Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o. s.
AKTIVITY KLUBU V ÚNORU
9. února
10 - 14 hod.
Změny v sociálním zabezpečení
v roce 2011, včetně příkladů
vyplňování formulářů
Lektorka: Jiřina Svobodová, odd.
kontroly PSSZ
Praha

10. února
9 – 12 hod.
Účetní závěrka pro rok 2010 a
změny souvisejících zákonů od
ledna 2011
Lektorka: Ing. Eva Mačudová,
STAHL-účetnictví a poradenství,
spol. s r. o., Chomutov
Technologický park, budova 2
zasedací místnost OHK Chomutov

AKTIVITY KLUBU V BŘEZNU
9. března
10 - 13 hod.
Shromáždění členů KP ČR. o.s.
Kooperativa Pojišťovna a.s., VIG
Celetná 25, Praha 1
Přihlášky a další informace:
www.klubpersonalistu.cz/cz

1/2011

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás přivítala nad prvním letošním číslem Zpravodaje
Klubu personalistů ČR, o. s.
Rok 2011 je pro naše občanské sdružení
rokem jubilejním. Na podzim roku 1990
se poprvé sešla skupina nadšenců, kteří si
dali za úkol vytvořit platformu, která by
personalistům pomohla najít důstojné
místo ve firemní hierarchii, poskytovala
jim rady, návody v práci, která tehdy
dostávala zcela jiný charakter. Byla to
doba nově se rodící legislativy, doba, kdy
na českém vzdělávacím trhu teprve
začínaly působit první vzdělávací agentury. A vznikající Klub
personalistů chtěl pomoci všem, kteří se chtěli a potřebovali vzdělávat,
pracovat v oblasti lidských zdrojů a nebýt jen administrativními silami.
Na počátku roku 1991 byl Klub personalistů registrován a od té doby
již po dvacet let přináší svým členům i ostatní odborné veřejnosti
nabídku své činnosti.
Také v letošním roce pro Vás připravujeme řadu poradenských
seminářů, které budou reagovat na aktuální potřeby personální práce,
klubová setkání v zajímavém prostředí – například v dubnu v Lázních
Kundratice, v červnu v Hejnicích v Mezinárodním centru duchovní
obnovy. Po celý rok 2011 Vám budeme ve Zpravodaji přinášet
materiály z historie Klubu, vzpomínky i postřehy členů. Pokud máte
chuť i Vy přispět a podělit se čtenáři o své dojmy z členství v Klubu,
zážitky z akcí, kterých jste se zúčastnili, napište nám. Rádi je
uveřejníme.

Shromáždění členů Klubu personalistů ČR, o.s.
Dne 9. března se uskuteční Shromáždění Klubu personalistů ČR, o. s., stejně jako ve dvou předchozích letech nám
k tomuto účelu poskytla své prostory Kooperativa Pojišťovna, a.s., VIG v Praze 1, Templové 747. V letošním roce
končí volební období stávajícího výboru Klubu a Shromáždění bude tedy volebním. Návrh kandidátky nového
výboru je sice v podstatě hotov, ale pokud byste měli chuť a čas věnovat se práci ve výboru Klubu personalistů ČR,
neváhejte se ozvat telefonem, e-mailem. Zároveň můžete navrhnout i své kolegy, kteří by se chtěli více do práce
pro Klub a své kolegy věnovat. Neustále platí, to co hlásali již zakládající členové - Klub bude takový, jaký si ho
uděláme.
Pozvánky na Shromáždění členů Klubu personalistů s podrobným programem a kandidátními listinami obdrží
kontaktní osoby jednotlivých firemních členů i členové individuální v nejbližším čase.
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Osobní příspěvek k 20. výročí založení Klubu personalistů ČR
Iva Krupičková
Klub personalistů ČR je moje láska na první pohled. Potkali jsme se na jedné rušné ulici, v minulém tisíciletí. Kolem mne projelo malé dodávkové auto s propagačními
nápisy z knižního veletrhu. Stihla jsem si přečíst „Klub personalistů“. Zastavila jsem se,
hleděla za autem a pomyslela si: "Chci být v Klubu personalistů“. Netrvalo dlouho, a já
jsem se stala personální manažerkou v mezinárodní firmě. Pro svou práci jsem potřebovala konzultaci. Když konzultaci, tak od klasika české personalistiky, autora prvních
učebnic moderní české personalistiky Josefa Koubka. Jednoduše jsem si na Vysokou
školu ekonomickou zatelefonovala a dohodla si s ním termín konzultace.
Vedlejším produktem této konzultace bylo, že mi Prof. Koubek nabídl účast v modulovém programu pro personální manažery: know how garantované Cranfield School of Management, organizované Klubem personalistů ČR ve spolupráci
s Národním vzdělávacím fondem.
Náhoda? Našla jsem si Klub personalistů. Líbil se mi program, který Klub personalistů ČR celoročně nabízí, a tak jsem
se stala členem. Tedy naše firma se stala členem, protože členství je firemní, kolektivní, chcete-li.
Organizátorem těchto akcí byl Ing. Jaroslav Berka, neúnavný redaktor Zpravodaje, tvůrce projektů v oblasti řízení lidských zdrojů a architekt klubových setkání. Jeho nadšení a systematičnost dávaly Klubu přiměřený rámec. Semináře a
klubová setkání mi usnadňovaly práci, protože s Klubem personalistů ČR mi žádná legislativní změna v zákoníku práce
a souvisejících zákonech neunikla a dosud neunikne.
Po nějakém čase jsem se utkala ve volbách o místo do výboru KP ČR. Nyní jsem již třetí volební období víceprezidentkou Klubu. Ve výboru společně s ostatními kolegy a výkonnou ředitelkou připravujeme program a další
zaměření činnosti Klubu. Podle mne jsou nosným programem Klubu klubová setkání, na která - pokud mi to pracovní
povinnosti jen trochu dovolí - pravidelně a ráda jezdím. Vedle aktualit a tréninků z nejrůznějších oblastí řízení lidských
zdrojů přinášejí tato setkání sdílení zkušeností a cenné rady kolegů z jiných firem. A hlavně mají klubovou atmosféru,
člověk jezdí na klubové setkání načerpat sílu.
A dovolte mi, abych se v závěru svého příspěvku trochu chlubila V září
loňského roku jsem moderovala výroční konferenci Klubu personalistů ČR
Personalistiky on-line. Konference je obnovenou tradicí Klubu, která sice
přináší spoustu práce v organizaci, přípravě, hledání toho správného a
aktuálního obsahu, ale je vyvrcholením roční práce, naším potěšením a
chloubou. V přestávce před blokem Systémy důchodového pojištění
v evropských zemích Jaroslav Dostal ukazoval Jiřímu Rusnokovi z podia na
Jaroslava Berku v auditoriu a říkal o něm: "Ten Klub zakládal,“ a mně to nedalo
a dodala jsem: "To je můj personalistický otec, ten mě přivedl do Klubu
personalistů ČR.“ Konference se vydařila, na závěr Jaroslav Berka vylosoval
výherce hodnotných publikací. A na letošní září jste zváni na další konferenci
Personalistika On-line Klubu personalistů ČR.

Zkoušky Personální manažer
Dne 21. ledna se uskutečnily zkoušky k získání certifikátu Personální manažer. K vykonání zkoušky se přihlásilo
dvanáct uchazečů a všichni zkoušku úspěšně složili a certifikát obdrželi.
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Připravujeme
Poradenský seminář

Poradenský seminář Aktuální změny v sociálním pojištění
Téměř by se dalo hovořit o tradici – na začátku roku organizujeme poradenský seminář o změnách v sociálním
pojištění. Paní Jiřina Svobodová, dlouholetá pracovnice odboru kontroly Pražské správy sociálního pojištění, bude
informovat o změnách, které přináší zákon o nemocenském pojištění, upozorní, na co se zaměřují kontrolní orgány
při provádění kontroly plnění povinností organizací v oblasti sociálního pojištění. Uvede konkrétní příklady z praxe
a odpoví na konkrétní dotazy.
Seminář se uskuteční ve středu 9. února ve vzdělávacím středisku Kooperativa Pojišťovny v Praze, Opletalově
ulici. Ještě stále se můžete na seminář přihlásit v sekretariátu Klubu.
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Řízení lidských zdrojů v odvětvích

Workforce management - výzvy v optimalizaci lidských zdrojů v hotelech
Během ekonomické recese se projevil velký tlak na zvyšování efektivity procesů v hotelech, současně s nutností udržení ziskovosti. Hlavní výzvou stojící před hotelovými manažery je poučit se z poklesu ekonomiky a současně se naučit mnohem lépe řídit náklady. Efektivně fungující organizace zůstávají i v krizi konkurenceschopné, jsou zajímavé pro investory a velmi rychle
zvyšují svou výkonnost při opětovném vzestupu ekonomiky.
Náklady na lidské zdroje jsou pravděpodobně největší složkou nákladů pro
hotely, obvykle na úrovni 30 - 40 % obratu. Navíc počet zaměstnanců má
přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost klientů. Pro
dosažení efektivity platí jednoduché pravidlo: mít správný počet zaměstnanců
na každém provozním úseku a každé směně, kteří plní zadané úkoly a
zároveň dodržují požadovaných standard služeb.
HR manažer, provozní ředitel a manažeři provozních úseků musí
identifikovat překážky, které jím brání v dosažení optimální efektivity
v oblasti lidských zdrojů.
Dynamika plánování v oblasti lidských zdrojů.
Pokud před hotelem neočekávaně zastaví autobus plný klientů nebo dostanete na poslední chvíli objednávku salonku na dnešní
večer, není možné pracovat v souladu s plánem. Klienti typu walk-in nebo neplánovaní hosté v restauraci jsou každodenní
součástí práce v hotelu. Některé společnosti se smíří s přezaměstnaností, zatímco jiné s nedostatkem zaměstnanců, za které
zaskakují pracovníci z jiných provozů hotelu nebo jsou svolávání zaměstnanci mimo službu. V každém případě včasným posouzením vzniklých rozdílů a určením správných postupů se můžete vyhnout překročení stanoveného rozpočtu.
Rozdílné je vnímání nákladových rozpočtů HR manažerem, provozním ředitelem na jedné straně a manažery provozních
úseků na straně druhé.
Rozdílné vnímání cílů: Ačkoli je sdílenou myšlenkou v celé organizaci dosažení ziskovosti hotelu, jednotlivé úrovně řízení
tento cíl vnímají různě. HR manažer ho má spojen s dodržením plánovaného rozpočtu nákladů. Naopak manažeři provozních
úseků věří, že na prvním místě musí být zajištění maximální úrovně služeb bez ohledu na to, že budou muset posílit směnu o
několik pracovníků, zaplatit přesčasy nebo využít nejzkušenější zaměstnance (kteří jsou pochopitelně nejdražší).
Rozdílné vnímání času: HR manažer vnímá cíle stanovené rozpočtem na úrovni nejen ročních, ale také měsíčních a dokonce
denních plánů nákladů. Manažeři provozních úseků vnímají rozpočtové cíle jen z pohledu ročního plánu. Pokud se nedaří
v konkrétním měsíci rozpočet dodržet, věří, že mohou překročené náklady snížit v následujícím měsíci. Zkušenosti ale ukazují,
že v drtivé většině případů je to nemožné.
Diskuse o prognózách a plánovaných lidských zdrojích se většinou odehrává zpětně. HR manažer nastaví rozpočtový cíl pro
daný provoz a až po měsíci management zjistí skutečné odchylky. V takovém případě dodržení rozpočtových cílů vyžaduje
spíše razantní rozpočtové škrty s negativním dopadem na kvalitu služeb, než cílené drobné korekce.
Obtížný výpočet přesných nákladů zaměstnance
Rozdíl v personálních nákladech mezi nejdražším a nejlevnějším zaměstnancem ve stejném provozním úseku může kolísat
mezi 5 - 25 % v závislosti na jejich schopnostech a profesních zkušenostech. Pro hotely provádějící plánování pracovníků
ručně, je obvykle obtížné zohlednit i nákladové hledisko. Pokud jsou náklady při plánování vzaty do úvahy, je možno plánovat
zaměstnance lépe. To samozřejmě neznamená vybírat jen ty nejlevnější pracovníky, ale plánovat zaměstnance na směny tak,
aby byl dodržen stanovený rozpočet.
Neplánované výdaje spojené s legislativou
Pokud plánují manažeři pracovníka na konkrétní směnu, mají sklon přehlížet jeho fond dovolené a přesčasové hodiny. Tento
přístup vystavuje hotel riziku neplánovaných nákladů na konci roku kvůli proplácení dovolených nebo přesčasů nad rámec
povolených limitů. Tyto zvýšené náklady mohou být eliminovány v případě, že se při plánování průběžně zohledňují
informace o fondech zaměstnance.
Nesprávné nebo neoprávněné platby za odpracované hodiny.
Jedná se především o nepovolené dřívější nástupy do směn nebo pozdější odchody spojené s vykazováním přesčasových hodin
a navyšováním rozpočtu nákladů. Pozdější nástupy do směny nebo jejich zkracování naopak vedou ke snižování kvality
poskytovaných služeb. Dalším zdrojem ztrát jsou chyby vznikající při vedením evidence v papírové podobě nebo excelovských sešitech a jejich následným přepisování do mzdové agendy. Je realitou, že chyby v neprospěch zaměstnance jsou
pracovníkem ihned nahlášeny, ale chyby v neprospěch hotelu, spojené s vyššími platbami, zůstávají neodhaleny.
Kontrola nad výdaji na outsourcing pracovníků.
Platby externím společnostem zajišťujícím outsourcing pracovníků jsou často vypočítány jen na základě podkladů poskytovatele služeb. HR manažer, který dostává podklady k odsouhlasení, pak má jen velmi omezený přehled nad tím, zda byly
všechny fakturované hodiny poskytnuty. Tato nedostatečná kontrola vede obvykle ke zbytečným platbám za nedodané služby.
Stalo se standardem, že HR manažer je součástí týmu strategického managementu hotelu. Jeho úkolem je sladit potřeby
lidských zdrojů se strategickými cíli společnosti. Díky lepší znalosti potíží spojených s optimálním plánováním rozpočtu
lidských zdrojů chápe, že můžou nastat situace, kdy se skutečné výsledky značně liší od plánu. V takových případech průběžné
zpřesňování plánovaných rozpočtů pomáhá k lepší kontrole nákladů a dosažení žádoucích ekonomických výsledků.

autor příspěvku: Alexej Kumpošt
www.gubi.cz
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Rozhovor s Monikou Barton, vysokoškolskou lektorkou a zakladatelkou portálu Koučovna.cz

Do Koučovny za poznáním a informacemi
• Proč vznikl portál Koučovna a pro koho je Koučovna určená?
Ten nápad už se mi honil v hlavě už dlouho. I když
český trh na první pohled vypadá „překoučovaně“,
myslím, že by Koučovna mohla být pro mnoho zájemců
o tuto tématiku velmi užitečná. Žila jsem posledních pár
let převážně v zahraničí a po návratu silně vnímám, jak
málo jsou Češi ochotni se dělit o své znalosti. A přitom
je koučink tak užitečná záležitost, která dokáže posunout
nejen jednotlivce, ale i komunitu nebo společnost… Já
věřím tomu, že když budeme sdílet to dobré, vrátí se
nám to prostřednictvím zkultivování našeho okolí. A
nějak se mí zdá, že to naše společnost teď hodně potřebuje… J
Koučovna je určena všem, kteří se zajímají
o koučink - koučům, jejich klientům, manažerům, kteří
chtějí koučink používat ve své práci, … prostě každému,
komu mohou principy koučinku pomoci.
• Jakou oblast koučinku Koučovna pokrývá?
Každý má možná trošku jiné rozdělení – my konkrétně
v Koučovně pracujeme s pěti základními oblastmi: kariérovým koučinkem, manažerským koučinkem, podnikatelským koučinkem, výkonnostním koučinkem a životním koučinkem.
• A jak si máme Koučovnu představit?
Koučovna je místo virtuálního setkávání neboli je to
webová stránka (www.koucovna.cz), která se skládá ze
čtyř hlavních částí: první a pro nováčky asi nejdůležitější
částí je Infocentrum, ve kterém uživatelé najdou různé
formuláře, výukové listy, cvičení, testy, kvízy, zajímavé
články a spoustu dalších užitečných dokumentů, které si
mohou libovolně stahovat a používat je ve své práci.
Pak Koučovna obsahuje Kalendárium, kde se každý
měsíc shromáždí několik desítek akcí, které mají společný jmenovatel – koučink. Jde o konference, kurzy,
kulaté stoly, setkání zájmových skupin nebo třeba tzv.
teleclasses (výuka po telefonu). Máme tam jak české, tak
i zahraniční akce, a pochopitelně i ty, které probíhají na
síti. Uživatelé Koučovny tam mohou akce doporučovat,
takže pokud třeba něco sami organizují, mohou to tímto
způsobem dát ostatním vědět.
Třetí komponentou je Forum, to je interaktivní část, kde
probíají diskuse, vyměňují se názory, odkazy na zdroje,
reference a podobně. Jsem moc ráda, že ve Foru působí
v současnosti sedm profesionálních koučů-dobrovolníků,
kteří ochotně pomáhají zájemcům s tím, co zrovna potřebují vědět.
No a poslední částí je Network, díky kterému se mohou
uživatelé propojit a blíže poznat s těmi, se kterými si
porozumí – a třeba spolu vytvoří nějaký zajímavý
projekt.
• Zaujalo mě Infocentrum – kolik je tam dokumentů
ke stažení a jak často se aktualizují?
V současnosti je v Infocentru něco kolem tří stovek
dokumentů a přidáváme tam nové každý týden. Našim
cílem je tam v roce 2011 „uplacírovat tisícovku“. Aby si
měli uživatelé z čeho vybírat. J
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• Jak může uživatel získat přístup do Koučovny a
kolikrát si může vybrané dokumenty stáhnout?
Stačí, když se zaregistruje na webu www.koucovna.cz,
zaplatí roční nebo dvouleté „vstupné“ a pak už může do
Koučovny kdykoliv a odkudkoliv, kde má k dispozici internet. Dokumenty si může stahovat jak často a kolikrát
chce, v tom nemáme žádná omezení.
• Jak vysoké je to „vstupné“? Je přijatelné třeba i
pro studenty?
Cenu jsme stanovovali tak, aby byla přijatelná pro široké
spektrum uživatelů, tedy i pro studenty, a přitom dokázala pokrýt náklady, které Koučovna má. Mimochodem já
sama hodně se studenty pracuji a tak jsem měla možnost
udělat mezi nimi takovou „minianketu“. Potěšilo mě, že
byli ochotni v 90 % platit i víc, než jsme vypočítali.
Předplatné nám vychází na 1.200,- Kč na rok, a ti, kteří
si zvolí předplatné na dva roky, získají 20% slevu. Stokoruna měsíčně je pro studenty dovolitelná a také pár
jich již uživateli Koučovny je.
• Co když se někdo bude chtít ve Foru na něco zeptat
a bude mít ostych – aby třeba nevypadal hloupě?
Já doufám, že tenhle problém naši uživatelé nemají –
lidé se zájmem o koučink se obecně velmi rádi ptají! J
Navíc sami rozhodují o své identitě – mohou používat
přezdívku nebo si zvolit neutrální avatar (obrázek). Jsme
striktní v tom, že se uživatelé musejí k sobě chovat
ohleduplně, ale jinak mají velkou volnost. No a taky
pochopitelně pro nás platí ochrana osobních údajů.
• Mohou si zájemci Koučovnu vyzkoušet?
Na stránkách je několik dokumentů zdarma ke stažení,
aby zájemci získali představu o tom, jak asi vypadá Infocentrum. Jednotlivé sekce jsou k dispozici už ale výhradně jen registrovaným uživatelům. Nicméně jsme ochotni
pro zájemce udělat krátkou „živou“ prezentaci jak u nich
ve firmě, tak i v podobě otevřených setkání – ty jsou
vhodné především pro jednotlivce. Nejbližší takové setkání je v březnu v Praze.
• Je Koučovna díky svému obsahu jakousi konkurencí firmám, které poskytují tréninky v koučování?
To naprosto ne! Koučovna je přesně vymezená – je to
taková „sociální síť pro fandy koučování“. Neposkytuje
žádné vzdělávání ani nesupluje žádnou zájmovou profesní organizaci. Díky Kalendáriu a Foru věříme, že pro tréninkové firmy bude naopak zajímavé s námi spolupracovat a nabídnout tak třeba klientům doplněk ke svým
standardním službám. A samozřejmě pokud se nám
ozvou, budeme velmi rádi uveřejňovat jejich akce.
• A jaké by mělo tedy být finální pozvání případných zájemců do Koučovny?
Zkuste se podívat na www.koucovna.cz , případně nám
napište na tam uvedené odkazy. A pokud budete mít
pocit, že byste Koučovnu rádi využívali, jste mezi námi
velmi vítáni!
Zaujalo vás téma a chtěli byste vědět víc? Dohodly jsme se
s Monikou Barton, že uděláme živou prezentaci i pro členy
Klubu personalistů ČR, o.s., a další případné zájemce.
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Do knihovny
Grafologie v poradenské a terapeutické praxi
Co lze vyčíst z písma druhých
Autor: Cenková Tamara, Češková-Lukášová Dana, Fischerová-Katzerová Vlaďka
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 144 stran. ISBN: 978-80-247-2920-6 Ediční řada: Psyché
V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod,
které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta. Tento méně obvyklý přístup vede k hlubšímu pochopení
osobnosti klienta a je vodítkem k možnému řešení obtíží, s nimiž za terapeutem přichází. Čtenáři získají dovednost sledovat
člověka zcela novým pohledem, prostřednictvím obličejové typologie a grafologie. Některé typologie jsou ve formě
přehledné tabulky doplněny o popis grafologických znaků, které lze očekávat u každého typu. Ke každému příběhu je vložen
i popis klienta, v závěru ukázka a popis jeho písma s objasněním grafologických znaků, jež souvisejí s jeho chováním,
způsobem myšlení a hodnotovým žebříčkem. Tato kombinace činí knihu jedinečnou na knižním trhu.

Trénink slovní sebeobrany
Jak pohotově najít správná slova v každé situaci
Autor: Nöllke Matthias
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 120 stran. ISBN: 978-80-247-3517-7
V knížce s padesáti cvičeními a mnoha praktickými tipy a radami si natrénujete, jak sebevědomě čelit slovním útokům a
napadením. Když si osvojíte a v praxi vyzkoušíte všechny doporučené techniky a taktiky, uvidíte, že slovní sebeobrana není
žádná věda. Projdete celým tréninkovým procesem - načerpáte rady, jak zůstat duchapřítomní a nenechat se ochromit
nečekaným útokem, získáte přehled osvědčených jednoduchých frází, které zaručeně fungují, ale také tipy, jak vytvořit
přesně mířené a přitom duchaplné odpovědi, které vám pomohou vyjít z nepříjemné situace suverénně a s přehledem
ubránit svou důstojnost.

Likvidace podniku
7., aktualizované a doplněné vydání
Autor: Pelikán Václav
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 112 stran. ISBN: 978-80-247-3338-8
Nové, aktualizované a doplněné vydání praktické, výstižné a srozumitelné příručky je určeno především likvidátorům,
podnikatelům, manažerům a studentům. Nové vydání je aktualizováno s ohledem na platné zákony a zkušenosti s
uplatňováním zákona o insolvenci, rozšířena je kapitola o soudních likvidacích, jsou aktualizovány doporučené postupy
likvidace a také vzory podání. Kniha zkušeného autora, likvidátora a lektora kurzů likvidátorů je jednou z mála ucelených
publikací na toto téma na českém trhu - postihuje nejen právní aspekty likvidace právního subjektu, ale také jeho
ekonomické, manažersko-strategické a další praktické stránky. Seznámíte se s podstatou a formami likvidace, se způsoby
prodeje majetku i s likvidací pohledávek. Poznáte průběh likvidace od jejího zahájení přes předání podniku likvidátorovi,
sestavení úvodní rozvahy a projektu likvidace, vytvoření likvidačního týmu, řešení pracovněprávních vztahů, prodej majetku,
splácení úvěrů a ostatních závazků až po ukončení likvidace a výmaz subjektu z obchodního rejstříku. Autor se věnuje také
organizaci průběhu likvidace a archivaci písemností.

Etické řízení ve firmě
Autoří: Seknička Pavel, Putnová Anna, Uhlář Pavel
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 168 stran. ISBN: 978-80-247-3338-8
Publikace přináší originální a ve firemní praxi ověřené informace pro manažery, podnikatele a studenty managementu,
ekonomie a společenských věd o účinných nástrojích a metodách etického řízení ve firmě a o moderním způsobu
zhodnocení etického a sociálního klimatu ve firmě včetně praktických aplikací a postupů. Etický a sociální audit je moderní
nástroj kultivace firemního prostředí, který přináší firmě zpětnou vazbu, odkrývá rezervy rozvoje a růstu firmy, může
přinést důležité informace obchodním partnerům a investorům. Zavádění tohoto auditu a nástrojů etického řízení
podporujících dlouhodobou úspěšnost firmy vyžaduje informovanost, odbornost a ochotu managementu měnit zaběhnuté
způsoby řízení. Kniha je jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá etickým a sociálním auditem a reflektuje
nejnovější přístupy etického řízení ve firmách a jiných organizacích.

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

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s., je vydáván 11x ročně. Je bezplatně zasílán členům Klubu i ostatní odborné veřejnosti. Příspěvky můžete
zasílat na adresu Klubu. Redakční úprava Mgr. Lenka Smrčková.
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