Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o. s.
AKTIVITY KLUBU V ZÁŘÍ
12. září
9:00 – 12:00 hod.
Zaměstnávání cizinců

5/2013

Vrtbovská zahrada byla místem, kde vzdělávací společnost
1.VOX a.s. oslavila letos v létě své 20. narozeniny.

Lektor: Bc. Daniel Potocký, Cizinecká policie

Miroslav Cádr, ÚP ČR KP Chomutov
Technologický park, budova A
zasedací místnost OHK Chomutov

13. září
9.30 – 14.00 hod.
Zkoušky k získání certifikátu
Personální manažer
Praha
26. září

8.30 – 16.30 hod.

Konference
Rizika ohrožující podnikání
Praha

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

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ PODNIKÁNÍ
Naše konference se tentokrát věnuje prevenci rizik, která mohou ohrozit firmy, a zahrnuje oblast
finančních rizik, Information Security, Business Continuity... Zajímavé zkušenosti, návody a inspiraci pro
eliminaci rizik zde najdou nejen personalisté a HR manažeři, ale také finanční ředitelé, firemní právníci,
security manažeři, pracovníci BOZP, majitelé firem, studenti a pedagogové.Konference bude jistě
zajímavá nejen po obsahové stránce, nýbrž i co do místa konání, kterým je budova „Main Point Karlín“,
která byla v prestižní realitní soutěži MIPIM Awards vyhodnocena jako nejlepší kancelářská budova světa
2012.
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ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ 2013

PROGRAM
8:30 – 9:00 PREZENCE, RANNÍ KÁVA
9:00 – 9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE JAN BŘEZNA, PREZIDENT KPČR, O.S.
9:20 – 10:00

VÝSLEDKY PRŮZKUMU FIREMNÍ KRIMINALITY VE SVĚTĚ A ČESKU
TOMÁŠ KAFKA, ERNST AND YOUNG AUDIT
10:00 – 10:30

EMPLOYEE RISK –
PREVENCE PODVODNÉHO A NEBEZPEČNÉHO JEDNÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
LUDĚK STEHLÍK, ALEK LAČEV, ASSESSMENT SYSTEMS
10:30 – 11:00 KÁVA
11:00 - 11:40

FIRMY A PARAGRAFY MONITORING ZAMĚSTNANCŮ NA PŮDORYSU ROZSUDKU BURGET V. KASALOVA PILA

VÍT ZVÁNOVEC, PRÁVNÍK, PRAHA
11:45 – 12:15

SKUTEČNÁ HROZBA ČÍHÁ UVNITŘ
WILLIAM ISCHANOE, IT BEZPEČNOST / HACKING, POČÍTAČOVÁ ŠKOLA GOPAS
12:15 – 13:00 OBĚD
13:00 – 13:45

VÝZNAM MANAGEMENTU PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH A ŽIVELNÍCH UDÁLOSTÍ
VÁCLAV NÉTEK A DALŠÍ, P.U.L.E.C.E., A.S.
13:50 – 14:20

SOUDNÍ SPORY A (POJISTNÝ) PODVOD, ANEB POUČENÍ PRO PRAXI
MARTIN LAUR, ŘEDITEL PRÁVNÍHO ÚSEKU POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA VIG
14:20 – 14:45

DROGY A PRÁCE
JOSEF ŠEDIVÝ, SANANIM, O.S.
LOSOVÁNÍ O KNIŽNÍ A DALŠÍ HODNOTNÉ CENY

KÁVA A KOLÁČEK

15:00 PROHLÍDKA GALERIE VÝTVARNÝCH DĚL Z FONDŮ KOOPERATIVY

Po konferenci do galerie
Současná expozice v galerii je rozdělena na dvě části. V první jsou
vystavena díla od období baroka po díla umělců generace Národního
divadla. Mimo jiné je zde možno spatřit práce V. Hollara, V. V. Reinera, J. Kupeckého, N. Grunda, A. B. Piepenhagena, V. Brožíka,
Josefa. Mánesa, F. Ženíška, M. Alše a J. Schikanedera. V druhé části
pak návštěvníci najdou díla umělců české moderny, například
Antonína Slavíčka, E. Filly, J. Čapka, F. Kupky, A. Procházky,
Václava Špály, J. Štyrského, Toyen, Václava Rabase, J. Slavíčka,
J. Kuby, F. Kavána, O. Blažíčka nebo Josefa Lieslera.
Výstava je koncipována tak, aby co nejlépe ilustrovala charakter
sbírky Kooperativy a zahrnovala jak nejvýznamnější autory, tak i
nejzásadnější tematické okruhy.
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BLAHOPŘEJEME

Několika fotografiemi se vracíme na počátek léta,
kdy ve Vrtbovské zahradě slavila 1.VOX a.s., své
dvacáté narozeniny. Gratulantů se sešlo mnoho a
všichni si v příjemném podvečeru užívali hudbu,
bohaté občerstvení přátelskou atmosféru.
Jménem Klubu personalistů ČR přejeme do dalších
let našemu dlouholetému a aktivnímu členu mnoho
úspěchů.

DOBRÉ RADY

4 nejčastější časožrouti v emailové komunikaci
Firemní e-mailová komunikace je v dnešní době natolik samozřejmá, že si mnozí zaměstnanci přestali klást
otázku, zda se svým poštovním klientem pracují efektivně. Z pomůcky, která měla urychlovat práci, si tak
nevědomky mohou vytvářet dalšího časožrouta.
Nekoncepční práce s poštou
Vašemu pracovnímu tempu ani systematičnosti rozhodně nepřidá neustálé přerušování práce, například
kvůli novému e-mailu, který si nežádá okamžitou odpověď. Bude postačující, když budete poštu kontrolovat
každých 15 minut v případě, že potřebujete být v soustavném kontaktu s klienty či obchodními partnery. Při
běžném režimu stačí kontrola emailů v hodinovém
intervalu. Poštu, kterou lze vyřídit do dvou minut, však
řešte okamžitě, zbytek si rozplánujte.
Email bez předmětu zprávy
Obsah emailové korespondence má být zřejmý již
z předmětu zprávy. Lidé se tak mohou snadno rozhodnout, zda si e-mail přečtou ihned, nebo až později.
Předmět emailu proto nikdy nevynechávejte. „Adresátovi i sobě samým tím ušetříte čas i v okamžiku, kdy
budete chtít zprávu dohledat v historii vaší komunikace.
Jestliže budete měnit téma korespondence, nezapomeňte
to uvést do předmětu mailu,“ doporučuje Jan Dvořák,
výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.
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Chybí úkolový kalendář
Pokud si rádi zapisujete pracovní úkoly na malé kousky
papíru a navíc máte náchylnost k jejich odkládání,
zkuste na sebe vyzrát. Používejte úkolový kalendář,
který je součástí každého poštovního klienta. Formou
automatických pripomínek tak získáte jasný přehled
o svých aktivitách, jejich načasování, prioritě i stavu
rozpracování. Zkuste si v kalendáři připsat ke každému
úkolu i přibližný čas, který budete potřebovat k jeho
splnění. Definujte si rovněž dobu na plnění drobných
povinností, které bez rozmyslu odkládáte.
Relevantní adresáti nejsou v kopiích
Nechtěného časožrouta si snadno vyrobíte i v případě,
že přestanete dávat do kopie veškeré relevantní účastníky komunikace. Snadno pak ztrácíte jednotnou linii a
vaši kolegové budou mít neúplné informace. Potom se
může stát, že se někdo z vynechaných spolupracovníků
začne věnovat úkolu, který je již vyřešený nebo na něm
dávno pracuje někdo jiný,“ uzavírá Jan Dvořák
z Gopasu.
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DEVRO, s.r.o., přijme zaměstnance na nově zřízenou pozici

Manažer bezpečnosti práce

Základní požadavky na uchazeče:
SŠ nebo VŠ vzdělání + kvalifikace odborně způsobilé osoby (OZO).
Zkušenost s řízením BOZP a PO v mezinárodní firmě.
Plynná znalost anglického jazyka slovem i písmem nutností.
Znalost práce na PC – uživatelsky Word, Excel, PowerPoint, Lotus Notes, Internet.
Výborná znalost legislativy v oblasti BOZP a PO.
Systémové myšlení, rozvážnost, schopnost komunikace s nejrůznějšími cílovými skupinami,
důslednost, prezentační dovednosti, schopnost vést bezpečnostní výbor.
Charakteristika činnosti:
Zajištění fungování systému BOZP a PO v souladu s legislat. ČR a standardy skupiny Devro,
návrhy dalšího rozvoje politiky a praxe BOZP a PO a jejich realizace.
Tvorba systému řízení dodavatelů z hlediska bezpeč. práce, organizování jeho realizace a
kontrola dodržování.
Systematické zlepšování úrovně bezpečnosti práce v celé skupině Devro.
Komunikace v Devro s.r.o. i v rámci skupiny, reporting, investigace úrazů.
Řízení bezpečnostního výboru, auditů v oblasti BOZP a PO, B-auditů apod.
Tvorba a aktualizace směrnic BOZP a PO, tvorba a realizace školení v obl. BOZP a PO.
Komunikace s poskytovatelem pracovnělékařské služby, tvorba systému lék. prohlídek.
Získání certifikace OHSAS 18 001, údržba a rozvoj tohoto systému.
Koordinace JSDHP a MSAZ
Komunikace s dalšími institucemi a kontrolními orgány (FM Global, OHS, HZS, OIP,
zdravotními ústavy)
Interní komunikace (nástěnky, intranet atd.)
Nástup: dohodou
Pracovní doba : pružná, možnost zkráceného pracovního úvazku (2 dny v týdnu).
Tato funkce bude přímo podřízená řediteli společnosti.
Máte-li zájem, kontaktujte personální útvar v Jilemnici:
Jana Šlamborová, telefon : 481 563 306, e-mail : jana.slamborova@devro.com

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO

ZDROJ: WWW.SLEPICARNA.CZ

7 zralých banánů, 25ml vody,1 lž. sušeného mléka (ovesné, sojové...),
1 lž. medu, 1 lž.citr.šťávy, 4 lž. bílého jogurtu, kakao
Banány, med, sušené mléko, vodu a jogurt společně rozmixujeme, plníme
skleničky, mističky, tvořítka a dáme zmrznout.
Do druhé poloviny hmoty je možno přidat dvě lžíce kvalitního tmavého
kakaa a udělat si tak ještě o něco lepší dobrotu.:)
Případně lze zmrzliny nakombinovat - do skleničky nalít část banánové
zmrzliny, nechat částečně zmrznout a poté dolít kakaovou.

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s.

4

LEGISLATIVA - PRŮZKUM
Většina firem netuší, jaké změny přinese nový občanský zákoník
Přes 3/4 českých společností se zatím vůbec nepřipravuje na změny, které od 1. 1. 2014 přinese nový
občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Třetina firem by odložení těchto zákonů uvítala
v případě, že do konce roku nebudou přijaty příslušné prováděcí předpisy, 6% by je rovnou odložilo.
71% podnikatelů se změn příliš neobává, protože se domnívají, že je čekají pouze dílčí úpravy a podle
8% se jich změny vůbec nedotknou. Odborná veřejnost má přitom zcela opačný názor. Výsledky
vyplývají z průzkumu mezi českými firmami, který provedly advokátní kancelář Vilímková, Dudák &
Partners a poradenská společnost OTIDEA. Podnikatele, manažery, členy statutárních orgánů a
vlastníky soukromých společností ovlivní vedle občanského zákoníku zejména zákon o obchodních
korporacích.

Přes tři čtvrtiny společností (77%) se na nové předpisy
zatím vůbec nepřipravuje. Celá polovina buď začne až
po novém roce nebo žádné změny neplánuje. Pouhých
23% už přípravy zahájilo a 27% se na to chystá
v nejbližších dnech či týdnech.
Podle právníků by firmy neměly přípravy již moc
dlouho odkládat. Smlouvy uzavřené před novým rokem,
stejně jako již vzniklá práva a povinnosti, se sice budou
nadále řídit současnou úpravou. Ale při uzavírání
nových smluv a obchodních podmínek už firmy od
ledna musí používat nová pravidla. Jinak se může
snadno stát, že uzavřou smlouvy se závažnými a pro ně
nevýhodnými důsledky, které vůbec nepředpokládaly.
Firmy by si proto měly předem nechat prověřit své
smlouvy a dokumentaci odborníky. A to nejen proto,
aby obstály v nové právní úpravě, ale aby i maximálně
využívaly nové možnosti.
To však při objemné dokumentaci může trvat několik
týdnů až měsíců, proto by to neměly nechávat na
poslední chvíli.
35% českých firem by uvítalo odložení nového
občanského zákoníku v případě, že do konce roku
nebudou přijaty příslušné prováděcí předpisy. Vznikl by
podle nich nesoulad mezi novými a dosavadními
ustanoveními. Pouhých 6% by odložení uvítalo, protože
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se nestihnou do konce roku připravit. 23% respondentů
si naopak myslí, že odložení nemá smysl, protože určité
nesrovnalosti vzniknou při každých větších
legislativních změnách
A jak se firmy konkrétně připravují?
31% společností spolupracuje s právníky, 28% změny
provede interně. 28% stále vyčkává a změny provede až
po novém roce. Připravit se potřebuje každý podnikatel
či manažer, který se s důsledky nové úpravy bude
setkávat ve své obchodní praxi. Od ledna se totiž
rozsáhle změní i odpovědnost manažerů a statuárních
orgánů vůči společnosti. Kdo nebude vědět jak, a
nebude se novými pravidly řídit, vystavuje se riziku, že
svým jednáním může způsobit společnosti škodu.
Významně se změní také odpovědnost za nesprávná
rozhodování manažerů. Ti by si proto měli
přinejmenším zjistit, za co od nového roku odpovídají a
za co nikoli, a jaké důsledky budou mít jejich nesprávná
rozhodnutí. Novými pravidly se bude řídit také střet
zájmů a odměňování statutárních orgánů.
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DO KNIHOVNY
15 nejlepších metod, jak pomoci sám sobě
Od zklidnění dechu až po sílu vděčnosti
Autor: Marx Susanne
počet stran: 112
ISBN: 978-80-247-4736-1
Vydala: Grada Publishing, a.s., www.grada.cz
Po každé krizi následuje nový začátek. Abychom jej zvládli snadněji, existuje mnoho metod a technik, jimiž si
můžeme pomoci. Která je však vhodná pro jaký problém? Jak ji nejlépe použít? V tomto malém rádci najdete
poprvé na jednom místě ty nejlepší metody z východní i západní tradice. Všechny jsou snadno použitelné a mají
silný a okamžitý účinek. Zkušená autorka každou metodu krátce a srozumitelně představuje a na základě vlastních
zkušeností nabízí užitečné tipy a rady pro její využití a také zajímavé informace o jejích účincích.

Umění slovní sebeobrany
Nejlepší techniky všech dob
Autor: Pöhm Matthias
ISBN: 978-80-247-4795-8
počet stran: 200
Vydala: Grada Publishing, a.s., www.grada.cz
Knížka plná jasných a praktických rad a příkladů vám pomůže čelit všem slovním útokům a provokacím. a zároveň
se budete při čtení dobře bavit. Zjistíte, že na slovní útoky a provokace můžete použít 23 nejosvědčenějších technik,
od těch velmi rychlých, díky nimž odpovíte krátce a ostře, přes šest opravdu špičkových technik slovní sebeobrany,
až po techniky s použitím humoru či působící na city. Na mnoha příkladech uvidíte, jak jednotlivé techniky použít,
a na závěr si můžete vyzkoušet, zda na ukázkové slovní útoky již dokážete správně odpovědět.

Zaujala Vás naše nabídka? Máte zájem se připojit? Kontaktujte nás. www.klubpersonalistu.cz
Nově nás najdete i na Facebooku Klub personalistů ČR.

Tel.: 283 871 271, 606 865 940, e-mail: info@klubpersonalistu.cz, klub.personalistu@tiscali.cz
Klub personalistů ČR, o.s. Jankovcova 13, 170 00 Praha 7
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