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AKTIVITY KLUBU V BŘEZNU
30. března
10 – 14 hod.
Poradenský seminář
Řešení sporů v pracovním právu
Lektor: JUDr. Radovan Bernard
Praha

AKTIVITY KLUBU V DUBNU
14. dubna
9 - 12 hod.
Občanský zákoník v pracovním
právu - pravidla jeho používání v
praxi
Aktuální změny v zákoníku práce
Lektor: Ing. Igor Delinčák, Oblastní
inspektorát práce pro Ústecký kraj a
Liberecký kraj
Chomutov

Technologický park, budova 2
zasedací místnost OHK Chomutov
14. - 15. dubna
Klubové setkání
Personální marketing
Lázně Kundratice

Přihlášky a další informace:
www.klubpersonalistu.cz/cz

Shromáždění členů Klubu personalistů ČR, o. s.
Ve středu 9. března se uskutečnilo Shromáždění členů Klubu personalistů ČR,
o. s., a protože vypršelo tříleté období stávajícího výboru a dozorčí komise,
bylo toto shromáždění volební. Jednání řídila Dr. Ivana Krupičková.
Zprávu výboru o činnosti Klubu v roce 2010 přednesl Mgr. Jan Března.
Výbor se scházel měsíčně, uskutečnila se i schůze výboru začátku července, kdy byla připravována výroční konference. Na svých jednáních se
výbor zabýval přípravou a zaměřením odborných aktivit Klubu, organizačními otázkami a otázkami celkového strategického směřování Klubu.
Stejně jako v předcházejících letech, tak i v roce 2010 došlo k obměně
členské základny. Zájem o členství v Klubu projevují zejména malé a
střední podniky, poradenské firmy a také individuální členové. V roce
2010 měl Klub 79 členů.
Vedle své tradiční činnosti se v roce 2010 Klub personalistů ČR se
zapojil do projektu naplňování Národní soustavy kvalifikací a jeho
členové vypracovali kvalifikační a hodnotící standardy pro kvalifikace
mzdová účetní, asistentka, personální administrativa, nábor pracovníků,
hodnocení a odměňování pracovníků, vzdělávání pracovníků kvalifikací.
Tato práce pokračuje i v letošním roce.

Do výboru Klubu personalistů ČR, o. s. byli zvoleni:
Prezident: Mgr. Jan Března, Kooperativa Pojišťovna, a. s., VIG
Viceprezidenti: JUDr. Jiří Filip, Diamo, s. p.
PaedDr. Ivana Krupičková, DEVRO. s. r. o.
Členové výboru: PhDr. Jaroslav Dostál, Vzdělávací společnost Edost, s.r.o., Ing. Stanislav Lidmaňský,
EUROVIA servis, a. s., Dr. Škorpil, FUJIKOKI Czech, s. r. o., Ing. Zdena Vostrovská. CSc., 1. VOX a. s.
Členové dozorčí rady: Ing. Beneš, Mgr. Vybíralová, Dr. Hegerová
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V roce 2010 se uskutečnily čtyři poradenské semináře, tři klubová
setkání, jeden praktický seminář a některé další akce.
Průměrná účast dosahovala čísel roku 2009. Potvrzuje se tak trend
sníženého zájmu o akce, které nejsou zaměřeny přímo na znalosti
potřebné k výkonu práce (legislativní změny apod.). Na český
vzdělávací trh mají svůj vliv evropské projektové finance i rozšiřující se
produktové zaměření některých dříve úzce specializovaných
vzdělávacích agentur.
Přesto můžeme být s obsahovým zaměřením i finančními výsledky akcí
Klubu v roce 2010 spokojeni. Klubové akce byly věnovány aktuálním
tématům a jejich organizace byla koncipována tak, aby účastníci měli
možnost seznámit se s probíraným tématem z různých úhlů pohledů,
aby mohli sami vyjádřit své zkušenosti, poradit se s lektory i s kolegy
z jiných firem. Hlavní snahou bylo, aby klubová setkání byla
„zážitková“, aby se jejich účastníci mohli sami osobně tématem zabývat.
Výhled na rok 2011 se jeví optimističtěji, než jsme si mysleli na konci
loňského roku. Zájem o vhodně zvolené a zorganizované akce je stále.
Je zajímavé, že se Klubových akcí zúčastňuje stále více personalistů
„mimo Klub“. Je to jistě zapříčiněno tím, že vložné na naše akce je
v porovnání s některými komerčními subjekty o dost nižší, ale
přikládáme to i atraktivnosti a aktuálnosti zvolených témat.
Shromáždění členů v dalším programu diskutovalo o programu a rozpočtu Klubu na rok 2011, byly předneseny zprávy o kontrolách dozorčí rady v sekretariátu i v regionech. Shromáždění zvolilo i nový výbor a dozorčí
radu Klubu personalistů ČR.

LEGISLATIVA
Novela zákoníku práce
MPSV dává do připomínkového řízení návrh novely zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že se jedná o normu, která má nahradit stávající zákoník práce a bude se dotýkat všech podnikatelských subjektů, doporučujeme vám návrh prostudovat. Vaše případné náměty k návrhu budou uplatněny prostřednictvím Svazu
průmyslu a dopravy ČR. Zasílejte je proto prosím přímo na adresu jhejdukova@spcr.cz a kopii na
cma@cma.cz.
Návrh zákona a důvodovou zprávu si můžete stáhnout na adrese:
http://www.spcr.cz/files/cz/ankety/zp_vn.zip

PŘIPRAVUJEME
Poradenský seminář: ŔEŠENÍ SPORŮ V PRACOVNÍM PRÁVU
Ve středu 31. března se uskuteční seminář, jehož lektorem bude JUDr. Radovan Bernard. Probírat se budou tato témata:
Nejčastější okruhy sporů v pracovním právu a důvody těchto sporů, časté chyby zaměstnance a zaměstnavatele
při vedení sporu
o Spory z neplatného rozvázání pracovního poměru
o Spory v souvislosti s pracovními úrazy (odpovědnost za škodu při pracovních úrazech, převedení na jinou práci)
o Spory v dalších případech odpovědnosti (zaměstnavatele, zaměstnance) za škodu
o Spory v souvislosti s konkurenčními doložkami
o Spory v souvislosti s diskriminací na pracovišti
o Další okruhy sporů
o Průběh soudního řízení o sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
Alternativní postupy řešení sporů v pracovním právu
o Druhy alternativních postupů řešení sporů včetně mediace
o Alternativní postupy řešení sporů v kontextu českého pracovního práva
o Modelový příklad průběhu mediace sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
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PŘÍSPĚVEK K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU PERSONALISTŮ ČR
Proč a jak vznikl
Klub personalistů?
Ing. Jaroslav Berka
Bezprostředně po listopadu 1989 byla mimo vší pochybnost postupná likvidaci centrálního administrativního řízení ekonomiky a její nahrazení otevřenou tržní ekonomikou. To potvrdila intenzívní orientace nové vlády na
urychlenou přípravu nové legislativy, která pro tento
přechod měla vytvořit potřebné právní prostředí. Přitom
bylo zřejmé, že jedním z aspektů bude otevření trhu práce, které se ve svých praktických důsledcích nutně projeví v činnosti podniků a organizací v oblastí řízení lidských zdrojů, a tím nutně také v činnosti personálních
útvarů. Prvním jasně viditelným krokem byla eliminace
dosavadního dominantního vlivu politicky řízených a
ideologicky jednoznačně orientovaných útvarů kádrových. Do čela personálních útvarů byli postaveni noví
lidé, kteří nebyli politicky a ideologicky spjati s předcházejícím režimem.
Pokud šlo o obsahovou orientaci personálních útvarů,
připravované legislativní akty jednoznačně dávaly najevo významné posílení pravomocí a s tím ovšem přenesení i plné odpovědnosti za personální práci na úroveň
podniků. Na řadu věcí v oblasti pracovně právní, sociální i manažerské ovšem stávající pracovníci personálních
útvarů, tím méně jejich noví vedoucí, kteří povětšině
neměli vůbec žádné zkušenosti z personální oblasti (do
personálních útvarů přicházeli pracovníci, kteří dosud
pracovali většinou v technických funkcích) nebyli připraveni. Brzy se také ukázalo, že potřebu informací nemohou uspokojit ani dosud obvyklé zdroje, tj. nadřízené
orgány podniků - generální ředitelství ani ministerstva.
Reálné možnosti poskytovat přímé informace zejména o
nových zákonech a jejich výklady z centra se ukázaly
být velmi omezené. Ukázala se však relativně nová a
velmi efektivní cesta, a to výměna zkušeností personalistů s praktickou aplikací nových zákonů. Vzhledem
k nereálnosti vytvořit pro podporu řízení lidských zdrojů
podmínky z úrovně „nadřízených“ orgánů, bylo jedinou
možností, aby si personalisté pomohli sami. A tak se
zrodila myšlenka založit „Klub personalistů“.
Nápad založit Klub personalistů jako profesní zájmové
sdružení jsem konzultoval s několika svými nejbližšími
spolupracovníky - personálními manažery významných
hutních a strojírenských podniků, kteří ji akceptovali a
slíbili maximální podporu.
Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s. 3/2011

Stručná historie
Klubu personalistů České republiky
1. část (období 1990 až 1994)
1990 srpen: Přípravy na založení Klubu byly zavr-

šeny anketou k ověření zájmu o členství v Klubu
personalistů
Listopad a prosinec: Účastníci dvou seminářů
k novele zákoníku práce v Praze (tehdejší hotel
„Budovatel“) byli seznámeni se stavem příprav na
založení Klubu.
1991 13. února: V Národním domě na Vinohradech
se konala ustavující valná hromada Klubu personalistů českého průmyslu (= původní název,
v roce 1993 změněn na stávající).
První výbor měl toto složení: Ing. Miloslav Habán
(první předseda), Ing. Jiří Adámek, Ing. Jaroslav
Berka, Ing. Jiří Branda, PaedDr. Jiří Durčok, PhDr.
Vladimír Sedlák a Ing. Rudolf Salzbrunn, předsedou
první dozorčí rady byl Ing. Viktor Cigánek
V průběhu roku se konalo celkem 6 jednodenních instruktážních seminářů, zaměřených na otázky pracovně právní legislativy.
Pravidelně je pro členy vydáván v sešitové podobě
Zpravodaj KPČR (vydáván až do r. 2001, od r. 2009
pak obnoveno vydávání – v elektronické podobě).
1992 Začátkem roku měl Klub 200 kolektivních a 26
individuálních členů.
Do výboru byl za odešlého PaedDr. Durčoka doplněn z náhradníků výboru Ing. Milan Beneš.
Uskutečnily se dva cykly klubových setkání (účast
celkem 127 členů) a tři semináře (účast celkem 233
členů). Mimořádně úspěšný byl seminář o sociálním
zabezpečení ve Francii, pořádaný v Paláci kultury ve
spolupráci s francouzskou společností AGRR.
1993 Uskutečnila se tři klubová setkání a tři instruktážní semináře k pracovně právním a sociálně právním otázkám. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 315
členů.
Klub měl celkem 184 kolektivních (16 členům pozastaveno členství – nezaplacení příspěvků) a 17
individuálních členů.
Byl zvolen nový výbor, jehož předsedou se stal Ing.
Salzbrunn, a nová dozorčí rada, jejímž předsedou se
stal Miloslav Kopřiva.
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Myšlenku založit „Klub personalistů“, podpořil i tehdejší ředitel sekce personální a sociální politiky Federálního ministerstva strojírenství a elektrotechniky Petr
Richter, který svým osobním dopisem informoval o tomto záměru personální útvary více než tři sta podniků z resortu. Dopis, který byl odeslán dne 17. srpna 1990, uvádí základní vizi: „ Jednou z možností zdokonalení přenosu informací v nových podmínkách řízení je založení
„Klubu personalistů“. Tento profesně orientovaný klub
by měl umožnit především řídícím pracovníkům, ale i
odborníkům - specialistům z oblasti personálního a
sociálního řízení velmi operativně získávat informace
potřebné pro řízení sociálních procesů v podnicích.
Kromě toho by jim umožnil vzájemnou konfrontaci
získaných zkušeností …“.
Na tento dopis a přiloženou anketu bezprostředně
reagovalo více než 160 podniků, které zároveň potvrdily
zájem stát se jeho členy, pokud tento Klub vznikne.
Mezi podniky, které projevily zájem, byly i nejvýznamnější a největší podniky a organizace z odvětví
strojírenství a elektrotechniky.
Na základě ohlasu na tento dopis byl ustaven přípravný
výbor Klubu. Jeho předsednictví přijal Ing. Miloslav
Habán, personální ředitel o. p. ŠKODA Plzeň, členy se
stali Ing. Jiří Durčok, personální ředitel o. p. VÍTKOVICE, PhDr. Vladimír Sedlák personální ředitel ZPA
Čakovice, a Ing. Jiří Adámek z VÚHŽ Ostrava. Sám
jsem si jako člen přípravného výboru a jeho výkonný
tajemník vzal na starost obsahovou i organizační přípravu ustavující valné hromady Klubu.
Není bez zajímavosti zmínit některé z kroků přípravného
výboru v období před valnou hromadou, jejichž cílem
bylo vytvořit pro Klub příznivé postavení ve společnosti
a získat případné partnery, spolupracovníky a podporu.
Jedním z prvních kroků bylo navázání kontaktu
s tehdejším vrchním ředitelem personálního útvaru
Ministerstva průmyslu ČR Ing. Jiřím Rücklem. I on
vytvoření Klubu vřele podpořil a doporučil za svůj resort
kandidáty do připravovaného výboru Klubu Ing. Rudolfa
Salzbrunna,
personálního
ředitele
Moravských
chemických závodů v Ostravě, Ing. Jiřího Brandu,
personálního ředitele Sklounionu Teplice, a Ing. Jiřinu
Prášilovou, personální ředitelku s. p. SPOLANA
Neratovice. Pozitivní postoj k založení Klubu zaujalo i
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V polovině roku 1990 vznikala i další sdružení, se
kterými vstoupil přípravný výbor do kontaktu. Z nich
nejvýznamnější byl Svaz průmyslu a dopravy ČR, který
plně podpořil založení Klubu a se kterým pak Klub
personalistů řadu let intenzívně spolupracoval. Klub se
stal členem Svazu průmyslu a jeho předseda Ing. Rudolf
Salzbrunn byl řadu let členem představenstva SPČR.
Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s. 3/2011

Klub se podílel na přípravě založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a stal se jejím
zakládajícím členem (spolu s Helmut Neumann Int. a
s ČMA), jejím prvním prezidentem byl předseda
KPČR (Ing. Salzbrunn) a výkonným ředitelem
tajemník Klubu (Ing. Berka).
1994 Kromě tří klubových setkání se v říjnu konala
v Pardubicích dvoudenní konference na téma
„Strategické úkoly řízení lidských zdrojů“, v listopadu
pak byl v Paláci kultury v Praze uspořádán „prezentační večer“, kde se Klub představil zejména novinářům a dalším hostům (např. Ing. Zdeněk Dostál –
nám. ministra práce a soc. věcí, Doc. Ing. Miroslav
Grégr – GŘ Desta, Ing. Ivan Mohyla – GŘ Palaba,
Ing. Jiří Rückl – majitel firmy Rückl a synové).
Byly organizovány první dva běhy kurzu personálního řízení (celkem 42 personalistů).
Klub měl závěrem roku 1994 176 kolektivních a 25
individuálních členů. V Klubu začínají pracovat
odborné sekce (pro pracovní právo – ved. Mgr. Susová, pro vzdělávání – Ing. Olexa, pro zdravotní péči
– Ing. Beneš, pro kolektivní vyjednávání – PhDr.
Sedlák) a jedna regionální sekce (Moravskoslezská).
Zpracoval: Ing. Milan Beneš

Z archívu Klubu personalistů

Dopis z Ministerstva průmyslu
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Představitelé některých partnerských organizací a sdružení se pak jako hosté zúčastnili i ustavující valné hromady. Na ní vystoupili a založení Klubu podpořili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
průmyslu ČR, Svazu průmyslu ČR, Unie zaměstnavatelských svazů a České a Slovenské společnosti pro
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
Ustavující valná hromada Klubu personalistů českého
průmyslu se konala 13. února 1991 v Praze v Národním
domě na Vinohradech a zúčastnilo se jí 108 zakládajících členů. Ustavující valná hromada schválila první
stanovy Klubu a vytyčila jeho hlavní cíl: „Napomáhat
dynamickému rozvoji českého průmyslu především
rozvíjením a zvyšováním úrovně a účinnosti personálního a sociálního řízení zaměřeného na vysokou výkonnost, adaptabilitu a saturaci pracovních kolektivů i
každého jedince.“
První výbor zvolený na ustavující valné hromadě měl
toto složení: Ing. Miloslav Habán (předseda), Ing. Jiří
Adámek, Ing. Jaroslav Berka, Ing. Jiří Branda, PaedDr.
Jiří Durčok, PhDr. Vladimír Sedlák a Ing. Rudolf
Salzbrunn, předsedou první dozorčí rady byl zvolen Ing.
Viktor Cigánek.
Bezprostředně po ustavující valné hromadě Klub personalistů zahájil svou aktivní praktickou činnost. Hlavními aktivitami bylo pořádání odborných seminářů a
klubových setkání, Semináře byly zaměřeny především
na výklad aktuálních legislativních změn zabezpečovaný
špičkovými experty centrálních úřadů, zpravidla autorů
či spoluautorů příslušných legislativních dokumentů.
Podstatnou součástí klubových setkání byla kromě výkladu aktuálních otázek personální práce a personálního
řízení ze strany expertů i výměna názorů a zkušeností
personalistů. Klubová setkání byla zpravidla dvoudenní
a výrazně přispívala i k navazování a rozvoji osobních
kontaktů mezi personalisty.
Významným prvkem v činnosti klubu bylo vydávání
tištěného Zpravodaje. Zpravodaj byl vydáván čtvrtletně
a kromě podrobných informací o uskutečněných i připravovaných akcích klubu přinášel i odborné články a
informace, často v návaznosti na témata klubových setkání. V době, kdy prakticky neexistoval žádný odborný
časopis zabývající se problematikou personální práce,
byl zpravodaj velmi oceňován a odebírala ho i řada personalistů i z organizací, které nebyly členy Klubu.
Významným, neopomenutelným a svým způsobem i
osudovým krokem Klubu byl jeho podíl na založení
České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo v r. 1993 s iniciativou zapojení České republiky do Evropské asociace
personálního řízení (EAPM - European Association for
People Management). Svůj záměr přitom opíralo o iniZpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s. 3/2011

Pozvánka na ustavující valnou hromadu

Zpravodaje v tištěné podobě
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ciativu Rakouska, jehož zástupce v EAPM Österreichisches Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum, (ÖPWZ) přislíbil pomoc a podporu aktivit v průběhu dvouleté zkušební doby a následné poskytnutí záruk a členství. Klub personalistů byl v té době jediným
profesním sdružením reálně fungujícím s bohatými aktivitami, který mohl splňovat podmínky
potřebné pro zastupování ČR v EAPM. Nicméně
MPSV, spolu s rakouským zástupcem podporovaní Českou manažerskou asociací tuto možnost
zásadně odmítali a trvali na vytvoření nového
sdružení se širším odborným profilem, který by
sdružoval kromě profesí personalistů i další
sdružení, jejichž cílovou skupinou jsou přímo či
nepřímo lidské zdroje, vč. např. sdružení např.
vzdělávacího, ale i podnikatelského charakteru.
Klub personalistů nakonec tomuto nátlaku, kdy
mu byl dáván za vinu případný neúspěch vstupu
ČR do EAPM, podlehl a akceptoval, že se stane
jedním ze zakladatelů nového sdružení - České
společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Dalšími
spoluzakladateli byli Česká manažerská asociace
a rakouská firma Helmut Neumann Int. Tak se
také stalo, že Klub personalistů, který jediný
mohl přinést reálný vklad do tohoto sdružení, tj.
širokou škálu svých aktivit, měl a má proto
klíčovou zásluhu na přijetí ČR do EAPM.
Popravdě však budiž řečeno, že zástupci
reprezentující ČR a ČRLZ na zasedání exekutivy EAPM v Hamburku měli nesnadnou úlohu
vysvětlit členům z ostatních zemí, proč nemá být

ČR reprezentována v EAPM Klubem personalistů - reálně fungujícím sdružením, ale víceméně
zatím jen virtuální ČSRLZ. Nicméně stalo se a
ČSRLZ byla přijata za zástupce ČR v EAPM.
Založení ČSRL vedlo v dalším období k dvojkolejnosti v aktivitách v oblasti lidských zdrojů
a nemohla tomu zabránit ani ta skutečnost, že
prvními vedoucími funkcionáři této společnosti
se stali Ing. Rudolf Salzbrunn (prezidentem) a
Ing. Jaroslav Berka, tajemník Klubu, jejím výkonným ředitelem. Po dvou letech, kdy podle
stanov skončilo jejich funkční období a nastoupili v ČSRLZ noví funkcionáři, se - bohužel,
vzájemné vztahy obou sdružení velmi vzdálily a
po řadu následujících let se je přes více či méně
intenzívní snahu nedařilo uspokojivě řešit.
Nicméně, od svého založení i v dalších letech
rozvíjel Klub své aktivity v zájmu svých členů.
Získával nové členy i z organizací mimo průmysl, což se odrazilo i ve změně jeho názvu.
Jeho činnost však naproti tomu výrazně negativně ovlivňovala rychlá strukturalizace výrobních i nevýrobních organizací, zánik mnoha
podniků a organizací i častá obměna reprezentantů členských organizací v Klubu, což vedlo
k tomu, že řada z členů z různých důvodů ukončovala své členství. Přes složitou situaci, ve
které Klub působí a která je obdobná i v jiných
zájmových sdruženích tohoto typu, Klub má
svým členům co nabídnout a lze věřit, že i
v dalších letech potvrdí smysl své existence.

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ODVĚTVÍCH
Workforce management – hlavní přínosy automatizace
V hotelovém prostředí je zvyšování ziskovosti svým způsobem umění. Poskytujete služby na požadované úrovni a
zároveň neustále sledujete náklady a přizpůsobujete užívané lidské zdroje výkyvům poptávky, ať se jedná o víkend,
týden plný business konferencí nebo den v plné sezóně.
Automatizovaná řešení workforce managementu (WFM) na jedné straně zvyšují efektivitu a ziskovost a na straně druhé
řeší překážky, které jsou typické pro hotelovo-lázeňskou oblast: dynamika plánování lidských zdrojů, rozpory mezi
dodržením nákladového rozpočtu a poskytováním kvalitních služeb, obtížný výpočet nákladů zaměstnance, omezení
legislativou, potřeba outsourcingu atd.
Snížení nákladů na lidské zdroje zvýšením produktivity práce
Používání řešení WFM zviditelňuje tvorbu nákladů jednotlivými zaměstnanci. Manažeři jsou díky tomu schopni přesně
určit, kolik potřebují zaměstnanců pro efektivní poskytování příslušných služeb v jednotlivých dnech a směnách.
Vytváření nákladových rozpočtů je založeno na řadě ukazatelů, které obsahují údaje o obsazenosti, business konferencích
a jiných událostech z minulých období. Informace o potřebě pracovníků pro jednotlivé možné scénáře existují v určité
formě v každém hotelu. Nástroje workforce managementu převádějí tuto „logiku“ na centralizovanou platformu a na
denním základě ji porovnávají se skutečností. Díky sledování mnoha variant organizace zpřesňuje potřebu lidských
zdrojů s využitím hotelového „best-practice“. Navíc je možné srovnávat výsledky mezi podobnými hotely v rámci
řetězců nebo mezi provozními úseky navzájem.
Porozumění nákladům lidských zdrojů – plánové a skutečné náklady
Pokud nemůžete proces měřit, nemůžete ho řídit. Pokud plánujete devět pracovníků na směnu a ve skutečnosti jich
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povoláte dvanáct, pravděpodobně jste překročili rozpočet. Přestože je to zřejmé pro outsourcované pracovníky nebo
pracovníky s hodinovou sazbou, platí to také pro zaměstnance s fixním platem. Neplánované směny buď zvýší jejich
mzdu (a náklady) nebo se přenesou do přesčasů a dovolených.
Nástroje WFM dávají manažerům přehled o plánovaných a skutečných nákladech porovnáním plánovaného pracovního
fondu a nákladů a skutečnosti. Pokud mají manažeři denně k dispozici tuto informaci, mohou přizpůsobit rozpočet pro
následující den na základě včerejších výsledků. Tímto postupem je jakékoliv překročení rozpočtu korigováno v
následujících dnech a je zajištěno dodržení měsíčního plánu nákladů.
Sledování nákladů na outsourcing
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. Softwarové řešení WFM nakládá s pracovníky outsourcingu jako se
zaměstnanci s hodinovou pracovní dobou, u kterých sleduje a počítá odměnu podle plněných úkolů a pravidel hotelu.
Monitoruje časy příchodu a odchodu, přestávky na oddech apod.
Pokud spolupracujete s více než jednou externí agenturou, stoupá význam kontroly odpracovaného času a vykázaných
nákladů. Schopnost porovnávat přesné náklady na externí lidské zdroje napomáhá k volbě poskytovatelů s největší
přidanou hodnotou.
Omezení manuálních činností
Ruční plánování směn a pracovních rozvrhů, vytváření plánů nákladů v Excelu nebo v papírové podobě, ruční
přepisování údajů do mzdového systému je časové náročné a náchylné k chybám. Automatizace a racionalizace
plánování, sběru údajů a přidělování hodin zaměstnancům díky systému WFM dramaticky zvyšuje efektivitu procesů.
Přesné a důsledné uplatňování pravidel WFM při práci s lidskými zdroji a pravidel odměňování ve všech hotelových
činnostech eliminuje nesprávné nebo zbytečné výdaje.
Bez ohledu na zaměření vašich služeb a omezení rozpočtu přináší automatizované řešení WFM řadu výhod napříč všemi
stupni řízení od vedoucích provozních úseků přes provozní ředitele, HR manažery až po ředitele hotelu.
Alexej Kumpošt www.gubi.cz
Počítačová gramotnost v Čechách aneb vítejte v Zimbabwe
Mezinárodní nezisková organizace ECDL Foundation
s celosvětovou sítí národních profesních organizací – licenciátů konceptu ECDL (European Computer Driving
Licence), která provozuje testování počítačové gramotnosti obyvatelstva cca ve 139 zemích světa, zpracovala,
tak jako každý rok, statistický přehled, ze kterého vyplývá, že do dnešního dne absolvovalo testování dle tohoto
konceptu již více než 11 milionů uživatelů výpočetní
techniky. „Česká republika je v mezinárodním srovnání
zemí, které přijaly koncept ECDL, na 37. místě. Mezi
nejlepšími se umístilo Irsko, Rakousko a Švédsko, před
námi jsou mimo jiné Kypr, Slovensko, Rumunsko nebo
Libye. Srovnatelného umístění jako ČR dosáhla např.
Zimbabwe“, říká Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL – CZ.
V České republice bylo tímto způsobem testováno již více
než 53 000 osob, přičemž 41,5 % z nich je z mezinárodního pohledu plnohodnotně „počítačově kvalifikovaných“, 34,8 % testovaných osob je „digitálně (počítačově) gramotných“, 13,7 % je stále v procesu testování a 10
procent testovaných účastníků nebylo schopno splnit základní kritéria a lze je považovat za počítačově negramotné. „Dle očekávání jsou znalosti a schopnosti využívat
počítač přímo úměrné výši dosaženého vzdělání a postupně klesají s rostoucím věkem testovaných“, dodává Jiří
Chábera.
Bez zajímavosti také není stále diskutabilní úroveň počítačové gramotnosti ve státní správě. V letech 2007 2009
prošel základními testy počítačové gramotnosti – (ECDL
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Start) ucelený vzorek 1 350 zaměstnanců jednoho z ministerstev ČR, přičemž 55 % testovaných zaměstnanců prokázalo svoji počítačovou gramotnost v rozsahu ECDL
Start, 25 % nebylo z počátku gramotných, ale v průběhu
testování bylo schopno se dovzdělat a nakonec v základních testech uspět. 10-% se sice během testování a
dovzdělávání výrazně zlepšilo, ale v testech neuspělo,
stejně tak jako zbývajících 10 % testovaných osob, které
taktéž neuspěly a ani nedosáhly v počítačové gramotnosti
pokroku pozitivním směrem.
Organizace ECDL Foundation zahájila na celoevropské
úrovni kampaň na podporu jedné ze stěžejních iniciativ
nové strategie Evropské komise Evropa 2020, programu
s názvem „Digitální program pro Evropu“, ve které si
klade za cíl postupně do roku 2020 vytvořit příležitost ke
zvýšení počítačové gramotnosti a kvalifikace pro pět
milionů Evropanů. „Zhruba 150 milionů Evropanů v současné době stále neumí používat internet, a tak se ECDL
Foundation rozhodla přispět k dosažení cílů Digitálního
programu pro Evropu snížením tohoto počtu osob minimálně o 3%. Speciální pozornost se bude věnovat znevýhodněným skupinám obyvatelstva, jako jsou například
nezaměstnaní, starší lidé či zdravotně postižení. Pozornosti neujde ani mladá generace, která přestože tráví neuvěřitelné množství času na sociálních sítích, digitálně
kvalifikovaná zdaleka není – a uplatnění na pracovním
trhu se bez schopností a dovedností práce s počítačem
dnes už takřka neobejde“, upřesňuje Jiří Chábera.
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Program:
08:30 – 09:00
09:00 – 09:15
9:15 – 9:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:15
12:15 – 13:15
13:15 – 14:00

14:00 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:30

Registrace
Zahájení konference primátorem hlavního města Prahy
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, Csc.
Úvodní vystoupení odborného garanta konference
Václav Krása (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Praha)
Zaměstnávat lidi se zdravotním postižením se vyplatí (!?) Jan Hutař (Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR, Praha)
„Cena diverzity“ aneb ekonomický rozměr zaměstnávání OZP v podniku
Karel Rychtář (Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha)
Proč zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, jak je zaměstnat a kde je hledat
Michal Vokurka (Hospodářská komora ČR, Praha)
Přestávka
Zásady správné komunikace s OZP, modelové situace a příklady dobré praxe
Tomáš Sokolovský (Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o,, Ostrava)
Pilotní kurz lektorů diverzity
Zdeněk Karásek (RPIC-ViP s.r.o., Ostrava)
Eva Micková (RPIC-ViP s.r.o., Ostrava)
Přestávka – oběd
Pohled na zaměstnávání OZP z druhé strany
(zástupci zaměstnavatelů se zkušeností se zaměstnáváním OZP, mj.)
Ing. Jaroslav Vašíček (Siemens Elektromotory s.r.o., závod Mohelnice)
Mgr. Jolana Baroušová (IBM GS Delivery Center ČR, s.r.o.)
Ucelená rehabilitace
Václav Krása (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Praha)
Diskuse k předchozím prezentacím
Závěr konference

Součástí konference bude výstava materiálů a prezentací souvisejících s problematikou zaměstnávání OZP.
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PŘIPRAVUJEME
Klubové setkání
Ve dnech 14. - 15. dubna se uskuteční první letošní Klubové setkání. Místem setkání budou Lázně
Kundratice, v Osečné na Liberecku. Tématem setkání bude problematika personálního marketingu "Jak
získat a udržet ty nejlepší". Benefitní programy společnosti MultiSport Benefit představí Kateřina
Karlíčková. Další vystoupení jeho autor nazval Dobře vybrat = dobře poznat aneb využití moderních
psychometrických nástrojů při náboru uchazečů, půjde o představení psychodiagnostických nástrojů měřící
kompetence/schopnosti/motivační faktory jejichž poznání pomůže ulehčit a zefektivnit výběr uchazečů.
Využití těchto nástrojů v personalistické praxi a seznámení s jejich interpretací. v podání Michala
Dlouhého, product managera z LMC. Zabývat se budeme i agenturním zaměstnáváním. V lázních jsou pak
na páteční dopoledne připraveny tradiční lázeňské procedury.
Bližší informace a přihlášku najdete na www.klubpersonalistu.cz

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Citronový puding
Recept od mé maminky. Je velice jednoduchý a rychlý, oblíbený
zejména v zimních měsících. Nic se na něm nedá zkazit!
Potřebujete k tomu: 20 dkg cukru, 3 žloutky, 1 citron.
50 g škrobové moučky (Maizena apod.), 0,5 l vody
Postup:
Z citronu vymačkanou šťávu a dužinu třeme s cukrem a se žloutky. Do
zpěněné hmoty se vmíchá škrobová moučka. Vše se zalije vodou a
opět promíchá. Hrníček s touto směsí se vnoří do vodní lázně a stále se
míchá, dokud puding nezhoustne (houstne pak poměrně rychle).
Hotový puding se lije do připravených misek (na obrázku jsou
v miskách piškoty) nebo na moučník či piškot.

Rozinkové muffiny s jogurtem a citronem
Recept je pro cca 12 muffin.
Potřebujete k tomu: 1 chemicky neošetřený citron, 250 g polohrubé mouky, 1 sáček
vanilkového cukru, 2 čajové lžičky prášku do pečiva, ½ čajové lžičky jedlé sody, sůl,
125 g rozpuštěného másla, 200 g cukru, 3 vejce, 200 až 250 g bílého jogurtu, 40 g rozinek
Moučkový cukr k posypání, tuk k vymazání a mouka k vysypání formy

Postup:
1. Troubu předehřát na 180 C. Dúlky ve formě na muffiny vymazat tukem a
posypat moukou, nebo vložit košíčky. Citrony omyjeme v horké vodě, osušíme,
kůru najemno nastrouháme a celý citron (možno zvýšit množství šťávy – až ze
2 citronů) vymačkáme do skleničky.
2. V misce smícháme mouku, vanilkový cukr, citronovou kůru, prášek do pečiva,
jedlou sodu a špetku soli. Ve druhé misce ušleháme do pěny máslo s cukrem a
do vzniklé hmoty zašleháme vejce a vmícháme jogurt s citronovou šťávou.
3. Sypkou směs z prvé misky lehce vmícháme do máslové hmoty v druhé misce,
až jsou všechny suroviny vlhké. Nakonec do těsta vmícháme rozinky.
4. Do formy plníme těsto do ¾ a pečeme ve střední části trouby asi 20 až 25 minut
(dle velikosti) do zlatova. Muffiny vyjmeme z trouby a necháme cca 5 minut
odpočinout, pak muffiny vyjmeme z formy, necháme vychladnout a posypeme
moučkovým cukrem.
Varianta: V kroku 2 možno do suché směsi přidat 6 dkg nasekaných lískových nebo
vlašských ořechů a na povrch před pečením dát půlku jádra no ozdobu.
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DO KNIHOVNY
JAK DOSÁHNOUT SOUHLASU
Zásady úspěšného vyjednávání
3. vydání
Autoři: Roger Fisher – William Ury – Bruce Patton
Vydavatel: Management Press, brož., A5, 176 str., Překlad z angličtiny Aleš Lisa. ISBN 978-80-7261-226-0
Všichni neustále vyjednáváme – v zaměstnání, v podnikání, v politice, v rodině… Často však používáme metody a postupy, které komplikují nebo dokonce znemožňují prosazení našeho zájmu, mohou narušit naše vztahy s těmi, s nimiž
jednáme, popř. mohou vyvolat konflikt. Bestseller amerických autorů seznamuje s metodami vyjednávání, jež umožňují
efektivně prosazovat vlastní zájmy, řešit konfliktní či zdánlivě neřešitelné situace a dosáhnout přijatelného výsledku pro
zúčastněné strany i tam, kde klasické poziční vyjednávání selhává nebo vede k narušení vztahů s partnerem na druhé
straně „jednacího stolu“.
BENCHMARKING – MÝTY A SKUTEČNOST
Model efektivního učení se a zlepšování
Autoři: Jaroslav Nenadál – David Vykydal – Petra Halfarová
Vydavatel: Management Press, brož., B5, 268 str. ISBN 978-80-7261-224-6
Ojedinělá publikace shrnuje význam, efekty a etické zásady benchmarkingu jako jedné z nejefektivnějších forem
učení se a rozvoje organizací i jejich zaměstnanců a zdroje podnětů k nutným změnám a k trvalému zlepšování.
Přináší návrh původního pětifázového modelu benchmarkingu, přičemž každá z jeho fází je podrobně popsána z
hlediska praktických postupů, metod a nástrojů, kterých lze využít při plánování a realizaci benchmarkingových
projektů. Součástí publikace je případová studie realizace benchmarkingového projektu a výkladový slovník pojmů
s benchmarkingem souvisejících.
MALÉ VELKÉ VĚCI
163 způsobů jak dosáhnout excelentnosti
Autor: Tom Peters
Vydavatel: Management Press, brož., B5, 528 str., ISBN 978-80-7261-222-2
Dokonalosti – či chcete-li excelentnosti – se dosahuje vykonáváním spousty „drobných“ činností, často s blahosklonnou
přezíravostí přehlížených, které však mohou změnit nejen nás samé, ale i organizace, v nichž pracujeme, a svět, který
nás obklopuje. S patřičnou dávkou nakažlivého zaujetí, naléhavosti, přesvědčivosti, ale i humoru autor – guru světového
managementu, lektor, konzultant, spoluautor mezinárodního bestselleru „In Search of Excellence“ („Hledání dokonalosti“) – ve své nové knize předkládá 163 doporučení, která podnikatelům a manažerům neustále připomínají, že jejich
nejdůležitějším aktivem jsou lidé a že posláním organizací je služba. Překlad z angličtiny Michal Čakrt.
Malý Machiavelli
15 osvědčených strategií pro životní krize
Autor: Frank Naumann
Vydavatel: Portál, 160 stran. ISBN:978-80-7367-847-0
Autor nabízí strategie, jak z krizových období získat co největší užitek. Inspiruje se historickou postavou florentského
diplomata Machiavelliho. Naumann předkládá nejen nové pohledy na životní obtíže, ale také osvědčené metody a
techniky, které může čtenář lehce přizpůsobit své životní situaci.
Umění dialogu
Jak si s lidmi opravdu porozumět
Autor: Špačková Alena
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 200 stran. ISBN: 978-80-247-3810-9
Jak stručně, výstižně a s respektem k zájmům druhého vyjádřit svoje myšlenky? Nová knížka uznávané autorky vám na
konkrétních příkladech ukáže, jak komunikovat bez předsudků, cíleně využívat otázek, poctivě dokládat svůj názor,
propojit asertivitu s taktickým jednáním, chránit hranici osobní a profesní role. Dozvíte se jak profesionálně
telefonovat, jak vyjít s problematickým a hendikepovaným partnerem nebo jak vystupovat v médiích. Knížka také
nabízí praktická cvičení pro poznání vlastní osobnosti, tréninkové postupy pro rozvoj mluvní osobitosti a antistresové
techniky jako prevenci syndromu vyhoření.
Lektorské finty
Jak připravit a realizovat zajímavá školení - 2., aktualizované a rozšířené vydání
Autor: Trdá Jana
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 112 stran ISBN: 978-80-247-3675-4
Praktická a názorná knížka přináší zejména začínajícím lektorům, trenérům a učitelům tipy a příklady, jak zkvalitnit svá
školení. V rozšířeném vydání příručky naleznete například lektorský manuál a řadu nových kreativních technik a jejich
příkladů. Dozvíte se, čím se liší dobrý a špatný lektor, jak posluchače vtáhnout do výuky, jak získat a udržet jejich
pozornost, jak uvádět příklady a dávat zpětnou vazbu. Hlavní pozornost je věnována interaktivitě při výuce. Autorka
představuje hlavní interaktivní techniky - testy, křížovky, kvízy, kreativní a pohybové techniky, využití negace a další.
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Projektový management
Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání
Autor: Svozilová Alena
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., 392 stran. ISBN: 978-80-247-3611-2
Druhé vydání nejprodávanější publikace o projektovém managementu je komplexním průvodcem pro všechny
projektové manažery, vedoucí projektů, podnikatele a studenty. Kniha se podrobně věnuje všem fázím řízení
projektu a také specifickým oblastem integrovaného řízení projektů, a to tak, aby předkládané poznatky byly
bezprostředně využitelné v praxi. Druhé vydání obsahuje novou kapitolu zabývající se rozšířenými procesními
modely PM a řízením projektů ve specifických prostředích, jako je multiprojektové prostředí, multikulturní
prostředí, řízení v malých organizacích či specifika velkých projektů a řízení virtuálních týmů. Výrazněji rozšířena
je oblast projektové kontroly a zajištění a kontroly kvality, řada dalších témat je aktualizována a doplněna. Díky
velmi praktickému přístupu celé knihy, velkému množství praktických návodů, postupů a rad a řadě názorných
obrázků, tabulek a přehledů mají čtenáři možnost skutečně pochopit a zvládnout zásady projektového řízení a
aplikovat je úspěšně v praxi. Publikace vychází z metodologií předních světových teoretiků a profesionálních
organizací projektových manažerů.
MERITUM Mzdy 2011
Autoři: Hana d´Ambrosová, Růžena Klímová, Dana Prošková, Pavla Hloušková, Bořivoj Šubrt, Václav Pikal, Irena
Jindrová, Tomáš Červinka, Eva Bolcková, Jana Laumannová, Dagmar Polívková, Petra Boušková, Jana Majerová,
Jaroslav Jakubka
Vydavatel: Wolters Kluwer , 788 stran. ISBN: 978-80-7357-613-4
MERITUM Mzdy 2011 přináší kompletní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe podle
legislativy platné pro rok 2011, doplněný řadou názorných příkladů, vzorů nejdůležitějších smluv a dokumentů,
formulářů a tiskopisů, upozornění na výjimky a nejčastější chyby. Nejucelenější a nejrozsáhlejší soubor textů
určených především mzdovým účetním, personalistům, ale i menším podnikatelům zpracoval renomovaný tým
odborníků na danou problematiku ve 29 dílech strukturovaných podle jednotlivých oblastí odborné činnosti.
Včetně průběžné bezplatné elektronické aktualizace, kterou naleznete na www.aktualizaceknih.cz
Labour Code Commentary
Autoři: Petr Hůrka, Nataša Randlová
Vydavatel: Wolters Kluwer, 560 stran, ISBN: 978-80-7357-631-8
Po čtyřech letech své existence obsahuje zákoník práce stále řadu problematických otázek. Nový komentář zákoníku práce vydávaný nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR v anglickém jazyce podává praktický výklad zákona a
upozorňuje na nejproblematičtější oblasti. Komentář je určen k využití zahraničním zaměstnavatelům, manažerům
a zaměstnancům. Není určen pro oblast veřejné správy a z toho důvodu nezachází do podrobností u ustanovení,
které se týkají výslovně zaměstnanců ve veřejné sféře. Namísto rozsáhlého teoretického výkladu se publikace
zaměřuje na praktické otázky a text komentáře je doplněn četnými příklady, které napomáhají osvětlit klíčové
otázky. Text doprovází i citace příslušných souvisejících ustanovení občanského zákoníku. Autoři komentáře při
jeho přípravě využili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákoníku práce.
Meritum Personalistika 4. vydání
Autoři: Jan Urban, Jiří Stýblo, Margerita Vysokajová
Vydavatel: Wolters Kluwer , 1008 stran ISBN: 978-80-7357-627-1
Aktualizované vydání meritum Personalistika přináší výklad a praktické příklady ke změnám v souvislosti s úspornými
opatřeními v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, které vstoupily v účinnost 1. ledna 2011. Tyto změny se odrážejí především v kapitolách pojednávajících o pracovněprávních podmínkách zaměstnávání, personální administrativě,
péči o zaměstnance a bezpečnosti práce. Konkrétněji je pak naleznete v problematice zaměstnávání cizinců, nebo
způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
Vydání je též rozšířeno o 14 nových kapitol, které se týkají aktuálních témat a trendů na poli personalistiky: personální
opatření při nestabilním vývoji ekonomiky, řízení personálních rizik, strategie firmy, organizační audit,- rozvoj lidských
zdrojů, personální strategie a inovační firemní kultura, přijímání manažerů, efektivní hodnocení a odměňování, jak
posílit motivaci a odpovědnost zaměstnanců.
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