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Na úvod – slovo prezidenta
Vážené a milé kolegyně,
vážení a milí kolegové.
Dostává se Vám do rukou úvodní vydání
internetového nového Zpravodaje Klubu
personalistů ČR“. Jsme ojedinělým sdružením HR manažerů. Našim cílem není
zisk, nýbrž snaha sdružovat a spojovat lidi
stejné profese, profese, která od roku 1989
prodělala naprosto revoluční a bouřlivé
změny. Po letech mnohdy adrenalinového
růstu náš čekají roky dramatických změn,
které se co do adrenalinu zcela jistě období
růstu hladce vyrovnají a několikanásobně
jej překonají.

19. února
18.00 – 20.00 hod.
Toto období je dobré vnímat jako naprosto přirozené. Rychlost, kterou
TABU V HR
mnohé firmy naberou při onom dramatickém klesání, lze využít jako
Jak spočítat náklady na vzdělávání
Učebna 1. Vox a.s.
K-Centrum,
Senovážné nám. 23, Praha 1

AKTIVITY KLUBU V BŘEZNU
4. března
10.00 – 13.00 hod.
Shromáždění členů
Kooperativa, Celetná 25, Praha 1
12. března
10.00 – 14.00 hod.
Poradenský seminář
Reakce na vnější ekonomické
změny z hlediska lidských zdrojů
Praha
Lektorky: Mgr. M. Pikálková,
Ing. Lydie Jaroměřská
Přihlášky a další informace:
www.klub.personalistu.cz/cz

katapult dalšího růstu. Mnohým se tu prudkou zatáčku těsně nad zemí
vybrat nepodaří, ale věřím tomu, že báje o ptáku Fénixovi rodícímu se
z popela má svůj reálný základ a z trosek řady společností povstanou
nové, kterým se podaří vzlétnout ke slunci úspěchu.
Milé kolegyně, milí kolegové, ať již budete součástí firem, které těsně
nad smrtícím dnem naberou obrovské zrychlení, nebo součástí těch,
kterým se podaří využít smrtícího dopadu ke zrození nových společností, přál bych Vám, abyste zůstali věrni své profesi práce s lidmi a
aby Klub personalistů ČR byl pro vás vždy a v jakékoli situaci oázou, ve
které naleznete inspiraci, odpovědi na řadu Vašich otázek a místo
setkávání lidí, které spojuje problematika HR profese.
Nikdo z nás nepracuje pro Klub ze zištných důvodů, nýbrž z důvodů
spojit lidi, jejichž posláním se stala práce lidmi. Jaký si Klub uděláme,
takový ho budeme mít. Platforma Klubu je tu pro nás a věřím, že svoji
roli sehraje v nadcházejícím období, a to ještě silněji, než ji sehrávala
doposud. Budu moc rád, když nám sdělíte své podněty, přání a
potřeby, které Vám Klub může pomoci naplnit. a vězte, že uděláme
maximum proto, abychom si byli prospěšní navzájem.
Přeji vše dobré Vám i vašim společnostem a těším se na naše společná
setkání.
Mgr. Jan Března,
Prezident Klubu personalistů ČR. o.s.

???

Ptáte se nás

???

Zajímaly by mě odpovědi na otázku,
která se týká řízení personalistiky a
její organizační strukturu v praxi.
Zda je v praxi více rozšířené:
1. řízení personalistiky, které
zajišťuje
komplexní
personální
činnosti (od mezd přes pracovně
právnízáležitosti,personální marketing atd.)
nebo varianta (tu personalisté znají
z dob socialismu)
2. mzdová a pracovně právní oblast
je začleněna do ekonomického nebo
finančního úseku, personální marketing je oddělený od těchto
činnosti, je to samostatný útvar.
Jak jsou řešeny otázky ochrany
osobních údajů ve vztahu k Úřadu
na ochranu osobních údajů.
Uvést důvody pro 1. nebo pro 2.
variantu.
Zajímala by mne praxe společností
o velikosti od 400 a více zaměstnanců.
Pokud
chcete
přispět
svými
zkušenostmi, prosím, odpovězte na
e-mail: klub.personalistu@tiscali.cz

Shromáždění Moravskoslezské sekce KPČR
Dne 15. ledna 2008 se v HARMONY CLUB HOTELU v Ostravě
uskutečnilo shromáždění členů Moravskoslezské regionální sekce.
Jeho cílem bylo vyhodnotit činnost sekce v uplynulém období. Ing. Salzbrunn
podrobně informoval členy o bohaté činnosti klubu v roce 2008, ve kterém se
mimo jiné uskutečnila tři klubová setkání v hostitelských organizacích
(Dalkia, Městská nemocnice Ostrava,Vítkovice, a. s.), dva odborné semináře
(PIS v řízení LZ, Zkušenosti z oblasti Inspekce práce) a tři profesní setkání
v rámci sekce BOZP, která v roce 2008 zahájila velmi úspěšně činnost.

Vaše odpovědi rádi zveřejníme.

Ing. Rudolf Salzbrunn

DOPORUČUJEME
OUTPLACEMENT –
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
FIREM
Ve čtvrtek 19. března se v Busines Hotelu
Jihlava koná vzdělávací akce, jejímž cílem
je poskytnout účastníkům informace o specifikaci outplacementu v době propouštění
pracovníků z důvodu nadbytečnosti, úbytku zakázek, světové krize. Seminář odráží
změny, které nastaly v přístupu zaměstnavatele k propouštěným pracovníkům, odráží snahu zaměstnavatele udržet zaměstnatelnost svých původních pracovníků
stejně jako udržet si kvalitní image
organizace.
Seminář je určen pro TOP manažery,
manažery středního managementu, personalisty. Do semináře mohou být zapojeni
všichni, kterých se týká personální politika
organizace. Odborný garant a lektor:
Ing. Dagmar Urbancová.
Program: 9.00 až 13.00 odborný seminář,
13.00 až 14.00 pracovní oběd s přednášejícími a individuální rozhovory.
Rezervaci proveďte co nejdříve na

Jiřina Kosarzová

Moravskoslezská regionální sekce se prostřednictvím svého zástupce v Radě
lidských zdrojů KÚ Moravskoslezského kraje aktivně podílela na řešení
široké problematiky využívání lidského potenciálu v kraji.
Byla společně s partnery ArcelorMittal Ostrava, a. s., a Střední odbornou
školou v Ostravě – Kunčicích úspěšná v úsilí o získání dalšího grantového
projektu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a získala dotace pro
projekt „Zvýšení kvality vzdělávání zaměřeného na EVVO a zdravý životní
styl na středních školách technického zaměření a základních školách
v Moravskoslezském kraji“, jehož realizace byla zahájena v listopadu 2008.
Členy informoval o obsahu, cílech a plánovaných výstupech koordinátor
projektu Ing. Jiří Adámek, CSc.
K 1. 1. 2009 došlo ke změně v osobě vedoucího sekce a od tohoto data
převzala vedení sekce p. Jiřina Kosarzová, která seznámila členy s návrhem
programu na rok 2009. Vedení sekce bude ve své činnosti směřovat k vizi stát
se platformou pro profesní a diskusní setkávání všech, kteří mají zájem
udržovat kontakt s moderními metodami a přístupy v práci s lidskými zdroji
prostřednictvím špičkových odborníků, vzájemného předávání zkušeností a
nejlepších praktik.
Atraktivita programu sekce je jednoznačně podmíněna aktuálností témat i
přitažlivostí osobností, které se pro jednotlivé akce a témata podaří získat a

také perfektním organizačním zabezpečením. Sekce tradičně dosud
připravovala veškeré aktivity tak, aby tyto nosné aspekty byly pro
praktickou činnost personalistů přínosem.
V závěru shromáždění byli účastníci informováni předsedou Dozorčí rady
KPČR Ing. Benešem o výsledku kontroly, která v hospodaření klubu
neshledala žádné nesrovnalosti ani nedostatky.

www.petrotahal.cz v sekci veřejné
kurzy, nebo na
sekretariat@petrotahal.cz.
Členové Klubu personalistů ČR
mají účast na akci zdarma (max. 1
osoba z organizace), ostatní odborná
veřejnost hradí účastnický poplatek
2.800 Kč + DPH.

Personalisté členských i nečlenských organizací mohou navštívit kancelář
Moravskoslezské regionální sekce v Hotelovém domu Kovák v Ostravě nebo
se kontaktovat s představiteli sekce prostřednictvím telefonu nebo e-mailu
k prodiskutování jejich námětů, požadavků nebo potřeb, které společně nebo
ve spolupráci s našimi experty můžeme pomoci vyřešit.

Jiřina Kosarzová

Poradenský seminář
E-LEARNING FORUM 2009
E-learning forum 2009 je devátým ročníkem konference, která se věnuje různým aspektům využívání e-learningu.
Letos se bude konference konat v Praze
dne 12. března
2009. Program
konference je rozdělen do dvou částí,
dopolední část nazvaná „E-learningová
řešení pro vzdělávací praxi“ bude
probíhat formou čtyř paralelních
worshopů, v odpolední části bude
probíhat společné jednání účastníků.
Méně obvyklým organizačním uspořádáním konference chtějí pořadatelé
vytvořit dostatečný prostor jak pro
odborné diskuse a řešení problémů, tak i
neformální setkání účastníků.

Co potřebujete vědět o nemocenském pojištění
V posledních letech již klasické téma - změny v nemocenském
pojištění a sociálních dávkách přednášela pro účastníky lednového poradenského semináře Klubu personalistů paní Jiřina
Svobodová z odboru kontroly Pražské správy sociálního
zabezpečení.

Motto - „10 let e-learningu v ČR“
připomíná desetiletou historii využívání
e-learningových řešení v oblasti vzdělávání u nás. Konference je tak zároveň
malým ohlédnutím za historií tohoto fenoménu a u její příležitosti bude
slavnostně otevřeno virtuální Muzeum
e-learningu.
Pořadatelé konference, vzdělávací spoPŘIPRAVUJEME PRO VÁS
lečnosti SEMIS spol s.r.o. a 1. VOX a.s.
věří, že i letošní ročník bude přínosným Poradenský seminář
a zajímavým setkáním odborníků, Reakce na vnější ekonomické změny z hlediska lidských zdrojů
tvůrců i uživatelů e-learningu.

Na poradenském semináři, který se uskuteční 12. března v Praze budeme

Bližší podrobnosti o konferenci na diskutovat o následujících oblastech:
www.e-univerzita.cz
 Provázanost personálních nákladů, změna v jedné oblasti ovlivňuje

Poslední šance:
Ještě 9. února se můžete přihlásit
na poradenský seminář

Pracovně právní vztahy
v otázkách a odpovědích,
který se koná ve čtvrtek 12. února
v učebně Institutu Inpro
Samcova 1, Praha 1

oblasti související (jak souvisí snížení počtu pracovníků s výkonem
těch, co zůstávají; jak ovlivňují zásahy do benefitů fluktuaci,
motivaci, apod.).
 Možnosti argumentace z personálního úhlu pohledu, efektivita
komunikace s managementem a majiteli firem.
 Role objektivních analýz, důsledky subjektivního rozhodování a
rozhodování pod tlakem.
 Důležitost schopnosti nadhledu, řešení „bez emocí“ s ohledem na
zaměstnance.
Klub personalistů ČR připravuje tuto akci ve spolupráci s firmou Audit
organizace, s.r.o., lektorkami budou Ing. Lydie Jaroměřská a Mgr. Marcela
Pikálková.

Zaujala Vás naše nabídka? Máte zájem se připojit? Kontaktujte nás.
Klub personalistů ČR, o.s., Jankovcova 13, 170 00 Praha 7
tel., fax: 283 871 271, 606 865 940, e-mail:klub.personalistu@tiscali.cz
www.klubpersonalistu.cz

