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AKTIVITY KLUBU V ZÁŘÍ
12. září
0 – 12:00 hod.
Zaměstnávání cizinců
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

Někdo tráví volno „gaučinkem“, jiný – jako
třeba Ilona Hegerová, slézáním vrcholů Gerlachovského štítu. Věřím, že jí ta síla,
kterou svým výkonem načerpala, vydrží
i při přípravě letošního Salónu dalšího
vzdělávání, který jako každý rok připravuje
na říjen v Bratislavě.
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PŘIPRAVUJEME

STÁLE JEŠTĚ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA KONFERENCI

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.
KONFERENCE SE KONÁ VE ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ. PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA WWW.KLUBPERSONALISTU.CZ
V průběhu konference vystoupí i zástupci společnosti P.U.L.E.C.E, kteří připravili následující článek

VÝZNAM POSTAVENÍ MANAGEMENTU PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Manažerské řízení je v celosvětovém měřítku předmětem
rozsáhlého vzdělávacího programu. Z hlediska celkového spektra teoretických poznatků představuje širokou
oblast, která je v důsledku změn tržního prostředí neustále aktualizována a optimalizována. Prioritu získávají procesy, které jsou hnacím motorem růstu každé, samostatně
hospodařící jednotky a jednotlivých celků. Jedná se zejména o rentabilitu, produktivitu, efektivnost, řízení správy majetku a řadu dalších ekonomických faktorů.
Z hlediska řízení lidských zdrojů jde o celou řadu psychologických a motivačních faktorů, jejímž cílem je především výkonnost jednotlivců a týmu. Hledání cest, vedoucích k vyšším a stále rostoucím požadavkům na
efektivní výkonnost hospodařícího celku představuje
z hlediska světového tržního prostředí neustálý tlak na
snižování nákladů, spojených s vyšší produktivitou na
jednici produkce a výkonu. Na druhé straně je manažerské řízení vystaveno tlakům, spojeným s turbulencí
změn světového tržního prostředí z hlediska inovací a
významného urychlení inovačních cyklů. Prakticky
denně jsou na světový trh uváděny nové druhy materiálů,
slitin, chemikálií, nová technologie výroby elektronických součástí, biologických produktů, prostředků informační a komunikační technologie. Růst stupně složitosti
rozhraní vnitřního a vnějšího prostředí daného podnikatelského subjektu vyvolává potřebu stanovení stupně
priorit v rozhodovacích procesech managerského řízení.
V této souvislosti lze prezentovat některé aspekty změn,

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s.

které úzce souvisí s oblastí důsledků chování managementu při řešení mimořádných událostí.
Poznatek 01:
Mimořádné události nejsou, až na výjimky, přímým důsledkem systému finančního řízení hospodařícího subjektu. Proces krizového řízení je managementem spojován
především se soustavou ukazatelů, které signalizují likviditu a kritické trendy, spojené např. s Altmanovou formulí bankrotu, pyramidálním rozkladem ukazatele rentability, nebo soustavou hodnotících kritérií ze strany úvěrujících bank. Lze dokumentovat skutečnost, že pozitivní ekonomické a finanční výsledky mohou být naopak
příčinou „uspávání pozornosti“ tím, že vše je v pořádku.
Příklad: Jestliže jsme úspěšným outsourcingem snížili
náklady, spojené s ostrahou objektu a přenesli odpovědnost za tuto činnost a službu na jiný subjekt nemusí to
nutně znamenat zvýšení kvality ochrany a správy
majetku.
Poznatek 02:
Jaké znalosti jsou potřebné, při zvládání mimořádných
událostí ze strany managementu?
Z hlediska zkoumaných poznatků se jedná především
o tyto základní (jako potenciál vnitřního know-how
firmy):
ZNALOST VLASTNÍ FIRMY - Kde co mám
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ZÁKLADY TRAUMATOLOGIE - Lidský život není
majetek a nelze se tak k němu chovat
ZÁKLADY MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Pořád je to dobré, pokud se to nezničí, nehavaruje,
nevybouchne..
ZNALOST SAMA SEBE - Schopnost, rozvaha, stress…
ZÁKLADY PRÁVA - Když můj majetek poškodí cizí
majetek
Poznatek: 03
Jaké dovednosti jsou potřebné při zvládání mimořádných
událostí ze strany managementu?
Z hlediska zkoumaných poznatků se jedná zejména o těchto 5 hlavních:
ŘÍZENÍ ČASU - čas příjezdu profesionálních složek
Integrovaného záchranného systému nejméně 20 min
VYHODNOCENÍ UDÁLOSTI - oheň - výbuch,
chemikálie - zamoření, lidé – evakuace...
POSLOUPNOST KROKŮ - srovnání ve vlastní hlavě, na
poradu týmu není čas !!
ROZHODNUTÍ, ROZKAZ - záchrana života - zdraví majetku, zvládání paniky, omezení následků
ZŮSTAT NA PALUBĚ- schopnost řídit, koordinovat,
komunikovat a spolupracovat s IZS
Poznatek: 04
Vznik mimořádných událostí je zcela nenápadný. Pod
pojmem mimořádná událost si většina manažerů představuje především záplavy. Zkušenosti České republiky
a okolních zemí z hlediska vodoteče a vývoje uplynulých
let staví do popředí soubor opatření k zamezení budoucích škod, vyvolaných především touto živelnou událostí. Z hlediska řízení času i z hlediska realizace preventivních opatření zde máme dostatečný předstih daný zejména střídáním ročních období a systémem varování a výstrah meteorologie, včetně zobrazovací, monitorovací a
simulační techniky.
Pokud přeskočíme systém pravidelných bezpečnostních
kontrol, jako jsou kontroly hasicích přístrojů nebo
varných konvic na pracovištích a uděláme si záznam, jako nutnou podmínku funkce celého systému, jsou to přirozené záležitosti, se kterými se management setkává,
jako se součástí své pracovní náplně.
PREVENCI pro předcházení vzniku mimořádných událostí
můžeme tedy, dle našich poznatků rozdělit do 3 základních
skupin:
PREVENCE, která je součástí vnitřních prováděcích
předpisů společnosti a součástí systému kontroly orgánů
BOZP, certifikace jakosti, státních odborných institucí aj.
PREVENCE, která je součástí obecně právních předpisů a
obecných výkladů práva. Např. pracovník je povinen,
kromě jiného vytvářet podmínky pro zamezení vzniku
mimořádných události a po jeho vzniku omezit následky.
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PREVENCE JAKO UMĚNÍ VIDĚT, ROZPOZNAT
A POROZUMĚT.
Spojením výše uvedených znalostí a dovedností vzniká u
pracovníků managementu předpoklad umět rozpoznat a
rozkrýt ty podstatné prvky spravovaného systému, které
při eskalaci mimořádné události mohou hrát kritickou
úlohy při celkovém rozsahu škod.
Poznatek: 05
Z hlediska vývoje budoucího světového trhu představuje
dlouhodobá stabilita a kontinuální růst výkonnosti významný ukazatel atraktivity regionu pro zahraniční investory. V této souvislosti roste význam kvality prevence
mimořádných událostí, jako hodnota, která je započítávána do hodnoty ratingu nejen dané firmy a její značky,
ale i celého systému správy a řízení. Hodnota managementu představuje schopnost hledání cest ke zvýšení výkonnosti, a rovněž schopnost zvládnou proces řízení
změn. Kreativita a současně komplexnost znalostí je
nutnou podmínkou pro dosahování konkurenceschopnosti. Transformace znalostí do dovedností a přirozených
návyků je nutnou podmínkou při zvládání v kritických
časových úsecích.
Není proto rozhodující, zda se jedná o převzetí „odpovědnosti za krizové řízení v procesu finančního ohrožení“ nebo „odpovědnosti za krizové řízení v procesu ohrožení majetku a osob při mimořádných událostech“.
Kvalita osoby, která v tento kritický časový okamžik rozhoduje je natolik významná, že náklady, spojené s jejím
vzděláváním a výcvikem tvoří v danou chvíli zanedbatelnou částku.
ZÁVĚR
Potřebné znalosti a především dovednosti se nedají jen
tak lehce získat, ale ani nahradit. Trendy světového vývoje dokladují stále rostoucí význam nadstavbové hodnoty manažerského řízení a rozhodování. Je zřejmé, že
problematika obecného vzdělávání v oblasti záchrany
lidského života, znalostí právních norem, ekonomických
standardů a norem, chování v rámci pracovně právních
vztahů apod. již nestačí.
V období, kdy je budován a rozšiřován kvalitní profesionální systém integrovaných záchranných složek dochází ke snižování a podceňování významu vlastní vnitřní prevence. Ukázkovým příkladem je nutná kontrola
dodržování technologické kázně při výrobě, ale i spotřebě materiálů, výrobků a chemikálií jako jedna z mála
nutných podmínek dodržování prevence k zamezení
vzniku mimořádných událostí zde mj. s ohledem na skutečnost, že ČR se řadí mezi země s vysokou závislostí na
dovozu cizích surovin a materiálů.
doc. Ing. Václav Nétek CSc., doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák,
Ing. Bc. Rostislav Tihelka
Bezpečnostně technologický klastr, o.s.,
se sídlem FBI, VŠB - TU Ostrava
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LEGISLATIVA
Vydání zápočtového listu jako povinnost zaměstnavatele
Při skončení pracovního poměru nebo dohod konaných
mimo pracovní poměr má zaměstnavatel povinnost vydat
zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list.
Tato povinnost není podmíněna žádostí zaměstnance ani
žádnou jinou skutečností. Zápočtový list musí mimo jiné
obsahovat informaci o existenci případných prováděných
srážek ze zaměstnancovy mzdy a jejich identifikaci (tedy
v čí prospěch jsou konány, výši pohledávky, dosud provedené srážky, pořadí pohledávky). Nový zaměstnavatel
může totiž předložením potvrzení o zaměstnání důvodně
podmiňovat vznik pracovního poměru, neboť podle údajů obsažených v potvrzení o zaměstnání mohou novému
zaměstnavateli vzniknout další povinnosti.

V souvislosti s nevydáním zápočtového listu se zaměstnavatel vystavuje riziku pokuty ze strany inspekce práce
za neplnění svých zákonných povinností a vzniku povinnosti k náhradě škody zaměstnance vzniklou z důvodu ušlého výdělku. Ten zaměstnanci vznikne v případě, kdy jej nový zaměstnavatel nezaměstná pro nedoložení potvrzení o zaměstnání, případně jej zaměstná až
po dodatečném doložení, čímž zaměstnanci vzniká škoda
v podobě mzdy, na kterou by při řádném vydání zápočtového listu.
LEGAL NEWSLETTER
srpen 2013

DO KNIHOVNY
15 nejlepších metod, jak pomoci sám sobě
Od zklidnění dechu až po sílu vděčnosti
Autorka: Susanne Marx
Vydala: Grada Publishing, a.s., 112 stran. ISBN: 978-80-247-4736-1
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: Matthias Pöhm
Vydala: Grada Publishing, a.s., 200 stran, ISBN: 978-80-247-4795-8
Tato knížka plná jasných a praktických rad a příkladů vám pomůže čelit všem slovním útokům a provokacím.
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 ze života uvidíte, jak jednotlivé techniky použít, a na závěr si
můžete vyzkoušet, zda na ukázkové slovní útoky již dokážete správně odpovědět.

DOPORUČUJEME
I letos pořádá
společnost Top vision

konferenci věnovanou
interní komunikaci.
Pro členy Klubu
personalistů ČR, o.s.,
jsme vyjednali slevy
na vložném.
Další informace o
programu se dozvíte
na adrese:
http://www.topvision.
cz/data/files/Interni_k
omunikace_2013_poz
vanka.pdf
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RIZIKA OHROŽUJÍCÍ PODNIKÁNÍ
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

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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