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AKTIVITY KLUBU V ŘÍJNU
10. 10.
9.00 – 12.00 hod.
Vnitřní předpisy a
pracovněprávní otázky
Lektor: Ing. Igor Delinčák
Technologický park, budova A
zasedací místnost OHK Chomutov

AKTIVITY V LISTOPADU
14. 11.
9.00 – 12.00 hod.
Problematika daňových a
nedaňových nákladů z pohledu
daně z příjmu
Lektor: Ing. Zdeněk Morávek
Technologický park, budova A
zasedací místnost OHK Chomutov

14. - 15. listopad
Klubové setkání
Personální controling
Brno - Modřice, Pavlov

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

Z ohlasů na konferenci
Vážení, pravidelně se zúčastňuji vašich konferencí jako ekonomická novinářka a oceňuji
jejich dobře připravený obsah – mají vždy vazbu na aktuální ekonomické problémy
(tentokrát rizika ohrožující podnikání) a jejich dopad na personalistiku. Pro mne osobně ty
přednášky představují jakési backgroundové informace, díky nimž se lépe orientuji v
problematice a pak „vím, o čem píšu“. Přeji vám stejně úspěšné příští konference.
Ing. Hana Petrová
Dovolte mi touto cestou Vám ještě jednou poděkovat za „perfektní“, profesionální a velmi
zajímavý program, který jste zorganizovala na letošní HR Konferenci 26.9.2013. Spektrum
přednášejících, které jste vybrala jsme Vám opravdu vydařil. Každý z přednášejících
dokázal upoutat moji pozornost. Na této konferenci se mi potvrdilo, že pohled na jeden
problém, ale z různých úhlů, mohou přinést zamyšlení. A to nejen zamyšlení pro
„zlepšování“ procesů a vztahů v jednotlivých firmách, které byly zastoupeny, ale i příklady
a zkušenosti přednášejících se snažit aplikovat ve firmě, kterou jsem já osobně zastupovala.
Dovolte mi také poděkovat pan Mgr. Janu Březnovi za poskytnutí nádherných prostor
společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG. Možnost prohlédnout si sbírku obrazů, které
jsou ve vlastnictví Kooperativy, bylo to poslední „příjemnou“ tečkou na konec.
Katka Janáčková

PŘIPRAVUJEME
Ve dnech 14. - 15. listopadu se uskuteční Klubové setkání věnované problematice spisové služby, ochrany
osobních údajů a personálnímu controllingu. Klubové setkání se uskuteční na jižní Moravě. Ve čtvrtek
navštívíme v Modřicích Centrum zákaznické podpory Kooperativa pojišťovny, a.s., VIG a poté se
přesuneme do Penzionu U Bednářů v Pavlově, kde v pátek dopoledne proběhne seminář s Dr. Zdenkou
Brázdovou na téma Personální controlling.
Klubová setkání jsou otevřena všem zájemcům o danou tématiku, účastník nemusí být členem Klubu
personalistů ČR, o.s.
Bližší informace na www.klubpersonalistu.cz
Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s.
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Jaká byla letošní konference?
Jedním slovem by se dalo odpovědět - úspěšná. V současné době, kdy pořadatelé a organizátoři konferenci bojují o každého účastníka, v době, kdy podobných akcí neustále přibývá a jen těžko se v kalendáři hledá to správné
datum, které by vyhovovalo zájemcům o dané téma a přitom se v tomtéž termínu nekonala podobná akce, musíme neskromně říci, že konference se
povedla, počet účastníků byl vyšší než v předchozích ročnících (a to jsme
tentokráte neměli "mediální hvězdu".
Přispělo k tomu dobře vybrané téma, které se neomezovalo jen na pracovníky
HR oddělení, ale přitom jim mohlo přinést dostatek informací. Přispěli k tomu
i jednotliví vystupující, kteří vytvořili úžasnou pracovní i přátelskou atmosféru. A v neposlední řadě přispělo k úspěchu konference i prostředí konferenční místnosti Kooperativa pojišťovny, a.s., VIG a následná prohlídka
galerie.
Není smyslem této zprávy podrobně popisovat obsah jednotlivých prezentací,
postupně se budeme k jednotlivým příspěvkům vracet v dalších číslech našeho
Zpravodaje. A tak snad jen to, že nejvíce bodů v hodnocení účastníků získalo
netradičně pojaté vystoupení Jana Meravého z Počítačové školy Gopas.
Kdo z nás se kdy na vlastní oči viděl s živým hackerem?

Konferenci zahájil prezident Klubu
personalistů ČR Jan Března.

Celým programem již tradičně provázela Ivana
Krupičková, viceprezdentka Klubu a personální
ředitelka společnosti Devro.
V publiku se sešli mladí i starší zájemci o problematiku rizik.

Přednášky publíkum pozorně sledovalo...

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s.

Stejně jako Tomáš Kafka a Luděk Stehlík, kteří na
konferenci zůstali i poté, co své příspěvky již přednesli.
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Možnosti a limity rozvoje lidských zdrojů
Na toto téma se hovořilo na setkání neziskových organizací, které se uskutečnilo z iniciativy sdružení Addele a ve
spolupráci s Klubem personalistů ČR,o.s., a Klubem personalistů o.p.s. a Českomoravskou asociaci manazerek a
podnikatelek.
Setkání proběhlo pod patronací 1. místopředsedkyně Senátu
PČR Aleny Gajdůškové ve středu 2. října ve Frýdlantském
salonku Senátu PČR. Zúčastnilo se ho na čtyřicet zástupců
soukromých firem, veřejnoprávních institucí a představitelé
občanských sdružení, z nichž mnozí současně zaujímají
významné postavení ve managementu svých firem.
Řečníci byla představili činnost jednotlivých sdružení a dohodli se na dalším postupu při prosazování změn v současném nepříznivém vývoji. Hovořilo se o tom, že Česká republika právě v oblasti rozvoje lidských zdrojů dostatečně
nevyužívá potenciál EFS. Na druhou stranu bylo konstatováno, že práve zdroje z ESF výrazně ovlivňují český
vzdělávací trh. Další diskutovanou problematikou bylo
propojení vzdělávacího systému s potřebami trhu práce.
Větší kontakty a spolupráce s praktickými personalisty by
měly přinést zlepšení uplatnitelnosti např. absolventů.

Lenka Cimbálníková z Addele hovořila mj. o společenské
odpovědnosti jednotlivce. V naší společnosti přibývá firem,
které CSR zdárně rozvíjí, jde ale o to, že společnskou odpovědnost by měl cítil každý jedinec.
Jan Března, prezident Klubu personalistů ČR, občanského
sdružení, které více než 22 let poskytuje personalistům a
HR manažerům zejména z korporátních firem prostor pro
vzájemnou výměnu zkušeností, přivítal možnost bohatší
spolupráce s personalisty veřejné správy a dalšími subjekty.
Toto setkání ještě nepřineslo konkrétní výsledky, bylo prvním krokem, po němž budou jistě následovat další.
Za Klub personalistů ČR se setkání zúčastnili Věra Stárová,
Pavel Škorpil a Lenka Smrčková

Zkoušky k získání certifikátu
Personální manažer
Na zkoušky, které se konaly v pátek 13. září se
přihlásili jen čtyři zájemci. Přesto, že posléze
tvrdili, že zkoušky byly náročné, všichni
v hodnocení testu i případové studie obstáli a
získali certifikát, který je v personalistické obci
velmi známý a uznávaný.

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s.
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Na HackerFestu 2013 bude školit česká i světová špička etického hackingu

Největší IT Security/Hacking událost v ČR již 21. a 22. 10. 2013 hostí i experta, který
zabezpečoval FBI i NATO

Jak hackeři útočí? Je možné efektivně ochránit firmu před jejich útoky? Co obnáší a jak je rozšířený hacking dnes velmi
populárních mobilních zařízení? To jsou jen některá z témat unikátní konference HackerFest 2013, která je určena pro experty
na obranu firemních dat, ale i pro zapálené zájemce o bezpečnost počítačů a chytrých přenosných zařízení. Na vůbec první
bezpečnostní konferenci HackerFest 2013 bude školit špička českého i světového etického hackingu.
„Přední světoví bezpečnostní experti s mnoha praktickými zkušenostmi zasvětí účastníky do nejčastějších hrozeb kyberprostoru, které si v následném praktickém workshopu bude moci každý vyzkoušet,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas. „Gopas na konci října přivádí do Prahy světoznámé IT Security experty a etické hackery, kteří zde spolu s našimi předními specialisty z oblasti IT bezpečnosti předvedou hacking v jeho nejaktuálnější podobě,“ dodává.
Wayne Burke, špičkový profesionál se zkušenostmi z práce pro FBI, NATO i špičky světového byznysu, přináší svou
nejnovější hackerskou prezentaci s názvem „Nabít a zabít – mobil jako dnešní zbraň hromadného ničení“, ve které ukáže, jak
kyberzločinci a profesionální penetrační testeři využívají dnes hojně rozšířená speciálně upravená mobilní zařízení ke spouštění typických hacking útoků. Ať už se jedná o hacknuté tablety, mobilní telefony, mikropočítače či modifikované síťové
prvky. Bezpečnostní specialistka Paula Januszkiewicz patří mezi přední řečníky na mezinárodních konferencích a má za sebou
stovky IT bezpečnostních auditů a penetračních testů, a to i pro vládní organizace. Specializuje se na bezpečnostní řešení
Microsoft a představí svůj blok nazvaný „Windows 8 a Windows Server 2012 - náhled do mysli zkušeného hackera“.
Bezpečnostní odborník a lektor Attila Marosi bude prezentovat téma nazvané „Snadné a spolehlivé obcházení antivirových
systémů.“ Z tuzemských expertů vystoupí Ondřej Ševeček, expert na návrh bezpečnosti a identity management platformy
Active Directory. Představí nejzajímavější témata ze svého oboru v prezentaci „Co by skutečný hacker udělal vaší Active
Directory“. Další přední čeští odborníci na počítačovou bezpečnost Michal Altair Valášek a William Ischanoe si připravili
procházku světem nejoblíbenějších útoků a doporučených obranných protiopatření v oblastech bezpečnosti webových aplikací
a infrastruktury.
KONFERENCE HackerFest 2013
21. 10. 2013 Cena: 2 900 Kč (bez DPH)
Místo konání konference: Premiere Cinemas Park Hostivař, Švehlova 1391/32, Praha 10
www.hackerfest.cz
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Proč si nikdy pořádně neodpočinete
Také občas podléháte pocitu, že odpočinek je luxus, který si nemůžete dovolit? Možná je na čase zvolnit. Přes
vysoké pracovní tempo si totiž nevědomky osvojujete špatné psychologické návyky, které vás dříve nebo později
přivedou do ordinace lékařů nebo psychologů. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se dopouští na svém duševním
zdraví řadoví zaměstnanci i manažeři? Své postřehy přináší Jan Grund, spolumajitel Grund a.s. a manažer
wellness hotelu Grund Resort Golf & Ski v Mladých Bukách.
Odpočíváte stylem, který vyčerpává
Stávají se vlastně sběrateli euforických zážitků, na kterých
Umění odpočívat je důležitá dovednost. „Především záleží
se mohou postupem času stát závislými. Jakmile tyto přína způsobu, jakým se k relaxaci stavíte. Někteří lidé si totiž
jemné prožitky odezní, dostaví se opět negativní emoce:
dělají z odpočinku další „pracovní povinnost“, aniž by si
špatná nálada, zklamání, pocity prázdnoty a vyčerpání.
toho byli vědomi. Třeba v posilovně nebo obecně v situacích, které nutí jejich mysl fungovat v modu výkonu. Lidé
Nemáte jasnou hranici mezi pracovním a soukromým
namísto skutečného uvolnění řeší otázky, zda ve fitku nasvětem
zvedali dostatečné množství kilogramů, nastříleli plánoNotebooky, mobilní telefony a přenosný internet jsou určitvaný počet gólů nebo ujeli patřičný počet kilometrů. Nejě přínosné výdobytky pokroku, které ulehčují zaměstlepší je zapomenout na křečovitou snahu o dosahování výnancům práci. Problémem je, že se lidé stali dostupnými
sledků a zkrátka jenom odpočívat.
prakticky kdekoli a kdykoli a zapomínají striktně rozlišovat mezi privátním a pracovním světem, což může být příBudujete závislost na euforických zážitcích
činou dalšího stresu. V podstatě nikdy nevypnou. „NastavMnozí lidé jsou přesvědčeni, že si mohou odpočinout a vyte si proto jasné hranice mezi soukromím a zaměstnáním.
čistit mysl pouze v extrémních situacích. Ve volném čase
Na dovolené především odpočívejte. Zkuste zapomenout i
proto vyhledávají nejrůznější zátěžové aktivity, věnují se
na pocit vlastní nepostradatelnosti. Nedělejte si z relaxace
extrémním sportům a dalším mezním činnostem.
pracovní aktivitu, která z vás odčerpá poslední zbytky síly.

DO KNIHOVNY
OBTÍŽNÉ ROZHOVORY
Jak vyjednávat o věcech, na nichž nejvíce záleží
Autoři: Douglas Stone – Bruce Patton – Sheila Heen
Vydal: Management Press, 340 str., ISBN 978-80-7261-261-1
Mezinárodní bestseller přináší návod, jak produktivně vyjednávat, aniž bychom byli zatíženi přemírou stresu a
vypjatých emocí i za předpokladu, že jsme k názorovému střetu sami více či méně přispěli. Autoři předkládají
ověřenou metodu, jak „obtížné rozhovory“ začínat, jak při nich postupovat, a především jak se vyhnout
nebezpečným nástrahám (předpokladu samozřejmé pravdy, předpokladu zlých úmyslů a kolotoče obviňování).
Umění přesvědčivé komunikace
Jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých - 3., rozšířené vydání
Autor: Borg James
Vydala: Grada Publishing, a.s., 240 stran. ISBN: 978-80-247-4821-4
V této velmi praktické a čtivé knížce najdete špičková pravidla, rady a příklady, jak krok za krokem výrazně
zlepšit své přesvědčovací schopnosti, jak v každé situaci najít správná slova, jak rozumět řeči těla ostatních a
působit na druhé svou neverbální komunikací, jak přesvědčivě jednat po telefonu a úspěšně vyjednávat, jak
komunikovat s různými typy lidí včetně těch problematických či co dělat, když se přesvědčování nedaří. Na řadě
konkrétních příkladů si ověříte, že předkládané rady a tipy budou v praxi skutečně pracovat ve váš prospěch a
pomohou vám dosáhnout vašich cílů. Umění komunikovat a jednat přesvědčivě je bezpochyby důležité pro
každého, kdo potřebuje přesvědčit ostatní o svých názorech, záměrech, cílech – ať už v pracovním nebo osobním
životě. To znamená prakticky pro všechny.
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
Autoři: Smejkal Vladimír, Rais Karel
Vydala: Grada Publishing, a.s., 488 stran. ISBN: 978-80-247-4644-9
Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou
rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních, nýbrž
všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůrazňuje, že
příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu či o přežití. V publikaci se dozvíte aktuální a
praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro
jejich řízení. Oproti předchozímu vydání je kniha aktualizována s ohledem na nový občanský zákoník a další právní
předpisy, včetně návrhu zákona o kybernetickém nebezpečí. Zcela nově se zabývá problematikou řízení rizik v orgánech veřejné moci a věnuje se rizikům, která plynou z využívání evropských strukturálních fondů. Srozumitelný a
výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů.
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Kouč vlastního života
Cesta ke spokojenému životu
Autor: Béreš Marián
Vydala: Grada Publishing, a.s., 240 stran. ISBN: 978-80-247-4689-0
Jak se vymanit z bludného kruhu opakujících se negativních situací v životě? Jak nastartovat svoji životní cestu
směrem ke spokojenosti? Jak pochopit své základní fungování? Jak objevit své poslání a hodnoty svého osobního
příběhu? Jak skloubit osobní a pracovní život? Tohle všechno a mnoho dalších užitečných rad naleznete v knize,
která osvětluje základní pochody ve vědomé i nevědomé rovině naší mysli a navrhuje praktické postupy práce s
naším životem. Autor-kouč kombinuje nejnovější poznatky psychologů, neurologů a koučů směrem ke
spokojenému životu. Nenabízí levné postupy, ale zkoumá příčiny našeho chování a pro každého navrhuje jeho
individuální plán – jeho osobní příběh.

23. 10. 2013 River´s Club Bratislava
Konferencia sa uskutoční v inšpiratívnych priestoroch lode na petržalskej strane Dunaja.
Informace, přihlášky na www.hrsalon.sk

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