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Společnost Plastia vyrábí už téměř 
25 let plastové produkty pro domov 
i zahradu v Novém Veselí. Přestože se 
jedná o menší českou rodinnou spo-
lečnost, vyváží své výrobky do 42 zemí 
světa. 

Za úspěchem je vždy nutné hle-
dat nejen schopné vedení, ale i 
šikovné zaměstnance. Jací jsou, js-
me se zeptali personalistky Martiny 
Kmentové.

Většina našich zaměstnanců je z oko-
lí Nového Veselí. Ze 70 % se jedná o 
ženy. Je to přirozené, protože zahrád-
kaření, pěstování květin, bývá ženská 
záležitost. Ženy-zaměstnankyně se 
tak dokážou lépe vcítit do potřeb žen-
zákaznic. Jsme opravdu hrdí, že lidé 
u nás pracují dlouhodobě. Více než 
polovina jsou zaměstnanci pracující u 
nás přes 5 let, a třetina víc jak 10. Věří-
me, že je to důkazem jejich spokoje-
nosti. Jejich věrnosti si vážíme. 

Není vždy jednoduché zaměstná-
vat ženy, které často pečují o rodinu, 
mají malé nebo často nemocné děti. 
Jak to řešíte?

Můžeme jim nabídnout i částečné 
úvazky. Zjistili jsme, že pružnou pra-
covní dobu považuje většina z nich za 
největší benefi t. Snažíme se jim vychá-
zet vstříc, přizpůsobit se jejich okam-
žitým potřebám. V případě směnné-
ho provozu to není snadné, ale i tam se Z1
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O společnosti Plastia dají najít cesty, jak vše skloubit.
Dnes máte přes 100 zaměstnan-

ců, před třemi lety to však bylo jen 
70. Nabíráte i v současnosti nové 
zaměstnance?

Ano, aktuálně hledáme kolegy do 
výroby – obsluhu vstřikolisů a vyfu-
kovacích lisů. Také potřebujeme posí-
lit tým nástrojárny. Otevřené dveře 
mají šikovní lidé, kteří chtějí zhodno-
tit a rozvíjet pracovní zkušenosti, ale i 
talentovaní absolventi. 

Co jim můžete nabídnout?
Je tu možnost vzdělávání, dotované 

stravování, až týden dovolené navíc, 
penzijní připojištění, nebo zvýhodně-
ný mobilní tarif i pro rodinné příslušní-
ky. Myslím, že velikou hodnotu má pro 
naše lidi i to, že výrobky jsou úspěšné u 
nás i ve světě.

Je načase vážit si poctivého...

(Dokončení ze str. 17)
Vzniklo sedm regionálních kan-

celáří Československé obchodní a 
průmyslové komory. V roce 1992 
vznikla Hospodářská komora ČR, 
a později i komory v některých 
okresních městech. 

Současná Hospodářská komo-
ra ČR navazuje na činnost před-
válečných obchodních, průmyslo-
vých nebo živnostenských spolků 
a dalších samosprávných podni-
katelských sdružení. V živnosten-
ské části se komora hlásí k odkazu 
středověkých cechů, jejichž kořeny 
sahají do doby Karla IV., i období 
staršího.

Současnost
HK je jedinou podnikatelskou 

organizací, která disponuje celo-
republikovou regionální sítí. Má 
zastoupení v 72 českých měs-

tech, kde působí krajské, okresní a 
oblastní hospodářské komory.. 

Merkurova medaile
a Řád Vavřínu.. 

Osobnosti, instituce a organizace, 
které významně přispěly k podpoře 
podnikání a k činnosti Hospodář-
ské komory  v Česku nebo  v zahra-
ničí, se mohou dočkat  ocenění. 
Hospodářská komora ČR je ve 
zvláštních případech uděluje. 

Jedou z možností je čestná Mer-
kurova medaile. Nese jméno řím-
ského boha obchodu Merkura. 
Merkurova medaile byla v Česku 
zavedena v roce 2013, u příležitosti 
20. výročí založení HK ČR. 

Řád Vavřínu  je oceněním pro 
významné domácí i zahraniční 
osobnosti za jejich celoživotní dílo,  
za vytváření nadčasových hodnot.

(Dokončení ze str. 17)
Propagujeme nabízené učební obo-

ry. V rámci projektů fi nancovaných 
z EU se snažíme získat prostředky a 
nabízet služby v oblasti získávání žá-
ků pro tyto obory na straně jedné, a 
na straně druhé uplatnění absolventů 
škol v našich fi rmách v regionu.

Platí stále přísloví o zlatých čes-
kých ručičkách, a že řemeslo má 
zlaté dno?

Zde přidám něco osobního. Výše 

uvedené platí, ale více než 20 let je 
zde preferován směr, kdy rodiče svým 
dětem říkají: „Uč se, udělej si střední a 
vysokou školu, a staň se manažerem, 
abys nemusel pracovat!“ 

A náš stát toto po celou dobu tiše 
podporuje, a potřebné změny, na 
které dlouhodobě upozorňujeme, 
probíhají velmi pomalu. Aby si lidé 
začali poctivého řemesla vážit a své 
děti směrovali do této oblasti, to ještě 
potrvá dlouho. 

 Lenka Kopčáková

Hospodářská komora se...


