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Společnost Apple zažívá vzrušené období. Hlavně kvůli dění v Číně, ale na obzoru jsou i novinky,
například učebnice v iPadech.
Nejvíc se však o Applu koncem minulého týdne hovořilo v souvislosti s nepovedeným uvedením iPhonu
4S na čínský trh. V pátek ráno stovkám Číňanů, kteří čekali na zahájení prodeje, zástupci firmy
oznámili, že přístroje nebudou. To vyvolalo bouři nevole a násilností.
Týž den Apple rozvířil veřejné diskuse ještě jednou a opět v souvislosti s Čínou. Firma poprvé v historii
zveřejnila téměř celý seznam svých dodavatelů, z nichž velká část se nachází právě v Číně. Podle
komentátorů jde o ústupek před sílící kritikou, že Apple nedbá o pracovní podmínky, ve kterých jsou
nuceni pracovat zaměstnanci jeho dodavatelů. Zlepšování image Agentura AP podotkla, že seznam
dodavatelů americký gigant řadu let úzkostlivě tajil. Nyní zveřejnil Apple seznam 156 firem, které
reprezentují 97 procent všech výdajů Applu na zakázky.
Jsou mezi nimi firmy jako Fuji Crystal, Foxconn, Intel nebo Sanyo. Zpráva Applu "o pokroku v
zodpovědnosti dodavatelů" informuje také o výsledcích 229 loňských auditů v řetězci dodavatelů.
Auditoři při nich údajně zjistili porušování zaměstnaneckých práv či ekologických regulí. Mimo jiné šlo
o diskriminaci v podobě testování uchazečů o práci na žloutenku nebo těhotenství. Odhalili také
případy dětské práce.
Nařízení Applu týkající se pracovní doby dodržovalo prý jen 38 procent dodavatelů a 69 procent jich
dodržovalo pravidla pro vyplácení mezd a benefitů.
Celkově se podle auditorů politikou Applu řídí 74 procent dodavatelů. S těmi, kteří se zaznamenaných
prohřešků dopouštěli opakovaně, prý společnost ukončila spolupráci. Firma v minulosti tváří v tvář
obviněním z porušování zaměstnaneckých práv ve výrobnách spolupracujících firem zdůrazňovala, že
se stará pouze o cenu a kvalitu zboží, a ne o ekologické a sociální otázky v závodech svých čínských
dodavatelů. Nepovedený nástup 4S Investoři snahu firmy zlepšit si image a víc se zasadit o lepší
pracovní podmínky u dodavatelů vítají, znepokojil je však nepovedený nástup iPhonu 4S na čínský trh.
Stovky natěšených Číňanů, kteří na nový aparát čekali ve frontě celou noc při minus sedmi stupních
Celsia, ráno neunesli oznámení, že telefony nejsou. Několik lidí začalo na ochranku obchodu a výlohy
házet vejce.
Zavřený obchod následně obklíčili policisté i soukromá ochranka a zaměstnanci vyvěsili ceduli s
nápisem "Žádné iPhony nebudou v blízké budoucnosti v obchodech k prodeji".
Událost se následně začala vysvětlovat tak, že Apple kvůli agresivním nedočkavcům nezačal prodávat
nové iPhony, a čínská tisková mluvčí Carolyn Wu vysvětlovala, že poptávka po telefonech byla v Číně
tak obrovská, že byly hned rozebrané. "Kvůli davu a nebezpečí pro naše zákazníky i zaměstnance
nejsme schopni otevřít náš obchod. Telefony nebudou k dispozici v žádném obchodě Pekingu ani
Šanghaji," dodala Wu.

Pro Apple je přitom rychle rostoucí obrovský čínský trh klíčový. Jen od ledna do září loňského roku tam
firma prodala 5,6 milionu telefonů. Investoři tak na páteční komplikace reagovali ostražitostí, akcie na
pekingskou událost zareagovaly půlprocentním poklesem. Novinkou budou učebnice Společnost Apple
se však víc než čínské aféře věnuje vývoji nových produktů. Zájem svých věrných se nyní soustředí na
čtvrtek 19. ledna, na kdy firma chystá v New Yorku novou prezentaci.
Z indicií, které firma poskytla, lze podle komentátorů soudit, že Apple představí svůj projekt s
vydavateli učebnic. Učebnice by podle spekulací měly být k dostání v úpravě pro tablety a pro
společnost mají znamenat důležitý krok do škol, kde se zatím lépe uchytil Microsoft.
"Nástup tabletů jsme zachytili a jsme přesvědčeni, že část tištěných materiálů se určitě na toto
médium přenese," řekla LN Iva Hosmanová, mluvčí českého nakladatelství Fraus, které se specializuje
na učebnice pro základní a střední školy. Společnost sama začala testovat využití čteček a tabletů pro
své učebnice.
Spekuluje se také o tom, že v březnu bude představen nový tablet iPad, který bude spíše iPad 2S než
zcela novou generací. Stále častěji se také mluví o nové generaci iPhonu, který má podle některých
zdrojů dorazit během letošního roku a má být tenčí a využívat plně technologie LTE neboli
bezdrátového připojení čtvrté generace.
Během letošního podzimu má přijít na trh i televizor od Applu. O něm mluvil Steve Jobs v jednom ze
svých posledních rozhovorů.

