ať
už jde o nákup, prodej, logistiku, personalistiku, či dokonce
řízení výroby. Absolventi
škol dostávají prostor, dochá-

Váš názor na výhody a nevýhody podnikání?
Výhodou je nezávislost a svoboda v rozhodování. Nevýhodou je závislost a nesvoboda
v rozhodování. Záleží na úhlu
pohledu. Nejtěžší je unést tíhu
odpovědnosti za všechno
a všechny.

galerie vítězek
P Pavla Zálešáková zvítězila v kategorii středně velkých společností.

Za takové organizátoři soutěže považují hospodářské subjekty s počtem 25 – 99 zaměstnanců.
P Firma TECH-TRADE byla založena v roce 1994. Zabývá se zpracováním tenkostěnných plechů hlavně pro vzduchotechnické účely. Zhruba čtyři pětiny produkce jdou na export. Její výrobky naleznete v bytech, výrobních provozech, obchodech, restauracích i nemocnicích.
P Pavla Zalešáková se narodila v Kyjově. Absolvovala MU v Brně. Původně byla učitelkou biologie a chemie. V roce 1992 začala podnikat,
nejdříve jako celní deklarantka, později se stala majitelkou a jednatelkou firmy TECH-TRADE. Je matkou tří dospělých dětí.
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Zákon, který změní českou právní praxi
Bude trestní odpovědnost firem novou zbraní v boji s organizovaným zločinem?
PETR PLAVEC

P

očátkem prosince
poslanci přehlasovali veto prezidenta
Václava Klause a definitivně schválili zákon
o trestní odpovědnosti právnických osob. Tuto legislativní normu však odborná veřejnost nepřijímá jednoznačně.

Zahraniční kontext
V současné době lze v České
republice za spáchané trestné
činy stíhat jako pachatele
pouze fyzické osoby.
Diskuze o tom, že by bylo
vhodné a účelné zavést rovněž
trestní odpovědnost osob
právnických, se u nás vedly
poměrně dlouhou dobu. Kolébkou tohoto institutu jsou
Spojené státy americké spolu
s Velkou Británií, tedy země
s takzvaným anglosaským
právním systémem.
Model se nicméně postupem času rozšířil dále do světa a země kontinentální Evropy nebyly výjimkou. V kontextu zemí Evropské unie je

v současné době stav takový,
že mezi jejími členskými státy
platí Česká republika s nemožností trestání právnických osob za výjimku.
Evropský (unijní) trend je
tedy takový, že je shledáváno
za potřebné a žádoucí, aby
trestní odpovědnost právnických osob byla v právním řádu zakotvena.
Jako hlavní důvod zavedení tohoto institutu v právních
řádech se často, a v souvislosti
s událostmi poslední dekády
jistě legitimně, uvádí jeho
prospěšnost například pro boj
s organizovaným zločinem
a korupcí. Účinnosti má nabýt
prvního ledna příštího roku.
Přijetí zákona bude pro
české trestní právo znamenat
velkou koncepční změnu, kdy
už za trestný čin bude možno
stíhat, případně i potrestat
nejenom fyzickou osobu – tedy reálně existující lidskou
bytost, ale i osobu právnickou
– tedy člověkem uměle vytvořený subjekt, který sám o sobě, bez přičinění člověka, nic
spáchat nemůže.

Lidský faktor bude logicky
i v této oblasti klíčový. Návrh
zákona proto trestný čin
spáchaný právnickou osobou
definuje jako čin, jenž byl
spáchán jejím jménem a v jejím zájmu nebo v rámci její
činnosti v tom případě, že tak
jednal, zjednodušeně řečeno,
někdo, kdo má v té konkrétní
právnické osobě určitý vliv
nebo k ní má určitý vztah. Například její zaměstnanec, statutární orgán, zmocněnec
a tak dále.

zajímavým trestem v podobě
zákazu přijímat dotace. Závěrem lze proto vyjádřit přání,
aby nová úprava byla pro český právní řád přínosem. Aby
přispěla k rozšíření možností
a nástrojů při potírání trestné
činnosti a vedla tedy ve svém
důsledku i k důslednějšímu
vymáhání práva.
Autor je advokát.
e-mail: petr.plavec@ppak.cz,
www.ppak.cz.

Druhy trestů
Důležité je zmínit, že právnickou osobu nebude možno stíhat za všechny trestné činy
uvedené v trestním zákoníku,
ale pouze za vybrané. Je to
ostatně logické, protože si
nelze dost dobře představit, že
by právnická osoba spáchala
například vraždu.
Obdobná situace je i v případě druhů trestů, které bude
možno uložit. Zákon počítá
mimo jiné s peněžitým trestem, zákazem činnosti, zrušením právnické osoby či velmi
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nešní mobilní telefony mají kromě volání a zasílání krátkých textových
zpráv mnoho dalších funkcí.
Vlastníte-li takzvaný chytrý
mobilní telefon s příslušným
operačním systémem, může
vám toto zařízení všestranně
pomoci – například najít nejbližší restauraci, nebo dokonce pohlídat zkonzumované kalorie.
Nezbytným požadavkem je
však rychlá datová síť mobilního operátora.
O trendech v této oblasti
jsme si povídali s Tanjou
Richterovou, viceprezidentkou Vodafone, odpovědnou
za oblast technologií.
Můžete odhadnout, kolik
lidí dnes již používá
chytré telefony?
Telefony s operačním systémem, do nichž lze stahovat
mobilní aplikace, vlastní nyní
asi dvacet procent obyvatel
České republiky.
Tento podíl však v posledních dvou letech rapidně roste a současně s ním i počet lidí, kteří využívají mobilní internet. Ten letos stoupl na
3,2 milionu lidí.

jde o připojení k internetu.
Právě v těchto dnech spouštíme jeho test v Berouně.
Jakou rychlostí budou moci
obyvatelé Berouna surfovat?
Testujeme tam novou generaci technologie HSPA+ s rychlostí 43,2 megabitu za sekundu, zatím ovšem jen s vybranými firemními zákazníky.
Zatímco dosavadní technologie umožňuje dosahovat teoretických rychlostí 21,6 megabitu za sekundu, nová generace je až dvakrát tak rychlá. Reálná rychlost se pak bude pohybovat okolo 30 megabitů za sekundu.
Ne všichni obyvatelé Berouna
však mají tak vyspělé telefony,
aby to využili. Přinese tato
technologie nějaký užitek i těm,
kteří mají starší telefony?
Instalace nové technologie
po celém městě zásadně zvýší
kapacitu sítě a přinese lepší
kvalitu přenosů.
Po úspěšném testování
zvážíme zavedení této technologie i v dalších městech.

Čím si vysvětlujete rostoucí
oblibu mobilního internetu?
Skutečně potřebujeme být na
síti i při cestě z práce domů, na
chatě a podobně?
Důvodů je vícero. Cena datových tarifů pro surfování
v mobilu stále klesá, stejně
tak i cena chytrých mobilních přístrojů.
A zároveň neustále roste
rychlost a kvalita mobilního
datového připojení.
Jakou technologii připojení
k internetu poskytuje svým
zákazníkům v současné době
společnost Vodafone?
Vodafone pokryl dvě třetiny
populace technologií 3G
a spustil v této síti už i standard HSPA+, který je jedním
z nejrychlejších vůbec, pokud

TANJA RICHTEROVÁ Foto: Vodafone

Situaci na trhu práce zmapují
dvě nové databáze
eště nedávno hrozilo,
že za pár let nebude
existovat nikdo, kdo
by vyrobil keramický
kyčelní kloub. Nebo že až budete pospíchat na pohotovost,
nikdo vám neotevře závoru
při vjezdu do nemocnice,
protože tuto práci nebude
možné vykonávat bez příslušné zkoušky.
Tyto a další neduhy českého trhu práce pomáhají řešit
dva dlouhodobé klíčové projekty, financované pomocí
fondů Evropské unie, které
povedou ke zpružnění trhu
práce a růstu konkurenceschopnosti české ekonomiky:
Národní soustava povolání
a na ni navazující Národní
soustava kvalifikací. Oba jsou
realizovány prostřednictvím
veřejných zakázek.
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Přehledná forma
Národní soustava povolání je
otevřená databáze informací
o potřebách trhu práce. Jde
o aktuální, efektivní a flexibilní systém mapování potřeb
trhu práce.
Uživatel nalezne v databázi
vše, co potřebuje vědět o profesích v České republice, například příslušnou pracovní
náplň, požadovanou kvalifikaci, potřebné odborné dovednosti a znalosti, údaje
o mzdovém ohodnocení, volných místech a další.
Národní soustava kvalifikací pak přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně
promítnou do všech úrovní vzdělávání.

V současné době se v rámci
Národní soustavy povolání
intenzivně pracuje na podepsání takzvaných sektorových dohod, což jsou „gentlemanské“ dohody mezi zaměstnavateli, veřejnou správou a dalšími důležitými aktéry. V nich jsou uvedeny nedostatky na pracovním trhu
v daném sektoru a navržen
postup jejich eliminace.

Oborové členění
Do konce ledna by měly být
uzavřeny minimálně čtyři takové dohody.
První pro oblasti vyhrazených zařízení, druhá pro potravinářství, třetí pro kulturu
těla a čtvrtá pro bezpečnost
osob, bezpečnost práce
a ochranu osob. Poté bude následovat obor sklo, keramika
a zpracování minerálů,
stejně jako strojírenství
a doprava.
V rámci Národní soustavy
kvalifikací bylo uskutečněno
již více než 17 tisíc zkoušek –
nejvíce v oborech strážný, kominík a kuchař-číšník, přičemž jejich počet stále roste.
Dosud se podařilo vytvořit
kvalifikační standardy pro
250 dílčích kvalifikací, zejména v oblasti řemesel a služeb,
od chovatele včel přes úklidového pracovníka, písmáka až
po fotoreportéra.
Do roku 2015, kdy realizace
veřejné zakázky končí, by
mělo být vytvořeno celkem
1100 kvalifikací, včetně vyšších úrovní, jako je například
finančnictví či technické profese.
(jj)

