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VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky reagujeme na 
potřeby vzdělávání veřejné správy, neziskových organizací, firemních subjektů a 
aktuální legislativu. Naším posláním je být dobrým partnerem v procesu 
profesionalizace veřejné správy při současné podpoře principu celoživotního 
vzdělávání. Pracujeme jako flexibilní tým, který je vždy připraven vyjít vstříc 
Vašim potřebám a podnětům. 
 
Co nabízíme?  
Otevřené kurzy – jak na to? 

1. Aktuálně vypsané kurzy v Praze i Brně naleznete v kalendáři na našich 
webových stránkách www.i-erc.cz. 

2. Zde stačí vyplnit přihlašovací formulář. 
3. V případě dalších dotazů můžete kontaktovat manažera pro danou oblast. 

 
 

Kurzy na zakázku – jak na to? 
1. Vyberete si kurz z katalogu, přehled níže. 
2. Oslovíte manažera pro danou oblast. 
3. Společně se domluvíte na termínu a podmínkách, které budou vyhovovat 

časovým možnostem Vaší organizace a možnostem lektora. Kurzy je 
možné uspořádat kterýkoli den v týdnu, včetně sobot a nedělí! 

 

   
Výhody vzdělávání na zakázku 
 Realizujeme vzdělávání „šité na míru“ přesně podle Vašich přání. 
 Naším cílem je vyhovět Vašim individuálním potřebám, z hlediska obsahu 

a formy vzdělávacího kurzu, i vhodnou volbou termínu, délkou trvání kurzu 
a výběrem místa konání.  

 Ušetříte čas a peníze spojené s cestováním na vzdálená místa. 
 Vyhodnotíme efektivnost programu a případně Vám doporučíme další 

odborné vzdělávací programy. 
 Pro všechny vzdělávací programy zajistíme nejenom vynikající odborníky 

s praxí, ale i odborné podklady a studijní materiály.  
 Zajistíme potřebné technické vybavení – notebook, flipchart, 

dataprojektor, TV, video, videokameru, plátno, ozvučení, školící pomůcky, 
atd. 

 Na zakázku pro Vás můžeme zrealizovat i vzdělávací programy 
akreditované ministerstvem. 

 
Místo konání 

 V prostorách Vaší společnosti. 
 V pronajatých prostorách ve městě, kde sídlíte (prostory po domluvě  

                         zajistíme). 
 V našich prostorách v Brně nebo v Praze. 

Časový rozvrh 
 Délku kurzu přizpůsobíme Vašim potřebám (půldenní, celodenní, 
vícedenní, blokové). 

http://www.i-erc.cz/


 

 
 

 

"Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok." 

Benjamin Franklin 
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Územní plánování 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

PROGRAM KURZU 
Jak se orientovat v procesu územního plánování (seminář je určen pro zástupce 
samosprávy obcí). Problematika územního plánování je zaměřena zejména na 
vysvětlení vztahu obec – pořizovatel – zpracovatel, zvláště s ohledem na úlohu 
obce v těchto vztazích. Na podkladě zkušeností z dlouholeté praxe (20 let praxe v 
oboru) budou vysvětleny jednotlivé postupy v procesu pořizování územního 
plánu, a to od prvotního záměru obce až po výsledné schválení územně plánovací 
dokumentace jako základního dokumentu pro rozhodování v území.  

Stejně tak budou prezentovány následné postupy při aktualizacích a změnách 
územních plánů. 

 

LEKTOŘI  

Ing. arch. Jitka Ingrová – kvalifikace pro výkon územně plánovací činnosti. 

Ing. arch. Eva Tempírová – autorizovaný architekt. 

 

Katastr nemovitostí 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

PROGRAM KURZU 
Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s obsahem katastru, průběhem 
jednotlivých řízení před správním úřadem po rekodifikaci od roku 2014.  
Seznámíte se přehledně s obsahem a předmětem evidence katastru po přijetí 
nového občanského zákoníku, druhy zápisů, průběhem jednotlivých řízení před 
katastrálním úřadem, rozsahem přezkumné činnosti úřadu a zdokonalíte se v této 
oblasti. Zaměříme se na nové pojetí nemovitosti, sepisování a obsah smluv a 
podání úřadu, jakož i problematiky vlastnických a jiných věcných práv 
evidovaných v katastru v kontextu praktických příkladů a případových studií v 
souvislosti s novou právní úpravou po 1. 1. 2014 

LEKTOŘI 

Ing. Naděžda Vitulová – ředitelka Katastrálního úřadu Brno-město. 

PRÁVO A LEGISLATIVA 



 

 
 

 

 

Katastr nemovitostí a stavební právo od 1. 1. 
2014 – investorsko-inženýrská činnost a 

realizace staveb 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

PROGRAM KURZU 

Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám 
již v etapě zadání.  

Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení.  

Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti: zpracovatel dokumentace, vady 
dokumentace, autorský dozor, technický dozor, manager projektu, koordinátor 
bezpečnosti práce, správce programu, nejčastější vady dokumentace a jejich 
řešení, autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad  

Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě.  

Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, 
stavbyvedoucího.  

Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné 
povolování staveb.  

Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a 
výkazu výměr za vady.  

Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr.  

Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního 
řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - 
sdružení).  

Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr 
(jedná se o smluvní část).  

Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení.  

Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního 
vlastnictví.  

Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, 
jejich řešení.  

Rozbor a závaznost norem.  



 

 
 

Rozbor a závaznost druhu cen.  

Bezpečnostní a technické předpisy ve vlastnictví.  

Odpisování obcí a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit 
fakturované práce.  

Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena.  

Plošné stavby, komunikace, chodníky apod.  

Katastr nemovitostí a navazující úkony. 

 

LEKTOR 

Ing. Jiří Blažek – autorizovaný lektor v oblasti investiční výstavby a stavebního 
zákona s dlouholetou praxí, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, 
projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační 
činnost. 

 

 

Katastr nemovitostí a stavební právo 2014+ 
podle nového občanského zákoníku 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Příprava a realizace stavebních záměrů ve vztahu k novému občanského 
zákoníku. 

Seminář upozorňuje na změny v: přípravě stavebních záměrů, projektování a 
zpracování dokumentace, věcných právech k pozemku a stavbě, smluvních 
vztazích, smluvním právu, druzích závazků, odpovědnosti, zárukách, jakosti 
apod., ocenění, financování a daních, veřejných zakázkách a dotacích, hmotném a 
nehmotném majetku, rozčlenění movitých věcí a nemovitostí ve stavebním 
záměru, výkazech výměr, splnění závazku, smluv, převzetí díla, zápisu práv do 
katastru nemovitostí, výstavbě domu s jednotkami, právu stavby, věcných 
právech k cizím věcem. 

 

LEKTOR 

Ing. Jiří Blažek – autorizovaný lektor v oblasti investiční výstavby a stavebního 
zákona s dlouholetou praxí, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, 



 

 
 

projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační 
činnost. 

 

 

Nájem bytů a nebytových prostor, pachtovní 
smlouva podle nového občanského zákoníku 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Základní seznámení s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), který 
nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014. Těžiště semináře spočívá v seznámení se a ve 
výkladu nového občanského zákoníku v oblasti závazkového práva. Nájem bytů je 
jedním z nejužívanějších způsobů uspokojování bytové potřeby občanů. Nájemní 
smlouva je jedním ze základních občanskoprávních institutů a je řazena mezi 
nejčastější smluvní typy závazkového práva. Seminář umožní účastníkům lépe se 
orientovat v nové právní úpravě občanského zákoníku. 

 

LEKTOR 

Mgr. Svatopluk Šimek – právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a 
poradce v problematikách občanského zákoníku. 

 

 

 

Efektivní veřejné zakázky 2015+ novela a vliv 
NOZ 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží doklad o absolvování. 

 

 

PROGRAM 

Seminář účastníky seznámí s aktuálními problémy veřejných zakázek, s důrazem 
na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Pozornost bude věnována 
nejasnostem a sporným otázkám s cílem doporučení jejich vhodného řešení. 
Představena bude také nejlepší praxe týkající se např. zadávací dokumentace, 



 

 
 

kvalifikace, průběhu zadávacích řízení, hodnocení nabídek, námitek a dohledu 
ÚOHS.  

Uceleně se seznámíte s procesem zadávacího řízení, odnesete si vzor konkrétní 
zadávací dokumentace a inspiraci pro smlouvu o dílo.  

Bude rovněž poukázáno na nejčastější chyby, jakých se zadavatelé dopouštějí, a 
na zákonné meze určující, co vše si zadavatelé mohou dovolit a na co už právo 
nemají. To vše je doplněno řadou příkladů, které jsou získány bohatou praxí v 
dané oblasti. 

Povinnosti a opatření, které novela zákona přináší a jejich dopady v praxi.  

Instituty a zásadní definice obsažené v zákoně.  

Změny finančních limitů a jejich nové nastavení. Povinnosti ve vztahu k 
transparentnosti, odůvodnění veřejné zakázky. Přehled změn v zadávacích 
řízeních. Změny v požadavcích na prokazování kvalifikace. Novinky v zadávací 
dokumentaci a jejím poskytování uchazečům  

Změny v procesu výběru nejvhodnější nabídky (otevírání obálek, posouzení a 
hodnocení nabídek). Novelizace námitek a dohledu ÚOHS. 

 

LEKTOŘI 

Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D. – lektor, právník a ekonom zabývající se audity a 
organizací veřejných zakázek, obchodních soutěží a restrukturalizací podniků. 

 

 

 

Veřejné dražby z pohledu platné a připravované 
legislativy. Jak ovlivní nové právní předpisy 

prodej majetku? 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Veřejné dražby nabývají na významu nejen pro svoji transparentnost, ale i jako 
způsob prodeje, kterým lze dosáhnout ceny mnohdy vyšší než je cena tržní. 
Příklady z dražební praxe spojené se zkušenostmi orgánu státní správy, který 
provádí dohled nad dražebníky, pomohou zejména dražebníkům s přípravou a 
realizací dražby tak, aby takto připravená dražba byla úspěšná a obstála i z 
pohledu kontroly. 



 

 
 

Jak připravit veřejnou dražbu, aby byla úspěšná a v souladu nejen se zákonem o 
veřejných dražbách, ale i dalšími souvisejícími právními předpisy i vnitřními 
předpisy dražebníka. 

 

LEKTOR 

Ing. Zdeňka Niklasová – ředitelka odboru veřejných dražeb Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. 

 

 

 

Změny zákoníku práce dle NOZ 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

PROGRAM KURZU 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. 1. 2014 - Zákon č. 303/2013 ze dne 30. 9. 2013 
část šedesátá sedmá. Přehled změn, které se týkají personalistiky a pracovního 
práva od 1. 1. 2014. Novela zákoníku práce je součástí změn v souvislosti s 
Novým občanským zákoníkem 2014. Tato novela již byla zveřejněna ve Sbírce 
zákonů a je účinná od 1.1.204. 

Účelem semináře je prezentovat změny ve světle dosavadních zkušeností s jejich 
aplikací a upozornit na možnosti využívání nové právní úpravy při řešení 
aktuálních problémů v právních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.  

Cílem semináře je na změny a problémy nejen upozornit, ale zaujmout k jejich 
řešení též stanovisko, a proto bude ponechán dostatečný prostor účastníkům k 
diskusi, v jejímž rámci budou zodpovězeny jejich individuální dotazy. 

 

LEKTOR 

JUDr. Radka Medková – specialistka na pracovní právo s praxí v personální 
oblasti, absolventka Právnické fakulty UK v Praze. Praxi právničky vykonávala ve 
státním i soukromém sektoru. Od roku 2009 se věnuje mediaci, facilitaci a 
lektorské činnosti. Je externí konzultantkou v oblasti pracovního práva a 
personalistiky. 

 

 

 Jak efektivně pracovat s datovou schránkou 
aneb kuchařka s praktickými ukázkami 



 

 
 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

 

PROGRAM KURZU 

Platná legislativa v oblasti datových schránek. Co je datová schránka, k čemu 
slouží, čím se řídí její provoz. Informační zdroje. Druhy certifikátů a jejich použití 
při elektronické komunikaci. Tvorba dokumentů ve formátu pdf a jejich 
elektronické podepisování. Způsoby vstupu do datové schránky. Kdo může 
vstupovat do datové schránky. Bezpečnější přístup do datové schránky. 
Znepřístupnění/zrušení datové schránky. Zneplatnění a vydání nových 
přístupových údajů. Funkcionality datové schránky a jejich nastavení. Doručování 
dokumentů. Datová zpráva a její možné stavy. Poštovní datová zpráva. 
Výhody/nevýhody/omezení datové schránky. Autorizovaná konverze 
dokumentů. Správní delikty. Vazba na správní řád. Vazba datové schránky a 
elektronické spisové služby. Elektronická komunikace s ČSSZ od 1. 1. 2013. 
Praktická práce se zkušební datovou schránkou. Aktuality k datu konání 
semináře. Diskuse. 

 

LEKTOR 

Mgr. Lukáš Hort – metodik spisové služby územně samosprávného celku. 

 

Archivní a spisová služba – postihy a novinky 
2015 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Věnovat se budeme krok za krokem objasnění problematiky výkonu spisové 
služby v listinné podobě i v elektronických systémech, péči o dokumenty a 
archiválie, a to dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Zaměříme 
se také na chystané změny, a co Vám přinesou. 

Základem každé organizace i jednotlivce je správa dokumentů. Její řádný výkon je 
pro veřejnou správu povinný, pro soukromou sféru také nutný. Dokumenty mají 
právní a ekonomickou hodnotu. Nesprávné nakládání s nimi může organizaci 
výrazně poškodit. Vše se navíc umocňuje s tzv. digitalizací veřejné správy, kdy je 
třeba řádně ošetřit dokumenty v jiné než klasické papírové podobě. Vše je sice 



 

 
 

popsáno v legislativě, ale ta sama prošla za posledních 7 let několika změnami, 
které je nutné zasadit do kontextu a vysvětlit zejména z praktického hlediska. 

 

LEKTOŘI 

Mgr. Jan Schwaller – vedoucí oddělení fondů městských podniků, institucí a 
fyzických osob, Archiv hlavního města Prahy. Je uznávaným odborníkem na 
problematiku archivace. Má bohatou publikační činnost a je zkušeným lektorem. 

Mgr. Lukáš Hort – metodik spisové služby územně samosprávného celku. 

 

 

Úřední a obchodní písemnosti od 1. 8. 2014 
(Revize normy ČSN 01 6910 a nová akademická 

příručka ČJ) 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Nová norma ČSN 01 6910 si v řadě tezí protiřečí a zároveň jde proti ustáleným 
zvyklostem, zákonům, vyhláškám a směrnicím. Proto náš seminář s touto 
problematikou zachází v souvislostech dalších odborných zdrojů. Zaměříme se 
také na průřez novou Akademickou příručkou českého jazyka.  

Seminář vede zkušená lektorka češtiny pro úředníky obcí a manažery firem. 
Provede Vás krok za krokem tvorbou různých úředních textů, ukáže triky, jak se 
vyhnout typickým nástrahám úřední češtiny, přehledně a populární formou 
představí pravidla, která na úřední texty klade státní norma. Dočkáte se všeho 
podstatného, co nás ve škole neučili, a přitom by se nám v práci hodilo.  

Účastníci se dozvědí způsob, jak lze prostřednictvím písemné či elektronické 
komunikace co nejlépe oslovit adresáty a jak je možné zpracovat úřední či 
obchodní korespondenci tak, aby se stala vizitkou pisatele či instituce, kterou 
pisatel zastupuje. Dále si osvěží znalost některých pravopisných jevů, s nimiž se v 
každodenní praxi setkávají. 

 

LEKTOR 

Mgr. Eva Stránská, Ph.D. – lektorka vzdělávacích kurzů se zaměřením na 
češtinu. V jazykovém vzdělávání a praktické tvorbě textu má přes deset let praxe. 



 

 
 

Píše PR, propagační a marketingové materiály a vede kurzy pro každodenní praxi 
při psaní textů v reklamě, obchodě, administrativě a médiích. 

 

 

Autorská licence podle nového občanského 
zákoníku 

 

 

PROGRAM KURZU 

Stávající úprava licenčních smluv. Formální změny dle NOZ. Věcné změny dle 
NOZ. Diskuze nad konkrétními problémy a změnami 

 

LEKTOR 

JUDr. Aleš Kout – specialista na autorské právo a právo v oblasti kultury a médií, 
člen odborné skupiny MK ČR pro přípravu novely autorského zákona. 

 

 

 

Dodržování autorských práv při výuce 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Seminář seznámí se základními principy autorských práv a jejich dodržování při 
výuce. Zvláštní část semináře je věnována možnostem tzv. volného užití 
autorských děl, zejména citací a dále aspektům rozmnožování autorských děl, 
zejména učebnic. Popisuje také nejčastější druhy a případy porušování 
autorských práv ve školách. Seminář předpokládá podrobnou diskusi o 
praktických problémech v těchto oblastech. 

 

LEKTOR 

JUDr. Aleš Kout – specialista na autorské právo a právo v oblasti kultury a médií, 
člen odborné skupiny MK ČR pro přípravu novely autorského zákona. 

 



 

 
 

 

 

Pohřebnictví a nový občanský zákoník 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

První část semináře je zaměřena na zákon o pohřebnictví s ohledem na nový 
občanský zákoník. Tato část postihuje základní charakteristiku jednotlivých 
prvků agendy sociálních pohřbů jako je oznámení úmrtí obci, zákonné lhůty, 
předávání Listu o prohlídce zemřelého a další povinné evidence, darování těl 
anatomům.  

Druhá část semináře je zaměřena na pravidla jednání s pozůstalými, kteří 
odmítají sjednat pohřeb. Tato část postihuje problematiku poradenství pro 
pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého.  

Třetí část semináře tvoří aktuální problematika provozování veřejných pohřebišť 
a krematorií. V této části bude seminář zaměřen na vybranou problematiku řádů 
pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a regulaci cen. V této 
části pak bude pozornost zaměřena i na specifické dotazy účastníků a výměnu 
zkušeností. 

 

LEKTOR 

Ing. Mgr. Jiří Svoboda – lektor, kouč, mediátor, poradce, VŠ pedagog. Má 
odborné pedagogické a humanitní vzdělání. Má dlouhodobé zkušenosti se 
vzděláváním dospělých, především v oblasti mezilidských vztahů, řešení 
konfliktů, mediace a komunikace. Působí ve státní správě i v soukromé sféře. Je 
srozumitelný a empatický. Díky bohaté praxi dokáže názorně spojit teoretické 
poznatky s praktickým využitím.  

 

 

 

Účetní a daňové povinnosti statutárního orgánu 
od 1. 1. 2014 podle zákona o obchodních 

korporacích a NOZ 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 



 

 
 

 

 

PROGRAM KURZU 

V oblasti smluvního práva se seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem 
smluvního (závazkového) práva, které budou „zasaženy“ právní úpravou 
obsaženou v novém občanském zákoníku.  

V oblasti korporátního práva se seminář orientuje na nové trendy, otázky a výzvy 
v právní úpravě společností, především s.r.o a A.S.  

V druhé části bude výklad zaměřen na vliv jednotlivých ustanovení zákona o 
obchodních korporacích v souvislosti se zákonem o dani z příjmů a zákonem o 
DPH. 

 

LEKTOŘI 

Mgr. Svatopluk Šimek – právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a 
poradce v problematikách občanského zákoníku. 

Ing. Zdenka Volkánová – lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, 
podnikové ekonomiky a managementu. Od roku 2004 působí převážně na 
pozicích finanční manažerky a finanční kontrolorky. Je členkou Komory 
certifikovaných účetních, číslo osv. 004214.  

 

Dopady NOZ na obce od 1. 1. 2014 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky se základními právními úpravami 
obsaženými v novém občanském zákoníku, účinným od 1. 1. 2014. Důraz bude 
kladen na nejdůležitější změny, které se mohou dotknout života a praxe obce jako 
subjektu práva, vstupujícího do soukromoprávních vztahů. Probíraná témata: 
Obsah a systematika nového občanského zákoníku (NOZ), Fyzické a právnické 
osoby podle NOZ, Věci a jejich rozdělení, věcná práva, Ztráty a nálezy - nabytí 
vlastnického práva, přivlastnění a nález, nález skryté věci, Závazky a smlouvy, 
Právní skutečnosti, zejména lhůty - promlčení – prekluze. 

 

LEKTOR 

Mgr. Svatopluk Šimek – právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a 
poradce v problematikách občanského zákoníku.  



 

 
 

 

 

 

Úřední deska a e-deska 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

První část semináře bude věnována právnímu postavení úřední desky obcí a 
krajů se zaměřením na příslušná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů; zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů; ve vztahu k příslušným ustanovením § 26 a souvisejících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další část výkladu bude 
věnována problematice přístupu k úřední desce, a to z pohledu časového, tedy v 
otázce časové přístupnosti úřední desky a přístupu dálkového. Samostatná 
kapitola výkladu bude věnována právním předpisům obcí a krajů a způsobu jejich 
uveřejňování na úřední desce, a to v kontextu jejich platnosti a účinnosti. Další 
tématický okruh se bude věnovat problematice vlastního způsobu uveřejňování 
dokumentů na úřední desce. Poslední část výkladu se bude věnovat kontrolním 
mechanismům uvnitř obcí a krajů ve vztahu k úřední desce a vnějším kontrolním 
mechanismům vedení úřední desky. Neméně důležitou částí tohoto výkladu bude 
problematika sankcí a neplatnosti právních úkonů činěných prostřednictvím 
úřední desky. 

 

LEKTOR 

Mgr. Ida Kárná – zkušená lektorka a konzultantka s dlouhodobou praxí, 
tajemnice úřadu. 

 

 

Povinně zveřejňované informace na webových 
stránkách obce 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 



 

 
 

Webové stránky obcí = zveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Právní úprava problematiky webových stránek obcí. Informační zákon č . 
106/1999 Sb. a z něj plynoucí povinnosti pro obce. Struktura povinně 
zveřejňovaných informací obcemi dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. - podrobný 
rozbor z formálního a obsahového hlediska (jaké informace a dokumenty je třeba 
zveřejňovat, forma a minimální doba zveřejnění). Sankce pro obce za nesplnění 
povinnosti ohledně zveřejnění informací na webu. Elektronická úřední deska 
obce - formální, časové a obsahové náležitosti. Problematika ochrany osobních 
údajů fyzických osob při zveřejňování informací na obecních webových 
stránkách. Registr oznámení obecních funkcionářů a jeho povinný obsah, 
náležitosti oznámení, sankce. Novinky v oblasti. 

 

LEKTOR 

Mgr. Darina Kocová – specialista na oblast práva ve státní správě 

Jan Živný – správce sítě, odborník na tvorbu webových stránek a správu 
webových aplikací 

 

 

 

Nový občanský zákoník se zaměřením na 
absolutní majetková práva (věcná a dědická) 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

  

 

PROGRAM KURZU 

Dříve věci movité a nemovité, nově hmotné a nehmotné a to např. některá práva, 
superficies solo cedit = „povrch ustupuje půdě“.  

Dozvíte se, co jsou nemovitosti nově. Neoprávněná a nepovolená stavba. Ruiny a 
polorozpadlé objekty. Dozvíte se odpověď na otázku: Lze někdy zastavět cizí 
pozemek (v souladu s právem)? Právo stavby. Sousedská práva – kdy mi paří 
ovoce ze sousedova stromu? Mohu sousedovi ořezat větve? Věc nebo zvíře na 
cizím pozemku. Nezbytná cesta. Rozdělení věcných břemen na reálná břemena a 
služebnosti. Zástavní a zadržovací právo. Věci ničí, věci opuštěné, věci ztracené, 
věci skryté - co s nimi? Jak postupovat při koupi kradené věci – vezmou Vám ji, 
nebo ne? Svěřenský fond.  

Z dědických práv ještě:  



 

 
 

Zůstavitel. Dědic. Odkazovník. Pozůstalost. Dědictví. Dědická smlouva, Závěť, 
Dědění ze zákona, Náhradní dědic, Odkaz, Přechod dluhů, Zřeknutí se dědického 
práva, Právo na povinný díl a nepominutelný dědic. 

 

LEKTOR 

Mgr. Svatopluk Šimek – právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a 
poradce v problematikách občanského zákoníku. 

 

Progrese v náhradě škody a dědění podle nového 
občanského zákoníku 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Dozvíte se o úpravě soukromoprávních vztahů začleněných nově do jednoho 
kodexu. Absolutní a relativní majetková práva. Nová právní úprava mění 
okolnosti, za kterých se bude náhrada škody poskytovat. Konec tabulkám. 
Rozsáhlé úpravy v dědickém právu, dědická smlouva, náhradní dědic, 
odkazovník, přechod dluhů, vydědění a plno dalších zajímavých změn.  

V oblasti náhrady škody je cílem semináře provést účastníky změnami, které v 
této oblasti přináší nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), a hlavní 
výkladové problémy, jež lze po jeho účinnosti očekávat. Nový občanský zákoník 
počítá se změnou institutu náhrady škody. Zatímco stávající právní úprava 
upřednostňuje náhradu škody v penězích, nově by se mělo stát primárním 
řešením uvedení do předešlého stavu.  

V oblasti dědického práva se bude lektor věnovat seznámení s úpravou dědění v 
novém občanském zákoníku. Úprava v NOZ je v oblasti dědického práva mnohem 
rozsáhlejší a navíc se zde objevují tradiční instituty občanského práva, které však 
v úpravě z r. 1964 byly vynechány, avšak nyní se k nim zákonodárce v novém 
návrhu vrací. Jde například o institut odkazu, dědické smlouvy, svěřenského 
náhradnictví, apod. 

 

LEKTOR 

Mgr. Svatopluk Šimek – právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a 
poradce v problematikách občanského zákoníku.  

 

 



 

 
 

 

Úloha statutárních orgánů aneb triáda práv pro 
podnikatele 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

NOZ hledí na ofertu jako na objednávku. Vznik smluv nově – návrh a přijetí se 
nemusí shodovat. Předsmluvní odpovědnost – uhradím vzniklou škodu, 
odpovědnost při slibu darování – velký pozor na sliby, a to i ústní! Závdavek, 
dražba, změny ve všeobecných obchodních podmínkách.  

Vybrané smluvní typy, adhezní smlouvy, odvážné smlouvy, ochrana slabší 
strany, změna poměrů u smluvní strany, ochrana spotřebitele, postoupení 
smlouvy, převzetí majetku – pozor na rodinného příslušníka! Úrok z prodlení, 
kvitance a úrok z prodlení, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy, 
vadné plnění. U kupní smlouvy - výhrada zpětné koupě a výhrada lepšího kupce, 
koupě na zkoušku, smlouva o dílo, nájem a pacht. Výprosa, výpůjčka a zápůjčka. 
Kdo je vydlužitel? Nájem bytu a domu a jeho změny. Zprostředkování výhodněji 
pro realitní kanceláře.  

Z oblasti zákona o obchodních korporacích: Zvýšená odpovědnost jednatelů – 
včetně bývalých, vlivná osoba, koncerny, kmenové listy u s.r.o., základní kapitál už 
od jedné koruny, akciová společnost s veřejnou nabídkou akcií už od 2 mil. korun. 
Volit monistickou, nebo dualistickou správu a.s.?, Kvalifikovaný akcionář a jeho 
práva. Smlouva o výkonu funkce, loajalita. Ovládací smlouvy, Rozhodování per 
rollam, Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo.  

V oblasti náhrady škody je cílem semináře provést účastníky změnami, které v 
této oblasti přináší nový občanský zákoník a hlavní výkladové problémy, jež lze 
očekávat. Nový občanský zákoník počítá se změnou institutu náhrady škody. 
Zatímco minulá právní úprava upřednostňovala náhradu škody v penězích, nově 
by se mělo stát primárním řešením uvedení do předešlého stavu. Náhrada za 
poničení věci - zohlednění nákladů nutných k obnově věci. Úmyslné či jinak 
zavrženíhodné poškození věci - odškodnění osobního neštěstí a náhrada zvláštní 
obliby. Provozní činnost - vyvážené určení náhrady škody. Náhrada škody - 
přednostně uvedením do předešlého stavu. Náhrada za újmu na zdraví a 
odškodnění pozůstalým - zrušení tabulek. Smluvní limitace náhrady škody - 
připouští se. 

LEKTOR 

Mgr. Svatopluk Šimek – právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a 
poradce v problematikách občanského zákoníku.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh kontroly veřejné finanční podpory vč. 
změn u právnických osob na základě nového 

občanského zákoníku 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

EKONOMIKA A FINANCE 
 



 

 
 

 

PROGRAM KURZU 

Údaje o poskytnuté veřejné finanční podpoře, dotaci, příspěvku a návratné 
finanční výpomoci.  

Kontrola předběžná a průběžná.  

Následná kontrola na místě u příjemce dotací nebo příspěvků od poskytovatele – 
obce, kraje, Regionální rady, státního orgánu.  

Vyžádané doklady a písemnosti ke kontrole.  

Způsoby účtování příjemců veřejné finanční podpory.  

Další dokumenty ke kontrole podle typu příjemce – spolky, pobočné spolky, o.p.s., 
nadace, církve, obchodní společnosti – změny v občanském zákoníku, zákon o 
veřejných rejstřících aj.  

Příklady konkrétního postupu kontroly u příjemce dotací.  

Porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky.  

Příklady zjištění v protokolu o kontrole.  

Obsah spisu o kontrole. 

 

LEKTOR 

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka s 22letou praxí kontroly na místě, 
držitelka osvědčení „lektor Ministerstva financí“, účastník připomínkového řízení 
k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu. 

 

 

Protokol o kontrole a další dokumenty podle 
kontrolního řádu 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží doklad o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Obsah a náležitosti dokumentace, kterou vytvářejí kontrolující podle zákona č. 
255/2012 Sb., kontrolního řádu: Nové dokumenty, které neobsahoval zákon o 
státní kontrole. Záznam o úkonech předcházejících kontrole. Pověření ke 
kontrole. Oznámení o zahájení kontroly. Prohlášení o nepodjatosti. Usnesení o 
podjatosti/nepodjatosti. Vyžádání kontrolních podkladů. Protokol o kontrole – 
náležitosti, příklad struktury protokolu a formulací o výsledku kontroly 



 

 
 

hospodaření a kontroly u příjemce dotací. Dodatek k protokolu o kontrole. 
Vyřízení námitek. Oznamování podezření na trestný čin, předávání podnětů 
dalším orgánům aj. Doporučené písemnosti před zahájením, v průběhu a po 
ukončení kontroly. 

 

LEKTOR 

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka s 22letou praxí kontroly na místě, 
držitelka osvědčení „lektor Ministerstva financí“, účastník připomínkového řízení 
k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu. 

 

Kontrola a audit hospodaření s majetkem vč. 
změn v souvislosti s novým občanským 

zákoníkem  

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou majetkové operace v souladu s 
právními předpisy. Právní předpisy pro veřejnou správu a ochrana vlastnictví v 
novém občanském zákoníku.  

Příklady nedostatků zjišťovaných na úseku hospodaření s majetkem: 
Hospodaření s majetkem ÚSC, státu, příspěvkových organizací a dalších subjektů. 
Pohledávky a úroky z prodlení v novém občanském zákoníku. Pohledávky za 
zaměstnanci v důsledku vzniku škody. Příjmy z pronájmu nebytových prostor, 
úprava v novém občanském zákoníku. Povinnosti na úseku inventarizace v 
zákoně o účetnictví a ve vyhlášce o inventarizaci majetku a závazků. Postup 
interního auditu a kontroly na úseku majetku. Příklady dotazníků k internímu 
auditu, vnitřní i veřejnosprávní kontrole. Zhodnocení vnitřního kontrolního 
systému. Doporučení k ochraně majetku a snížení rizik. 

 

LEKTOR 

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka s 22letou praxí kontroly na místě, 
držitelka osvědčení „lektor Ministerstva financí“, účastník připomínkového řízení 
k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu. 

 

 



 

 
 

Kontrola a audit výdajů vč. změn v souvislosti 
s novým občanským zákoníkem 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Platná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s 
právními předpisy. Různé formy zaznamenání právních jednání, druhy smluv a 
jejich uzavírání v novém občanském zákoníku. Kontrola účelnosti výdajů orgánů 
veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů. Nedostatky v náhradách za 
cestovní výdaje, za právní a poradenské služby, odstupné, odměny za dohody o 
provedení práce a pracovní činnosti. Příklady nedostatků zjišťovaných u jiných 
provozních výdajů. Doplněno informací o nových a novelizovaných právních 
předpisech využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu, změny v 
zákonech od roku 2014. Postup interního auditu a kontroly na úseku výdajů. 
Příklady dotazníků před zahájením a v průběhu auditu nebo kontroly. 
Doporučení a upozornění na rizika. 

 

LEKTOR 

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka s 22letou praxí kontroly na místě, 
držitelka osvědčení „lektor Ministerstva financí“, účastník připomínkového řízení 
k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu. 

 

 

 

Daňové úlevy pro výzkum a vývoj nejen ve světle 
nové právní úpravy od 1. 1. 2014 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Probereme výhody odpočtu na výzkum a vývoj, jaké druhy nákladů jsou 
odčitatelné a kdy. Jak si poradit v případě kombinace podpor v jedné společnosti 
(granty na výzkum versus odpočet). V detailu se budeme zabývat možnostmi 
komunikace s finančním úřadem v této oblasti.  



 

 
 

Seminář posluchače seznámí s vývojem pohledu na daňově odčitatelnou položku 
na výzkum a vývoj se zdůrazněním změn, které je třeba reflektovat od 1. 1. 2014 
v souvislosti s rekodifikací českého práva. Účastníci budou upozorněni na výhody, 
které s sebou výzkumná činnost nese z pohledu daní, kdy dochází k podpoře už i 
samotné výzkumné činnosti bez potřeby dosažení výsledku. Současně bude 
posluchačům předložen ideální návod na problematiku související administrativy. 
Na konkrétních příkladech z praxe se účastníci seznámí s principy fungovaní 
problematiky a jejího využití ve svůj prospěch. 

 

 

LEKTOR 

Ing. Lenka Mrázová, ACCA – předsedkyně správní rady Nadace VIA Auditorka, 
daňová poradkyně, která postupně mění svět technické pomoci za svět osobní 
pomoci lidem – inspiruje, projasňuje jim cestu životem - mentoringem, 
koučinkem, přednáškami, články, aktivitami v neziskovém sektoru. 

 

 

 

Poskytování veřejné finanční podpory a 
oprávnění kontroly v roce 2015 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Seznámíte se s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování dotací a 
příspěvků a jejich kontrole. 

Poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtů územních 
samosprávných celků, obcí, krajů a regionálních rad regionů soudržnosti.  

Pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací, změny od roku 
2014.  

Oblasti dotační politiky v roce 2015.  

Související právní předpisy, upozornění na změny.  

Obsah rozhodnutí nebo smlouvy o dotaci.  

Vymezení předmětu a rozsahu kontroly.  

Pravidla prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.  



 

 
 

Přehled práv a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných.  

Jaké má možnosti kontrolovaný při nesouhlasu s výsledky kontroly.  

Trestné činy při poskytnutí a použití dotací. 

 

LEKTOR 

Ing. Miroslava Pýchová – kontrolorka s 22letou praxí kontroly na místě, 
držitelka osvědčení „lektor Ministerstva financí“, účastník připomínkového řízení 
k jednotlivým variantám návrhu nového kontrolního řádu. 

 

 

Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla 
územních samosprávných celků 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

PROGRAM KURZU 

Seminář přinese účastníkům nové poznatky o problematice hospodaření 
územních rozpočtů, zejména rozpočtů obcí v souvislosti s problematikou jejich 
vyrovnanosti, dlouhodobé udržitelnosti a zvyšování efektivnosti.  

Seminář je zaměřen také na utřídění a rozvoj poznatků z oblasti veřejných 
rozpočtů a zejména rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, 
na seznámení s novou legislativou v oblasti rozpočtového hospodaření územních 
samosprávných celků a na uplatňování nových metod hodnocení hospodaření a 
sestavování rozpočtů.  

Seminář umožní i výměnu zkušeností z oblasti hospodaření územních 
samosprávných celků. 

 

LEKTOR 

Doc. Ing. Petr Tománek, Csc. – ekonom, specialista na rozpočty měst, obcí a 
krajů s dlouholetou praxí, vedoucí katedry veřejné ekonomiky, Ekonomická 
fakulta VŠB – TU Ostrava. 

 

 

Rozpočet obce a rozpočtový proces 2015 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 



 

 
 

 

 

PROGRAM KURZU  

První část semináře je zaměřena na rozpočtovou soustavu a postavení rozpočtů 
obcí a krajů v soustavě veřejných rozpočtů. Tato část postihuje základní 
charakteristiku jednotlivých prvků rozpočtové soustavy ČR jako je státní 
rozpočet, veřejné fondy, územní rozpočty, organizace zřizované veřejnými 
rozpočty i rozpočet EU a vztahy mezi těmito rozpočty.  

Druhá část semináře je zaměřena na pravidla hospodaření územních 
samosprávných celků. Tato část postihuje problematiku rozpočtových pravidel 
územních rozpočtů, zejména hospodaření obcí. Půjde o nástroje hospodaření, 
příjmy a výdaje a jejich ovlivňování, organizační formy zabezpečování veřejných 
služeb apod.  

Třetí část semináře tvoří aktuální problematika veřejných rozpočtů. V této části 
bude seminář zaměřen na vybranou problematiku hospodaření obcí, zahrnující 
přístupy k sestavování rozpočtů, využívání návratných zdrojů, problematiku 
vyrovnanosti hospodaření a zadluženost, hodnocení hospodaření obcí z hlediska 
dlouhodobé udržitelnosti, sestavování běžného a kapitálové rozpočtu, výsledek 
hospodaření, dopady nového rozpočtového určení daní, využívání zdrojů EU 
apod. 

 

LEKTOR 

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. – ekonom, specialista na rozpočty měst, obcí a 
krajů s dlouholetou praxí, vedoucí katedry veřejné ekonomiky, Ekonomická 
fakulta VŠB – TU Ostrava. 

 

 

Zákon o DPH od 1. 1. 2015 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU  

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s novelizovanými ustanoveními 
zákona o DPH zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, které budou 
platit nebo by měli platit od 1. 1. 2015, aby se mohli posluchači dostatečně 
dopředu připravit na změny legislativy v oblasti DPH. Seminář bude zaměřen 
především na praktické dopady nového znění zákona o DPH, které budou mít 
zásadní vliv na vykazování daně na výstupu a na nároky na odpočet daně. 



 

 
 

 

LEKTOR 

Ing. Jaroslav Maláč – odborný lektor a specialista v oblasti DPH, Odvolací 
finanční ředitelství. 

 

 

 

Účetní a daňové novinky 2015  

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

PROGRAM KURZU  

Změny v zákoně o daních z příjmů - v roce 2014 v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.  

Změny v zákoně o DPH - v roce 2015 v souvislosti s novým občanským zákoníkem 
a zákonem o obchodních korporacích.  

Změny v dalších zákonech - změny pro podnikatele v souvislosti se zdravotním a 
sociálním pojištěním.  

Novinky v zákoníku práce v roce 2015.  

Novinky v oblasti účetnictví pro rok 2015.  

Cestovní náhrady.  

Aktuální výklady, stanoviska a rozhodnutí v oblasti účetnictví a daní. 

 

LEKTOR 

Ing. Zdenka Volkánová – lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, 
podnikové ekonomiky a managementu. Od roku 2004 působí převážně na 
pozicích finanční manažerky a finanční kontrolorky. Je členkou Komory 
certifikovaných účetních, číslo osv. 004214. 

 

 

Účetní a daňový specialista – aktuality v daních a 
účetnictví 2015 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 



 

 
 

PROGRAM KURZU 

Dozvíte se změny v daňové a účetní oblasti v roce 2014 a vývoj pro rok 2015, a to 
zejména v souvislosti s očekávanými novelami zákona o daních z příjmů či zákona 
o DPH.  

Obsah semináře bude doplněn o aktuální výklady, stanoviska a upozornění na 
problémy z praxe zřejmé za dosavadní měsíce fungování nové úpravy. 

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ 
a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2015 
ve srovnání s rokem 2014. 

 

LEKTOR 

Ing. Zdenka Volkánová – lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, 
podnikové ekonomiky a managementu. Od roku 2004 působí převážně na 
pozicích finanční manažerky a finanční kontrolorky. Je členkou Komory 
certifikovaných účetních, číslo osv. 004214. 

 

 

 

Daně pro jednatele a společníky 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Vazby já a moje společnost, já a moji společníci.  

Já zaměstnanec, já podnikatel – hlavní odlišnosti.  

Já a dodavatelé – co hlídat ve smlouvám, ať neplatím moc.  

Já a zákazníci – co mohu ještě slíbit a neprodělám.  

Nakupuji ze zahraničí – hrozí mi něco.  

Obchodování na internetu – i tam jsou daně.  

Jaké otázky mám/ mohu klást svému účetnímu. 

Konkrétně nás budou zajímat: zdaňování příjmů zaměstnanců a podnikatelů, 
hlavní pravidla pro financování společností (úvěry, dividendy), pravidla pro daně 
u reklamy, marketingu, sponzorství, obvyklé zdroje daňových problémů u 
obchodních smluv, pravidla pro zdaňování příjmů z a do zahraničí. 

 



 

 
 

LEKTOR 

Ing. Lenka Mrázová, ACCA – předsedkyně správní rady Nadace VIA Auditorka, 
daňová poradkyně, která postupně mění svět technické pomoci za svět osobní 
pomoci lidem – inspiruje, projasňuje jim cestu životem - mentoringem, 
koučinkem, přednáškami, články, aktivitami v neziskovém sektoru. 

 

 

 

Základní daňové povinnosti podnikatelů 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování 

 

 

PROGRAM KURZU 

Vazby já a moje společnost, já a moji společníci.  

Já zaměstnanec, já podnikatel – hlavní odlišnosti.  

Já a dodavatelé – co hlídat ve smlouvám, ať neplatím moc.  

Já a zákazníci – co mohu ještě slíbit a neprodělám.  

Nakupuji ze zahraničí – hrozí mi něco.  

Obchodování na internetu – i tam jsou daně.  

Jaké otázky mám/ mohu klást svému účetnímu. 

Konkrétně nás budou zajímat: zdaňování příjmů zaměstnanců a podnikatelů, 
hlavní pravidla pro financování společností (úvěry, dividendy), pravidla pro daně 
u reklamy, marketingu, sponzorství, obvyklé zdroje daňových problémů u 
obchodních smluv, pravidla pro zdaňování příjmů z a do zahraničí. 

 

LEKTOR 

Ing. Lenka Mrázová, ACCA – předsedkyně správní rady Nadace VIA Auditorka, 
daňová poradkyně, která postupně mění svět technické pomoci za svět osobní 
pomoci lidem – inspiruje, projasňuje jim cestu životem - mentoringem, 
koučinkem, přednáškami, články, aktivitami v neziskovém sektoru. 

 

 

 

Daně a marketing 



 

 
 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování 

 

 

PROGRAM KURZU 

Probereme daňové dopady při poskytování slev a bonusů v rámci 
marketingových a reklamních soutěží či akcí. V detailu se budeme zabývat 
možnostmi optimalizace daně z příjmu a DPH a uvidíte, kdy by mohly díky jinému 
nastavení smluv celkové náklady firmy snížit. 

Konkrétně nás budou zajímat těmito typy nákladů, ale nejen ony:  

Náklady na reprezentaci, dary, propagační materiály, Reklama v médiích, 
Podpora prodeje v dodavatelsko-odběratelských vztazích, Prezentace produktů, 
školení dealerů, Vztahy s reklamními agenturami, Bartery a symbiózy, Časové 
rozlišení z pohledu účetnictví a daní, Druhy slev, Spotřebitelské loterie a ostatní 
(reklamní, spotřebitelské) soutěže. 

 

LEKTOR 

Ing. Lenka Mrázová, ACCA – předsedkyně správní rady Nadace VIA Auditorka, 
daňová poradkyně, která postupně mění svět technické pomoci za svět osobní 
pomoci lidem – inspiruje, projasňuje jim cestu životem - mentoringem, 
koučinkem, přednáškami, články, aktivitami v neziskovém sektoru. 

 

 

Marketing, reklama, podpora prodeje a citlivé 
daňové souvislosti 

 

 

PROGRAM KURZU 

Probereme daňové dopady při poskytování slev a bonusů v rámci 
marketingových a reklamních soutěží či akcí. V detailu se budeme zabývat 
možnostmi optimalizace daně z příjmu a DPH a uvidíte, kdy by mohly díky jinému 
nastavení smluv celkové náklady firmy snížit. Konkrétně nás budou zajímat 
těmito typy nákladů, ale nejen ony:  

Náklady na reprezentaci, dary, propagační materiály, Reklama v médiích, 
Podpora prodeje v dodavatelsko-odběratelských vztazích, Prezentace produktů, 
školení dealerů, Vztahy s reklamními agenturami, Bartery a symbiózy, Časové 
rozlišení z pohledu účetnictví a daní, Druhy slev, Spotřebitelské loterie a ostatní 
(reklamní, spotřebitelské) soutěže. 



 

 
 

 

LEKTOR 

Ing. Lenka Mrázová, ACCA – předsedkyně správní rady Nadace VIA Auditorka, 
daňová poradkyně, která postupně mění svět technické pomoci za svět osobní 
pomoci lidem – inspiruje, projasňuje jim cestu životem - mentoringem, 
koučinkem, přednáškami, články, aktivitami v neziskovém sektoru. 

 

 

 

Majetek v účetnictví v souvislosti s NOZ – hmotný 
a nehmotný majetek v účetnictvích a daních  

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Hmotný majetek ve světle nového občanského zákoníku: z pohledu zákona o 
účetnictví, z pohledu zákona o dani z příjmů FO a PO, z pohledu zákona o DPH. 

Modernizace, rekonstrukce, oprava a údržba hmotného majetku: oceňování 
hmotného majetku, odpisy hmotného majetku, účetní odpisy, daňové odpisy, 
vyřazení hmotného majetku.  

Nehmotný majetek ve světle nového občanského zákoníku: z pohledu zákona 
o účetnictví, z pohledu zákona o dani z příjmů FO a PO, pořízení nehmotného 
majetku, oceňování nehmotného majetku, odpisy nehmotného majetku, účetní 
odpisy, daňové odpisy.  

Hmotný majetek pořízený formou pronájmu: finanční leasing, operativní 
leasing, úvěr  

Národní účetní rada – interpretace I-05: stanovení okamžiku zahájení účtování 
souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku.  

Národní účetní rada – interpretace I-20: účetní zachycení podmíněných 
investičních výdajů. Diskuse, dotazy. 

 

LEKTOR 

Ing. Zdenka Volkánová – lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, 
podnikové ekonomiky a managementu. Od roku 2004 působí převážně na 
pozicích finanční manažerky a finanční kontrolorky. Je členkou Komory 
certifikovaných účetních, číslo osv. 004214. 



 

 
 

 

 

Snižte své mzdové náklady nově a chytře 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Jak ušetřit ročně na mzdových nákladech na každém zaměstnanci, aniž by 
zaměstnanec či zaměstnavatel byl znevýhodněn nebo peníze jedné či druhé 
strany byly dlouhodobě blokovány v nějakých produktech? 

Jaká jsou rizika spojená s "výhodnými" nabídkami na zhodnocování našetřených 
finančních prostředků a jak tyto nabídky prohlédnout? 

Seminář poskytne praktický návod, jak chytře odměňovat zaměstnance, třeba i 
jednorázově, při zachování úspory ve mzdových nákladech. Posluchači se dozví, 
kde vydělávají banky a jak jim nenechávat zisk z jejich peněz a mnoho jiného o 
dalších finančních produktech. 

 

LEKTOR 

Ing. Pavel Kamarýt – 25 let praxe s finančním řízením vlastního podniku 
(obchod, správa firmy, daňová problematika, vedení účetnictví a mezd), 
posledních 5 let navíc nezávislý finanční poradce, vítěz tendru pro Ministerstvo 
obrany pro sérii přednášek na téma Finanční gramotnost, realizované ve 
vojenských útvarech v ČR (přes 2 tis. posluchačů). 

 

 

 

 

 

 

 

Etika a etický kodex ve veřejné správě 

PERSONALISTIKA 

 

 

 
 



 

 
 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Seminář se zaměřuje na význam, obsah, tvorbu a uplatňování etických kodexů a 
jejich význam při řízení obce. Zvláštní pozornost je věnována vytipování eticky 
citlivých oblastí a etických dilemat ve vztahu k vnějšímu okolí a úředníkům ÚSC i 
ve vztahu úředníků ÚSC k obci. 

Účelem tohoto semináře je proto přiblížit účastníkům význam etiky a ukázat tak, 
že důsledné dodržování etických norem není „úloha navíc“, ale naopak může být 
cestou zefektivnění výkonu práce a zkvalitnění mezilidských vztahů vůči 
klientovi, kolegům a v neposlední řadě i faktorem zvyšujícím profesionální kvality 
jeho samého. Cílem není seznámit účastníky s etikou jako s poněkud abstraktní 
filozofickou disciplínou, ale poukázat na konkrétní etické principy, které se 
promítají do každodenní praxe organizace a jejich zaměstnanců. 

 

LEKTOR 

PhDr. Václav Chaloupecký – společnost KOMUNIKACE & PROFIT, krizová 
komunikace, marketingová komunikace, mediaservis, prezentace a tisková 
produkce. Moderátor, lektor, mediální poradce. Mnoho let působil v médiích 
(Československá televize, Český rozhlas, různé deníky), trvale spolupracuje s 
populárními časopisy, je majitelem reklamní a komunikační a cestovní agentury. 
Mimo to se specializuje na organizaci architektonických soutěží, organizaci a 
produkci společenských setkání, produkci video a foto presentací, organizaci 
tiskových konferencí a odborných setkání.  

 

 

Atraktivní firemní kultura aneb jak zvýšit 
hodnotu společnosti 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování 

 

 

PROGRAM KURZU 

Pravdou je, že pojem firemní kultura nemá přesnou exaktní definici, takže každý 
si zde může názvosloví do jisté míry přizpůsobovat svým potřebám.  

My se však přesto pokusíme firemní kulturu definovat poněkud konkrétněji. 
Firemní kultura je souborem vzorců jednání, pracovních norem, hodnot, postupů 



 

 
 

a zvyklostí uplatňovaných ve firmě. Je to něco, co je charakteristické pro každou 
společnost a něco, co ji (společnost) odlišuje v očích obchodních partnerů i 
zákazníků. U řady firem je problém charakteristické prvky firemní kultury 
identifikovat. U některých to však je poměrně jednoduché. 

 

LEKTOR 

PhDr. Václav Chaloupecký – společnost KOMUNIKACE & PROFIT, krizová 
komunikace, marketingová komunikace, mediaservis, prezentace a tisková 
produkce. Moderátor, lektor, mediální poradce. Mnoho let působil v médiích 
(Československá televize, Český rozhlas, různé deníky), trvale spolupracuje s 
populárními časopisy, je majitelem reklamní a komunikační a cestovní agentury. 
Mimo to se specializuje na organizaci architektonických soutěží, organizaci a 
produkci společenských setkání, produkci video a foto presentací, organizaci 
tiskových konferencí a odborných setkání. 

 

 

 

 

 

Motivace a její dopad na výkon pracovníka a také 
hodnotící a přijímací rozhovor 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Úspěšnost manažera posuzujeme podle výsledků jeho týmu. Úkolem manažera, 
ale také jeho potřebou, je přenášet vlastní zaujetí pro splnění úkolů na své 
pracovníky. V úvodní části kurzu vás provedeme ověřenými poznatky z praxe, jak 
motivovat lidi a tým. Pro zvýšení výkonu týmu musíme obvykle také zajistit růst 
dovedností pracovníků. Vhodným nástrojem může být pravidelný a smysluplně 
pojatý hodnotící rozhovor, jehož součástí je plán osobního rozvoje. V další části 
kurzu se seznámíte s postupem přípravy a vedení efektivního hodnotícího 
rozhovoru. Motivace a hodnocení mohou být úspěšné tehdy, pokud působíme na 
správné lidi. Jak vybírat zaměstnance a především vést přijímací rozhovor, je 
náplní závěrečné části kurzu. 

 

LEKTOR 



 

 
 

Mgr. Věra Máchová – specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských 
dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a 
personálních auditech – také Assessment Centre a Development Centre. 
Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ 
Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, 
Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, 
Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Je certifikovanou lektorkou 
Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000). 

 

 

Motivace, hodnotící a přijímací rozhovor v kostce 

 

PROGRAM KURZU 

Úspěšnost manažera posuzujeme podle výsledků jeho týmu. Úkolem manažera, 
ale také jeho potřebou, je přenášet vlastní zaujetí pro splnění úkolů na své 
pracovníky. V úvodní části kurzu vás provedeme ověřenými poznatky z praxe, jak 
motivovat lidi a tým. Pro zvýšení výkonu týmu musíme obvykle také zajistit růst 
dovedností pracovníků. Vhodným nástrojem může být pravidelný a smysluplně 
pojatý hodnotící rozhovor, jehož součástí je plán osobního rozvoje. V další části 
kurzu se seznámíte s postupem přípravy a vedení efektivního hodnotícího 
rozhovoru. Motivace a hodnocení mohou být úspěšné tehdy, pokud působíme na 
správné lidi. Jak vybírat zaměstnance a především vést přijímací rozhovor, je 
náplní závěrečné části kurzu. 

 

LEKTOR 

Mgr. Věra Máchová – specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských 
dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a 
personálních auditech – také Assessment Centre a Development Centre. 
Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ 
Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, 
Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, 
Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Je certifikovanou lektorkou 
Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000). 

 

 

Jak správně vybrat zaměstnance 

 

 



 

 
 

PROGRAM KURZU 

Ujasníte si, jak lze efektivně zvládnout výběr zaměstnanců. Získáte informace o 
specifických zásadách výběrového řízení pro dělnické, administrativní, 
manažerské a obchodní pozice. Seznámíte se s různými typy přijímacích 
pohovorů a s vedením přijímacího pohovoru. Vyzkoušíte si způsob přípravy a 
vyhodnocení behaviorálního pohovoru – pomocí případové studie. Získáte 
inspiraci, jak posuzovat klíčové kompetence a osobnostní vlastnosti uchazečů 
pomocí metody Assessment Centre. 

 

LEKTOR 

Mgr. Josef Fišer – 5 let zkušeností z koučinku a mentoringu. Nabídnout Vám 
může zkušenosti z oblastí - média, obchod, politika, výzkum trhu a marketingový 
výzkum, projektové a strategické řízení. 

 

 

 

Age management jako moderní nástroj řízení 
lidských zdrojů 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků se základními pojmy v oblasti age 
managementu, přiblíží účastníků principy personální politiky z pohledu věku, 
zaměří se na výhody věkově diverzifikovaných pracovních týmů a možnosti 
předcházení věkové diskriminaci. Seznámí také účastníky s konceptem pracovní 
schopnosti a nástrojem na jeho měření – metodou Work Ability Index. Závěrečná 
část bude věnována možnostem implementace age managementu v organizacích 
a příkladům dobré praxe. 

 

LEKTOR 

Mgr. Ilona Štorová – Age management CZ, o.p.s. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timemanagement IV. generace aneb pánem 
svého času jednoduše, ale účinně 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Mnohdy máme pocit, že život rychle utíká a trávíme jej především v práci. Nějak 
„nemáme čas“ odpočinout si či uskutečnit svá soukromá předsevzetí. Vymanit se 
z takového pocitu znamená, začít si dobře organizovat a řídit svůj čas. Naučit se 
efektivně plánovat, dobře si rozvrhnout svůj den a využívat skrytých časových 
rezerv. Tak získáme čas na to, co jsme doposud stále odkládali. 

Naučíte se time management IV. generace - vytváření individuálního systémů 
plánování času a způsobu myšlení. 

Poznáte vybrané zásady a techniky řízení času. Metody IV. generace, které lze 
snadno uvést do praktického života a jež přinášejí rychlý a prokazatelný efekt. 

 

LEKTOŘI 

Mgr. Věra Máchová – specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských 
dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a 
personálních auditech – také Assessment Centre a Development Centre. 
Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ 
Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, 
Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A MANAGEMENT 
 



 

 
 

Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Je certifikovanou lektorkou 
Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000). 

Mgr. Josef Fišer – 5 let zkušeností z koučinku a mentoringu. Nabídnout Vám 
může zkušenosti z oblastí - média, obchod, politika, výzkum trhu a marketingový 
výzkum, projektové a strategické řízení. 

 

 

Stress management a syndrom vyhoření 

 

 

PROGRAM KURZU 

Současný svět práce klade na nás stále vyšší nároky na zvládání zátěžových 
situací a na schopnost udržet si psychickou pohodu během celého hektického 
pracovního dne. Je důležité osvojit si efektivní techniky, jak si udržet racionální 
kontrolu nad zátěžovou situací a také jak se vyrovnat s negativními emocemi. Jen 
tak je možné se vyvarovat fenoménu dnešní doby – syndromu vyhoření. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s prevencí syndromu vyhoření, s vybranými 
zásadami a technikami stress managementu. S těmi, které lze snadno uvést do 
praktického života a jež přinášejí rychlý a prokazatelný efekt. 

 

LEKTOŘI 

Mgr. Věra Máchová – specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských 
dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a 
personálních auditech – také Assessment Centre a Development Centre. 
Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ 
Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, 
Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, 
Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Je certifikovanou lektorkou 
Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000). 

Mgr. Josef Fišer – 5 let zkušeností z koučinku a mentoringu. Nabídnout Vám 
může zkušenosti z oblastí - média, obchod, politika, výzkum trhu a marketingový 
výzkum, projektové a strategické řízení. 

 

 

Krizová komunikace 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 



 

 
 

 

PROGRAM KURZU 

Základem úspěšné krizové komunikace je být na krizi připravený. Krize obvykle 
přicházejí náhle, neočekávaně a mnohdy s intenzitou, která překonává veškeré 
představy.  

Jak rozpoznat první příznaky přicházející krize. Jak se na krizi připravovat a 
připravit. Díky dobré přípravě může úspěšná krizová komunikace přispět k 
jejímu zažehnání a uchování dobrého jména společnosti v očích veřejnosti i 
obchodních partnerů.  

Každá krize je totiž (navíc) i příležitostí a impulsem k novému úspěchu. Byť to při 
vyslovení slova krize tak nevypadá. 

 

LEKTOR 

PhDr. Václav Chaloupecký – společnost KOMUNIKACE & PROFIT, krizová 
komunikace, marketingová komunikace, mediaservis, prezentace a tisková 
produkce. Moderátor, lektor, mediální poradce. Mnoho let působil v médiích 
(Československá televize, Český rozhlas, různé deníky), trvale spolupracuje s 
populárními časopisy, je majitelem reklamní a komunikační a cestovní agentury. 
Mimo to se specializuje na organizaci architektonických soutěží, organizaci a 
produkci společenských setkání, produkci video a foto presentací, organizaci 
tiskových konferencí a odborných setkání. 

 

 

„3D leader“ = Tělo, emoce a mysl v rovnováze 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Seminář se zaměřuje na jednotlivé části osobnosti - mysl, emoce a tělo - rozvíjí 
schopnost pracovat s těmito složkami a posílit tak nejen váš vnitřní zdroj energie. 
Budete tak schopni naladit se a vědomě ovlivnit vnitřní postoj nejen sebe ale i 
svého okolí, a dosahovat snadněji optimálního výkonu sebe, jednotlivců, týmů i 
celé firmy. Tento žádoucí vnitřní postoj usnadňuje projevení tahu na branku, 
zvyšuje efektivitu práce, posiluje důvěru lidí a mezilidské vztahy v kolektivu i v 
rodině vytvářením empatického prostředí a předvídavosti. 

V rámci semináře budeme pracovat také s emocemi, které nám energii ubírají, 
jako je strach, lítost, lhostejnost, (ne)zájem, nátlak, závist, zbabělost, ale i těch, 
které nám energii dávají, a projevujeme ji nekultivovaně: zlost, vztek, láska, 



 

 
 

žárlivost. Zaměříme se na jejich převedení na přijatelné prožívání pro člověka i 
pro jeho okolí tak, abychom jejich energii mohli využít. Z fyzického pohledu 
prozkoumáme rovnováhu vnitřní i vnější, vlastní hranice a prostor i schopnost 
komunikovat celým tělem. Samozřejmou složkou semináře je mentální 
porozumění vnitřní i vnější dynamiky v nás i okolo nás.  

Ukážeme si, jak pomocí souhry důležitých složek své osobnosti (těla, mysli a 
emocí) ovlivňovat naše vnitřní procesy a přirozeně realizovat své vize a vést lidi 
ve vnějším světě (emoční leadership). 

Dvoudenní koncepce workshopů rozvíjí tyto kompetence člověka: strategické 
myšlení (tvoření vizí a řízení myšlenek), zaměření pozornosti na dostatek 
energie k dosažení cílů, motivovat sebe a druhé ke změně vnitřního postoje, 
který se pak projeví postoji vnějšími, emoční inteligenci a řeč těla (znát se, 
ukotvit své bytí ve fyzické realitě a rozumět svým emocím a emocím druhých, 
zvládat zátěžové situace), sebedůvěru a zodpovědnost (důvěřovat sobě a 
druhým, navyšovat svůj vliv a být přirozenou autoritou). 

 

LEKTOŘI 

Jitka Ševčíková – uznávaná specialistka, kouč a lektorka emoční inteligence, 
stress managementu. Je autorkou projektu Barevný anděl. Aktivně se zabývá 
charitativní činností, budováním koncepcí firemní filantropie a benefičními 
akcemi. V současné době školí dovednosti v oblasti PR, CSR, marketingu, time 
managementu, emočního managementu, redukci stresu a práci v hladině alfa. 

Ing. Martin Švihla, PhD. – expert komunikaci a konstruktivní řešení konfliktů, 
profesionál v oblasti rozvoje těla a vědomí. Původně programátor, webový 
vývojář a VŠ pedagog. Učí bojové umění aikidó, jehož principy přenáší do 
firemního prostředí. Jeho semináře jsou kombinací jednoduchého fyzického 
cvičení, práce s vědomím, komunikačních technik a psychologických her, čímž 
oslovuje a integrují všechny složky osobnosti. 

 

Zlatá psychohygiena aneb tajemství pravidel pro 
pohodu v životě 

 

PROGRAM KURZU 

"Život je nespravedlivý," říká se. Je to ale skutečně tak? Pravda je, že my sami 
jsme zodpovědní za to, jak žijeme a jak se chováme. Jen my rozhodujeme, zda se 
ze zkušeností a chyb poučíme nebo je budeme opakovat. Pocit spokojenosti a 
vnitřního naplnění máme ve svých rukách. Stačí jen poznat a naučit se používat 
pravidla, která ukrývají tajemství pohodového života. Udělejte další krok na cestě 
ke spokojenému životu. 

 



 

 
 

LEKTOR 

Anna Tvrzníková Melenová – spolumajitelka Top Solution s.r.o., lektorka, 
konzultantka, imagemaker a certifikovaná nutriční specialistka. 10 let se aktivně 
pohybuje v oborech zdravý životní styl, komunikace a obchodní vztahy. 
Spolupracuje s mezinárodní organizací pro preventivní medicínu a Aliancí 
výživových poradců. Zaměřuje se především na individuální konzultace a 
projekty na míru. Jejích služeb využívají jednotlivci, malé firmy i velké korporace. 

 

 

Emoční inteligence – dynamika emocí. Praktické 
techniky zvládání strachu a stresu 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Komunikace jako stresogenní činitel. Asertivní komunikační techniky. 
Komunikace ve vypjatých situacích, umění odmítat, žádat o laskavost atd. 
Kontramanipulační techniky jako nástroj v boji se stresem. Interpersonální 
konflikty jako psychická zátěž a cesty z nich. Základní dovednosti delegování a 
jejich nácvik. Individuální obranné mechanizmy. Vliv skupinové atmosféry na 
pracovní výkon, týmová kooperace. Základní mechanizmy vzniku stresu. Zdroje 
vnitřního a vnějšího stresu a jejich odbourávání. Autodiagnostika aktuální 
stresové hladiny. Relaxační a autoregulační techniky. Využití stresu k osobnímu 
růstu. 

 

LEKTOR 

Jitka Ševčíková – uznávaná specialistka, kouč a lektorka emoční inteligence, 
stress managementu. Je autorkou projektu Barevný anděl. Aktivně se zabývá 
charitativní činností, budováním koncepcí firemní filantropie a benefičními 
akcemi. V současné době školí dovednosti v oblasti PR, CSR, marketingu, time 
managementu, emočního managementu, redukci stresu a práci v hladině alfa. 

 

 

Stress management – prevence přepracování a 
syndromu vyhoření  

 



 

 
 

 

PROGRAM KURZU 

Současný svět práce klade na nás stále vyšší nároky na zvládání zátěžových 
situací a na schopnost udržet si psychickou pohodu během celého hektického 
pracovního dne. Je důležité osvojit si efektivní techniky, jak si udržet racionální 
kontrolu nad zátěžovou situací a také jak se vyrovnat s negativními emocemi. Jen 
tak je možné se vyvarovat fenoménu dnešní doby – syndromu vyhoření. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s prevencí syndromu vyhoření, s vybranými 
zásadami a technikami stress managementu. S těmi, které lze snadno uvést do 
praktického života a jež přinášejí rychlý a prokazatelný efekt. 

 

LEKTOR 

Mgr. Věra Máchová – specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských 
dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a 
personálních auditech – také Assessment Centre a Development Centre. 
Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ 
Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, 
Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, 
Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Je certifikovanou lektorkou 
Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000). 

 

 

Působivý image jako bestseller úspěchu 

 

 

PROGRAM KURZU 

Co vše je součástí Vaší image a nevědomě tím působíte na druhé?  

Jaká je síla neverbální komunikace?  

Psychologie barev aneb, jak barvy, které nosíte, rozhodují o tom, jak Vás lidé 
vnímají. Jak je můžete využít ve svůj prospěch a kdy Vás naopak při komunikaci s 
druhými oslabují? 

 

Jak materiály, střihy a vzory oblečení hovoří o Vaší osobnosti?  

Co si o Vás profesionálové umí přečíst jen podle Vašeho vzhledu? 

 

LEKTOR 



 

 
 

Anna Tvrzníková Melenová – spolumajitelka Top Solution s.r.o., lektorka, 
konzultantka, imagemaker a certifikovaná nutriční specialistka. 10 let se aktivně 
pohybuje v oborech zdravý životní styl, komunikace a obchodní vztahy. 
Spolupracuje s mezinárodní organizací pro preventivní medicínu a Aliancí 
výživových poradců. Zaměřuje se především na individuální konzultace a 
projekty na míru. Jejích služeb využívají jednotlivci, malé firmy i velké korporace. 

 

 

Motivace, týmová práce, zvládání konfliktů 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Motivování zvenčí a z vnějšku, motivování v komplikovaných případech a 
situacích. Týmové role, brainstormingové metody v týmu. Zábranění nechtěnému 
nedorozumění v týmu. Prevence a represe konfliktů v týmu – mezi dvěma i více 
lidmi. Obrana proti závisti uvnitř i vně týmu. 

 

LEKTOR 

Ing. David Gruber – přednáší techniky duševní práce. Je první mezi lektory, 
kouči, autory soft skills (od 1986). Coby zakladatel tohoto důležitého a žádaného 
vědního se David Gruber důstojně přiřadil ke čtyřem dosavadním slavným 
zakladatelům nové vědní disciplíny, kteří jsou narození na území dnešní České 
republiky (Heyrovský - polarografie, Komenský - didaktika, Freud - 
psychoanalýza, Mendel - genetika). 

 

 

 

Konflikty a jejich zdravé řešení 

 

   

PROGRAM KURZU 

Při konfliktech je důležité správně navázat komunikaci, odstranit napětí a emoční 
bariéry, získat a předat informace, přesvědčit o svých názorech a postojích. Pokud 
se to nepodaří, konflikty narůstají a znemožňují uzavření dohody. Konflikty 



 

 
 

zvyšují úroveň stresu a zhoršují komunikaci. Uzavřený kruh, z něhož nelze 
snadno vystoupit. 

Naučíte se pozitivně řešit situace, kterým se ve firmě nemůžete a ani nesmíte 
vyhýbat. Osvojíte si postupy na prevenci před vyhrocenými konfliktními stavy. 
Naučíte se správně reagovat v situacích, které jsou komunikačně nepříjemné. 
Budete schopni předejít konfliktům na pracovišti a dosáhnout všestranně 
přijatelné dohody. Zvládnete emočně vypjaté konflikty. Dokážete uklidňovat 
kritické situace a udržovat příjemné mezilidské vztahy. 

 

LEKTOR 

Ing. Mgr. Jiří Svoboda – lektor, kouč, mediátor, poradce, VŠ pedagog. Má 
odborné pedagogické a humanitní vzdělání. Má dlouhodobé zkušenosti se 
vzděláváním dospělých, především v oblasti mezilidských vztahů, řešení 
konfliktů, mediace a komunikace. Působí ve státní správě i v soukromé sféře. Je 
srozumitelný a empatický. Díky bohaté praxi dokáže názorně spojit teoretické 
poznatky s praktickým využitím.  

 

 

 

Jak z krize? Aneb komunikace v míru i válce 

 

 

PROGRAM KURZU 

Základem úspěšné krizové komunikace být na krizi připravený. Krize obvykle 
přicházejí náhle, neočekávaně a mnohdy s intenzitou, která překonává veškeré 
představy. 

Jak rozpoznat první příznaky přicházející krize. Jak se na krizi připravovat a 
připravit. Díky dobré přípravě může úspěšná krizová komunikace přispět k 
jejímu zažehnání a uchování dobrého jména společnosti v očích veřejnosti i 
obchodních partnerů.  

Každá krize je totiž (navíc) i příležitostí a impulsem k novému úspěchu. Byť to při 
vyslovení slova krize tak nevypadá. 

 

LEKTOR 

PhDr. Václav Chaloupecký – společnost KOMUNIKACE & PROFIT, krizová 
komunikace, marketingová komunikace, mediaservis, prezentace a tisková 
produkce. Moderátor, lektor, mediální poradce. Mnoho let působil v médiích 
(Československá televize, Český rozhlas, různé deníky), trvale spolupracuje s 



 

 
 

populárními časopisy, je majitelem reklamní a komunikační a cestovní agentury. 
Mimo to se specializuje na organizaci architektonických soutěží, organizaci a 
produkci společenských setkání, produkci video a foto presentací, organizaci 
tiskových konferencí a odborných setkání. 

 

 

Tajemství úspěšné komunikace 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Základní dělení komunikace, co se za jednotlivými pojmy skrývá? Vydefinujeme si 
komunikační proces v praxi, a co jej ovlivňuje, a co je důležité, jak jej můžete 
ovlivnit. Budete pracovat s různými typy otázek, jejich základní dělení a jak je v 
praxi využívat. Další stěžejní dovednost, naslouchání v komunikaci – proč je to tak 
důležité? 

Jednotlivé typy komunikace a jejich obsahová náplň.  

Komunikační proces, kdy a kde může selhat, jak se stát excelentním 
komunikátorem.  

Zpracovat inventář komunikačních dovedností.  

Otázky v komunikaci, jejich dělení a využití v praxi.  

Naslouchání, jak je důležité v komunikačním procesu? 

 

LEKTOŘI 

Mgr. Josef Fišer – 5 let zkušeností z koučinku a mentoringu. Nabídnout Vám 
může zkušenosti z oblastí - média, obchod, politika, výzkum trhu a marketingový 
výzkum, projektové a strategické řízení. 

Ing. Mgr. Jiří Svoboda – lektor, kouč, mediátor, poradce, VŠ pedagog. Má 
odborné pedagogické a humanitní vzdělání. Má dlouhodobé zkušenosti se 
vzděláváním dospělých, především v oblasti mezilidských vztahů, řešení 
konfliktů, mediace a komunikace. Působí ve státní správě i v soukromé sféře. Je 
srozumitelný a empatický. Díky bohaté praxi dokáže názorně spojit teoretické 
poznatky s praktickým využitím.  

 

 

Umění účinné komunikace v praxi 



 

 
 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování 

 

 

PROGRAM KURZU 

Pracovní komunikace. Společenská komunikace. Pravidla zdravení, představování 
a pravidla podání ruky. Pravidla stolování a vedení konverzace. Pravidla výběru 
vhodného oblečení na pracovní i mimopracovní příležitosti. Typy formálních akcí 
ve vztahu k zaměstnání. Formální a neformální oslovování. Pracovní cesta jako 
jedna z forem pracovní a společenské komunikace. Význam telekonferencí 

 

LEKTOR 

PaedDr. Iva Matulková – lektorka s praxí ve vzdělávání dospělých a 
vzděláváním dětí a mládeže a zkušenostmi s manažerskými pozicemi, s právní a 
ekonomickou problematikou, s personalistikou. V rámci grantových a dotačních 
programů byla aktivně zapojena do tvorby a přípravy grantů, do konzultační 
činnosti, implementace a administrace, spolupodílela se na kompletaci výzkumů v 
oblasti individuálních a akčních plánů. Pracovala jako projektová manažerka 
PHARE 2003, ESF – NGS, v období 2007-2013 v oblasti ESF atd., má zkušenosti z 
oblastí Národních programů a dotacemi a výzvami, např. s OPPA. 

 

 

Komunikační dovednosti manažera plus zvládání 
prokrastinace 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

  

PROGRAM KURZU 

Osnova je tvořena v detailech za pochodu, tedy v prvních minutách nebo 
desítkách minut podle přesných konkrétních přání účastnic/účastníků. Podle 
dlouholetých zkušeností největší zájem bývá o témata:  

Jak se přinutit, nepřestat, vytrvat v plnění náročných mnohaetapových úkolů.  

Jak zvládat rušivé vlivy zvnějšku i z vlastní mysli. Jak zvládat nečekané změny a 
různá narušení předem naplánované práce.  

Motivování podřízených, koučovací prvky (aby podřízení měli pocit, že si na 
myšlenku příznivou pro šéfa přišli sami).  

Typické řečnické triky a obrana proti nim.  



 

 
 

Zvládání akutní únavy, akutního ataku negativních emocí.  

Zkracování porad. 

 

LEKTOR 

Ing. David Gruber – přednáší techniky duševní práce. Je první mezi lektory, 
kouči, autory soft skills (od 1986). Coby zakladatel tohoto důležitého a žádaného 
vědního se David Gruber důstojně přiřadil ke čtyřem dosavadním slavným 
zakladatelům nové vědní disciplíny, kteří jsou narození na území dnešní České 
republiky (Heyrovský - polarografie, Komenský - didaktika, Freud - 
psychoanalýza, Mendel - genetika). 

 

Asertivně na kazisvěty 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Jak nás ovlivňuji naše ega v komunikaci a jak nám toto uvědomění pomůže v 
lepším pochopení vaši komunikace – proč se nám někdy daří a někdy je 
komunikace nepříjemná nebo konfliktní? Seznámíte se se čtyřmi typy chování a 
definovat způsoby chování vč. komunikace. Naučíte se rozpoznávat emoce, být 
více spokojen/á se svou komunikaci, rozpoznat manipulaci. Co to jsou asertivní 
práva a jak vám pomůžou v asertivitě, jaké jsou asertivní techniky a jak je 
využívat v praxi. 

Co je to asertivita, proč bychom ji měli znát?  

Tři ega člověka, jak nám toto poznání pomůže v naší komunikaci?  

Jednotlivé typy transakce, kdy vzniká konflikt?  

Asertivní práva – jsou vymahatelná?  

Asertivní techniky v komunikaci jako naší pomocníci. 

 

LEKTOŘI 

Mgr. Josef Fišer – 5 let zkušeností z koučinku a mentoringu. Nabídnout Vám 
může zkušenosti z oblastí - média, obchod, politika, výzkum trhu a marketingový 
výzkum, projektové a strategické řízení. 

Mgr. Věra Máchová – specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských 
dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a 
personálních auditech – také Assessment Centre a Development Centre. 



 

 
 

Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ 
Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, 
Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, 
Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Je certifikovanou lektorkou 
Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000). 

 

 

Konflikty se zákazníky a jejich řešení 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Při konfliktech je důležité správně navázat komunikaci, odstranit napětí a emoční 
bariéry, získat a předat informace, přesvědčit o svých názorech a postojích. Pokud 
se to nepodaří, konflikty narůstají a znemožňují uzavření dohody. Konflikty 
zvyšují úroveň stresu a zhoršují komunikaci. Uzavřený kruh, z něhož nelze 
snadno vystoupit. 

Naučíte se pozitivně řešit situace, kterým se ve firmě nemůžete a ani nesmíte 
vyhýbat. Osvojíte si postupy na prevenci před vyhrocenými konfliktními stavy. 
Naučíte se správně reagovat v situacích, které jsou komunikačně nepříjemné. 
Budete schopni předejít konfliktům se zákazníky a dosáhnout všestranně 
přijatelné dohody. Zvládnete emočně vypjaté konflikty. Dokážete uklidňovat 
kritické situace a udržovat příjemné mezilidské vztahy. 

 

LEKTOR 

Ing. Mgr. Jiří Svoboda – lektor, kouč, mediátor, poradce, VŠ pedagog. Má 
odborné pedagogické a humanitní vzdělání. Má dlouhodobé zkušenosti se 
vzděláváním dospělých, především v oblasti mezilidských vztahů, řešení 
konfliktů, mediace a komunikace. Působí ve státní správě i v soukromé sféře. Je 
srozumitelný a empatický. Díky bohaté praxi dokáže názorně spojit teoretické 
poznatky s praktickým využitím. 

 

 

 

Jak se efektivně učit jazyk, zejména angličtinu 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 



 

 
 

 

PROGRAM KURZU 

Jak se přinutit, nepřestat, vytrvat v plnění náročných mnohaetapových studijních 
projektů. Tři odstrašující typy ztroskotanců a jak se jimi nestát.  

Paměťové dovednosti, paměť na slovíčka, fráze apod. Jak zvládnout i 
nejprekérnější jazykové záležitosti typu frázových sloves, podmiňovacích souvětí 
apod.  

Jak si vybrat: metodu nebo kombinaci metod, učitele (český angličtinář, rodilý 
mluvčí apod., výhody a nevýhody studijních pobytů v anglicky mluvící zemi, různé 
učebnice a další pomůcky všeho typu.  

Praktické zkušenosti Davida Grubera samotného při rychlostudiu angličtiny, 
předání více než dvacetiletých praktických zkušeností stovek jeho kurzů Expresní 
angličtiny pro zaneprázdněné plus koučovaných angličtin v Anglii, Austrálii, USA 
a na Maltě. 

 

LEKTOR 

Ing. David Gruber – přednáší techniky duševní práce. Je první mezi lektory, 
kouči, autory soft skills (od 1986). Coby zakladatel tohoto důležitého a žádaného 
vědního se David Gruber důstojně přiřadil ke čtyřem dosavadním slavným 
zakladatelům nové vědní disciplíny, kteří jsou narození na území dnešní České 
republiky (Heyrovský - polarografie, Komenský - didaktika, Freud - 
psychoanalýza, Mendel - genetika). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook v marketingové kampani 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Seminář poodhalí základní mechanizmy sociálních sítí a nastavení naší 
společnosti. Interaktivní formou se ponoříme do několika modelových situací. 
Ponoříme se do života skutečných běžících Facebook stránek a aplikací. Ukážeme 
si, jak naplánovat kampaň na Facebooku, případně, jak řešit komunikační krizi. 
Během každého bloku bude mít každý účastník šanci reflektovat své potřeby s 
překládaným výkladem. Seminář zakončíme akčním plánem pro konkrétní situaci 
účastníka semináře. 

 

LEKTOR 

Ing. Jan Škraňka – marketingový a mediální konzultant, autor úspěšných 
guerillových a sociálních projektů. Spolumajitel agentury YOU STORY UP! s.r.o. 
http://www.honzaskranka.cz 

 

YouTube jako nástroj PR a komunikace 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

PR A MARKETING 



 

 
 

 

PROGRAM KURZU 

Dozvíte se řadu užitečných tipů a zásad, které vám usnadní audiovizuální obsah 
jednoduše produkovat i správně distribuovat. Zaměříme se na praktické ukázky 
záložení a správy firemního Youtube kanálu v návaznosti na sociální sítě, webové 
prostředí, interaktivní práci s diváckou komunitou či cílovou skupinou, možnosti 
transferu divácké obce, zvyšování návštěvnosti a monetarizace s úspěšnými 
příklady u nás i ve světě. 

 

LEKTOR 

Mgr. Adam Parma – jako scénárista spolupracuje s Českou televizí při výrobě 
řady zábavných, hudebních i vzdělávacích pořadů, kromě krátkometrážních filmů 
a klipů byl také scénáristou a režisérem ostravského anglického divadla, účastnil 
se mnoha televizních a filmových projektů, v posledních 3 letech svou činnost 
soustřeďuje na scénáristiku a režii, ale také střih, 2D animace a postprodukci. 
http://www.moonfilm.cz 

 

 

 

Marketingové minimum, ze kterého získáte 
maximum 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Tvorba marketingové strategie – jak se mění pohled na marketingový mix. Jak 
nastavit interní procesy a projektové řízení. Integrální marketingová komunikace 
značky a jak ji dosáhnout. Tvorba komunikační strategie: co vše musí obsahovat z 
pohledu praxe. Věrnost zákazníka jako vrchol CRM – péče o zákazníka se vyplatí! 
Tajemství originální značky - jak dosáhnout unikátní marketingovou komunikaci 
a odlišit se. Tvorba Akčních rozvojových plánů. 

Osvojíte si principy tvorby silných značek. Zjistíte, jak můžete svou značku na 
trhu odlišit od konkurence. Poznáte jaké nové trendy a technologie mění nákupní 
chování zákazníků. Pochopíte, jak dosáhnout spokojenost zákazníka a budete 
analyzovat její příčiny. Výsledkem bude kreativní marketing, který funguje i 
prodejně! 

 



 

 
 

LEKTOR 

Vít Baloušek – lektor a konzultant, pracuje více než 20 let v reklamě a 
marketingu, působil jako reklamní textař a kreativní ředitel. Vychází ze své 
zkušenosti, že bez umění prodeje není úspěchu na trhu. Napsal první 
systematickou příručku o kreativní tvorbě reklamy na našem trhu s názvem: 
„Žijte a myslete kreativně“, vydal Computer press, http://knihy.cpress.cz/zijte-a-
myslete-kreativne.html 

 

 

Jak zviditelnit firmu na sociálních sítích (nejen 
na Facebooku) 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Jak úspěšně začlenit sociální sítě do marketingového mixu i komunikační 
strategie své značky a firmy. Umění smysluplně napojit svůj web na sociální sítě a 
co to přinese pro SEO. Tipy, rady a triky jak se zviditelnit na síti Facebook. Jak 
založit a spravovat stránku na Facebooku pro svou firmu a jak ji plnit atraktivním 
obsahem a získávat a fanoušky. Kdy je dobré založit skupinu. Tvoříme 
odpovídající osobní profil na Facebook – budování image. Virální video - ukázky 
virálního marketingu. Co je dobré pro neziskové projekty. Krizová komunikace – 
jak ji řešit. Možnosti jak vyhodnotit a změřit reálný výsledný efekt, obchodní 
přínos. Rizika a ohrožení bezpečnosti, je to reálná hrozba? Etický rozměr, vědomí 
odpovědnosti. Limity komunikace na sociálních sítích. Tvorba Akčních 
rozvojových plánů. 

 

LEKTOR 

Ing. Jan Škraňka – marketingový a mediální konzultant, autor úspěšných 
guerillových a sociálních projektů. Spolumajitel agentury YOU STORY UP! s.r.o. 
http://www.honzaskranka.cz 

 

 

Online marketing a síla webu 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 



 

 
 

 

PROGRAM KURZU 

Příprava: stanovte si jasné cíle webu. Jak sestavit online tým - popis práce a 
kompetence. Proč nastavit interní procesy - projektové řízení pro efektivitu 
práce. Správná struktura webu. Magie klíčových slov – SEM a SEO. Specifika psaní 
textů na webu – pravidla pro online reklamní textaře. Bannery – jak zabránit 
slepotě. Jak psát newsletter, který skutečně zaujme cílovou skupinu. Tvorba 
databáze zákazníků a umění psát správně emaily i vyhodnotit jejich účinnost. 
Proč je dobré web napojit na sociální sítě – co to má ale za rizika. Výhody video 
presentace – jak dosáhnout virálního efektu. Tvorba Akčních rozvojových plánů. 

 

LEKTOR 

Vít Baloušek – lektor a konzultant, pracuje více než 20 let v reklamě a 
marketingu, působil jako reklamní textař a kreativní ředitel. Vychází ze své 
zkušenosti, že bez umění prodeje není úspěchu na trhu. Napsal první 
systematickou příručku o kreativní tvorbě reklamy na našem trhu s názvem: 
„Žijte a myslete kreativně“, vydal Computer press, http://knihy.cpress.cz/zijte-a-
myslete-kreativne.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Standardy sociálních služeb v kostce 

 

 

PROGRAM KURZU 

Seminář nabízí jeden z možných pohledů na smysl a podstatu zavádění standardů 
kvality do organizací poskytujících sociální služby.  

 

LEKTOR 

Bc. Mgr. Barbora Hejdová – veřejná opatrovnice, sociální kurátorka a lektorka. 
Mnoho let působila v občanském sdružení Naděje jako manažerka denního centra 
pro mladé bezdomovce, azylového domu pro ženy bez přístřeší a pilotního 
projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů. Při 
vykonávání profese v sociální oblasti se neustále zdokonaluje v psychologii, 
drogové problematice, farmakologii, je držitelkou řady certifikátů potvrzujících 
odbornost. Své zkušenosti, dovednosti a teoretické znalosti předává v 
rekvalifikačních a kvalifikačních kurzech pracovníkům působících v sociální 
oblasti. 

 

 

 

Metody sociální práce – praktická kuchařka 

Seminář je akreditovaný u MPSV, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Praktická kuchařka z oblasti sociální práce a metod sociální práce. Příklady 
přístupů a etapy sociální práce s klientem.  

Metody sociální práce zaměřené na objekt - sociální práce s jednotlivcem, s 
rodinou, se skupinou, s komunitou, metody sociální práce zaměřené na získávání 
informací - rozhovor, anamnestická data, kazuistika, sociální šetření, typy klientů 
a nejčastější chyby v přístupu ke klientovi. 

SOCIÁLNÍ OBLAST 



 

 
 

 

LEKTOR 

Bc. Mgr. Barbora Hejdová – veřejná opatrovnice, sociální kurátorka a lektorka. 
Mnoho let působila v občanském sdružení Naděje jako manažerka denního centra 
pro mladé bezdomovce, azylového domu pro ženy bez přístřeší a pilotního 
projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů. Při 
vykonávání profese v sociální oblasti se neustále zdokonaluje v psychologii, 
drogové problematice, farmakologii, je držitelkou řady certifikátů potvrzujících 
odbornost. Své zkušenosti, dovednosti a teoretické znalosti předává v 
rekvalifikačních a kvalifikačních kurzech pracovníkům působících v sociální 
oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jak připravit projekt – strukturální fondy 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

DOTACE A PROJEKTY 



 

 
 

 

 

PROGRAM KURZU 

Pokud se chystáte připravit projekt a zpracovat projektovou žádost o financování 
ze Strukturálních fondů, ale nevíte, jak projekt uchopit a postupovat při 
zpracování dané žádosti, poskytne Vám tento seminář vodítko, typy a rady, jak 
celý tento proces zvládnout a vyvarovat se zbytečných chyb. 

Seznámíte se s tím, jak vybrat vhodný Operační program/ Prioritní osu/ Oblast 
podpory. Dále projedeme krok za krokem zpracování projektové žádosti od 
počátečního nápadu do finální podoby žádosti a povinných příloh. Současně se 
dozvíte o tom, jaké jsou nejčastější chyby předkladatelů, co následuje po 
předložení žádosti (mechanismy hodnocení a schvalování projektů). 

 

LEKTOR 

Mgr. et Bc. Marek Lauermann – lektor a konzultant pro oblast tvorby a řízení 
projektů. Poradenství a pomoc při tvorbě a realizaci 50 projektových žádostí, z 
nichž 40 získalo žádanou podporu a bylo úspěšně realizováno (v celkovém 
objemu cca 50 mil Kč). Člen expertní skupiny Nové školy, o.p.s pro oblast 
Komunitních škol. Spoluautor knihy Standardy kvality v komunitních centrech, 
vydané Novou školou v roce 2005. Spolupracuje s mezinárodní skupinou 
organizací podporujících komunitní školy, která pod vedením britské společnosti 
ContinYOU a za podpory Ch.S. Mott Foundation vytvořila první mezinárodní 
standardy komunitní školy. 

 

 

 

Aktuální dotace a granty – jak připravit projekt 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Pokud se chystáte připravit projekt a zpracovat projektovou žádost o financování 
ze Strukturálních fondů, ale nevíte, jak projekt uchopit a postupovat při 
zpracování dané žádosti, poskytne Vám tento seminář vodítko, typy a rady, jak 
celý tento proces zvládnout a vyvarovat se zbytečných chyb. 

Seznámíte se s tím, jak vybrat vhodný Operační program/ Prioritní osu/ Oblast 
podpory. Dále projedeme krok za krokem zpracování projektové žádosti od 



 

 
 

počátečního nápadu do finální podoby žádosti a povinných příloh. Současně se 
dozvíte o tom, jaké jsou nejčastější chyby předkladatelů, co následuje po 
předložení žádosti (mechanismy hodnocení a schvalování projektů). 

 

LEKTOŘI 

Mgr. et Bc. Marek Lauermann – lektor a konzultant pro oblast tvorby a řízení 
projektů. Poradenství a pomoc při tvorbě a realizaci 50 projektových žádostí, z 
nichž 40 získalo žádanou podporu a bylo úspěšně realizováno (v celkovém 
objemu cca 50 mil Kč). Člen expertní skupiny Nové školy, o.p.s pro oblast 
Komunitních škol. Spoluautor knihy Standardy kvality v komunitních centrech, 
vydané Novou školou v roce 2005. Spolupracuje s mezinárodní skupinou 
organizací podporujících komunitní školy, která pod vedením britské společnosti 
ContinYOU a za podpory Ch.S. Mott Foundation vytvořila první mezinárodní 
standardy komunitní školy. 

PaedDr. Iva Matulková – lektorka s praxí ve vzdělávání dospělých a 
vzděláváním dětí a mládeže a zkušenostmi s manažerskými pozicemi, s právní a 
ekonomickou problematikou, s personalistikou. V rámci grantových a dotačních 
programů byla aktivně zapojena do tvorby a přípravy grantů, do konzultační 
činnosti, implementace a administrace, spolupodílela se na kompletaci výzkumů v 
oblasti individuálních a akčních plánů. Pracovala jako projektová manažerka 
PHARE 2003, ESF – NGS, v období 2007-2013 v oblasti ESF atd., má zkušenosti z 
oblastí Národních programů a dotacemi a výzvami, např. s OPPA. 

 

 

 

Fundraising trochu jinak aneb i v nezisku může 
být výkon 

 

 

PROGRAM KURZU 

Účastníci se seznámí s jednotlivými kroky v tvorbě fundraisingového plánu ať u 
celoroční kampaně či u jednorázové akce a jeho následného napojení na 
konkrétní každodenní akce celého týmu. Vysvětlíme doporučené role ve 
fundraisingovém týmu a jejich propojení s dalšími lidmi v organizaci.  

Účastníci se v detailu seznámí s principy navazování a pěstování vztahu s 
budoucími dárci. Účastnící si osvojí techniky vedení rozhovorů s dárci, správného 
sdělování informací o „produktu“, včetně vyprávění příběhů, které mohou 
zaujmout.  



 

 
 

Bude podrobně vysvětlována role síťování pro získání budoucích dárců, práce s 
vlastními kontakty, kontakty přátel.  

Účastníkům bude v detailu vysvětleno, jakou roli v celém procesu hraje disciplína 
a dodržování stanoveného postupu včetně vedení efektivních záznamů o postupu 
dílčích úkolů a monitorování celého procesu.  

Účastnící se naučí pracovat s moderními metodami komunikace s 
potencionálními dárci, vedením on-line kampaní včetně nezbytných pravidel 
ochrany osobních údajů příjemců sdělení.  

S účastníky bude podrobně probíráno, jak vhodně využít pro podporu 
fundraisingu všech moderních medií, jaký jazyk je vhodné volit pro jaký typ 
komunikace, jak má fungovat efektivní skloubení všech prvků e-komunikace. 

 

LEKTOR 

Ing. Lenka Mrázová, ACCA – předsedkyně správní rady Nadace VIA Auditorka, 
daňová poradkyně, která postupně mění svět technické pomoci za svět osobní 
pomoci lidem – inspiruje, projasňuje jim cestu životem - mentoringem, 
koučinkem, přednáškami, články, aktivitami v neziskovém sektoru. 

 

 

 

Snídaně na pohodu aneb začněte den s Karlem 
Voříškem a jeho hostem 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Vizí Snídaní s Karlem Voříškem je začít den příjemným setkáním se zajímavými 
lidmi, naladit se na pohodu, navázat nová obchodní přátelství, zviditelnit své 
projekty, podnikání, poradit se s ostatními o svých problémech, hledat společně 
cesty k řešení. 

EXKLUZIVNÍ KURZY S KARLEM VOŘÍŠKEM 



 

 
 

Podělíte se s ostatními o vlastní úspěchy, či si necháte poradit s Vašimi starostmi 
a obtížemi těmi, kteří třeba stejný problém již řešili v minulosti.  

To vše v přátelské atmosféře u dobré snídaně a díky tomu si můžete kolem sebe 
utvářet okruh obchodních přátel i profesionálů z různých oborů. 

 

LEKTOŘI 

Tereza Herz Pokorná – herečka, galeristka a autorka. Učí lidi jak si správně přát 
tak, aby se jejich přání také skutečně splnila. Je absolventka Master Class 
úspěšného kouče a autora knih o přání Pierre Franckha.  

PhDr. Karel Voříšek – moderátor, lektor, kouč a mediální poradce. Mnoho let 
působil v různých médiích (Československá televize, Rádio Vox, Televize Nova), 
ve firmách (spolumajitel reklamní agentury, ředitel akciové společnosti, obchodní 
ředitel public relations agency). Po celou tu dobu se zdokonaloval jako lektor a 
přednášející právě v oblasti komunikace, veřejných vystoupení, rétoriky, 
prezentace na veřejnosti, společenského chování, media-trénincích a facilitačních 
dovedností. Všechno, co se za dlouhé roky své bohaté manažérské a mediální 
praxe naučil, teď naplno předává druhým. Více na www.karelvorisek.cz 

 

 

Cesta k úspěchu aneb hovorky KV 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Naučíme se, jak správně mířit naše emoce do Vesmíru. Jak vysílat energii, aby se 
nám plnily naše vize.  

Naučíme se prožívat své sny, poznávat jaká z našich zažitých přesvědčení brání 
našemu osobnímu štěstí, jak se zbavit pochybností, jak poznat své opravdové já.  

Naučíme se, jak to udělat, abychom měli naplněný, úspěšný a spokojený život.  

Pojďte s námi na cestu osobního štěstí, poznání a upevnění vlastní sebedůvěry. 

 

LEKTOŘI 

Vladimír Řepka – tiskový mluvčí ministerstva vnitra. Ve své funkci působí řadu 
let, před tím pracoval jako úspěšný rozhlasový moderátor (Evropa2 a další) a 
programový ředitel Rádia Fajn. Působí i jako lektor v oblasti komunikace, 
rétoriky, asertivity a hlavně v oblasti práce public relations – vnější zastupování 
firmy směrem k médiím a veřejnosti. 



 

 
 

PhDr. Karel Voříšek – moderátor, lektor, kouč a mediální poradce. Mnoho let 
působil v různých médiích (Československá televize, Rádio Vox, Televize Nova), 
ve firmách (spolumajitel reklamní agentury, ředitel akciové společnosti, obchodní 
ředitel public relations agency). Po celou tu dobu se zdokonaloval jako lektor a 
přednášející právě v oblasti komunikace, veřejných vystoupení, rétoriky, 
prezentace na veřejnosti, společenského chování, media-trénincích a facilitačních 
dovedností. Všechno, co se za dlouhé roky své bohaté manažérské a mediální 
praxe naučil, teď naplno předává druhým. Více na www.karelvorisek.cz  

 

 

 

Superasistent/ka jako ředitel/ka kanceláře a 
diplomat/ka 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

PROGRAM KURZU 

Připravili jsme dvoudenní komplexní program pro asistentky, kde se dozví, jak 
rozvinout spolehlivost a iniciativu, osvojí si základní znalosti, dovednosti a 
techniky potřebné k vykonávání důležité profesionální podpory v dynamickém 
prostředí společnosti. 

Naučí se techniky jak skloubit asertivní jednání s příjemným vystupováním, 
efektivně a přitom přívětivě filtrovat příchozí hovory, osoby i poštu. Bude umět 
organizovat čas i mnohé pracovní procesy a vést správně protokol kanceláře. 
Dokáže motivovat „nejen sebe“ k lepším výkonům, bude odolnější vůči stresům. 
Pochopí jak správně předejít syndromu vyhoření, jak řešit konfliktní situace i 
samostatně pracovat a reprezentovat. Kurz je veden interaktivní formou pomocí 
modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k 
osobnímu rozvoji. 

Předložený kurz patří k absolutní špičce a je veden netradičním přístupem, 
vyznačuje se vstřícností, rychlostí, stručností, zábavou… a to především zásluhou 
špičkových specialistů, kteří vedou jednotlivé tréninky. 

 

LEKTOŘI 

Ing. David Gruber – přednáší techniky duševní práce. Je první mezi lektory, 
kouči, autory soft skills (od 1986). Coby zakladatel tohoto důležitého a žádaného 
vědního se David Gruber důstojně přiřadil ke čtyřem dosavadním slavným 
zakladatelům nové vědní disciplíny, kteří jsou narození na území dnešní České 
republiky (Heyrovský - polarografie, Komenský - didaktika, Freud - 
psychoanalýza, Mendel - genetika).  



 

 
 

PhDr. Karel Voříšek – moderátor, lektor, kouč a mediální poradce. Mnoho let 
působil v různých médiích (Československá televize, Rádio Vox, Televize Nova), 
ve firmách (spolumajitel reklamní agentury, ředitel akciové společnosti, obchodní 
ředitel public relations agency). Po celou tu dobu se zdokonaloval jako lektor a 
přednášející právě v oblasti komunikace, veřejných vystoupení, rétoriky, 
prezentace na veřejnosti, společenského chování, media-trénincích a facilitačních 
dovedností. Všechno, co se za dlouhé roky své bohaté manažérské a mediální 
praxe naučil, teď naplno předává druhým. Více na www.karelvorisek.cz 

 

 

 

Alchymistou veřejného vystupování aneb sám 
sobě tiskovým mluvčím 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Podle receptu zkušených alchymistů Karla Voříška a Vladimíra Řepky jsme 
připravili dvoudenní tréninkový program, v rámci kterého si prakticky procvičíte 
vlastní reakce v modelových situacích, které vás mohou potkat. 

Modul – tiskový mluvčí  

Už nikdy se nestane, že by Vás někdo nachytal nevhodnými otázkami a poslal vás 
nebo vaši firmu ke dnu v neznámých vodách. Naučíte se správně, pohotově a 
logicky reagovat na různá tvrzení, dotazy, zprávy, dohady, fámy a spekulace o 
Vaší firmě. Připravíte tiskovou konferenci tak, že vaše vítězné skóre bude stoupat 
k výšinám.  

Tiskové zprávy začnete vědomě stylizovat pro různé cílové skupiny a najdete pro 
ně ty správné cesty, aby se dostaly, kam mají. Aby pomáhaly a ne škodily. Vyladíte 
vnější i vnitřní obraz společnosti přesně tak, jak budete potřebovat.  

 

Modul – krizová komunikace  

Naučíte se rozpoznat první jiskřičky nežádoucí situace. Proto, abyste ji včasnou 
přípravou krizového plánu podchytili již v začátku a zabránili následným chybám 
v krizové komunikaci. Pak už nic nezachráníte, jeden malér bude násobit ten 
další. Díky tomu, že budete připraveni, neopomenete žádné z nezbytných 
opatření, zachráníte dobré jméno vaší společnosti, případně předejdete dalším 
pak už nevratným škodám. Pochopíte, že každá krize může být i příležitost k 
dalšímu zlepšení, že i z krize se dá vyjít se štítem, co nejméně pošpiněným, i když 



 

 
 

na začátku to vypadalo na totální prohru. Stejně jako nic není absolutně černé a 
bílé, stejné je to s vítězi i poraženými. Vaše dnešní zdánlivá prohra může být vaše 
zítřejší vítězství. 

 

LEKTOŘI 

Vladimír Řepka – tiskový mluvčí ministerstva vnitra. Ve své funkci působí řadu 
let, před tím pracoval jako úspěšný rozhlasový moderátor (Evropa2 a další) a 
programový ředitel Rádia Fajn. Působí i jako lektor v oblasti komunikace, 
rétoriky, asertivity a hlavně v oblasti práce public relations – vnější zastupování 
firmy směrem k médiím a veřejnosti. 

PhDr. Karel Voříšek – moderátor, lektor, kouč a mediální poradce. Mnoho let 
působil v různých médiích (Československá televize, Rádio Vox, Televize Nova), 
ve firmách (spolumajitel reklamní agentury, ředitel akciové společnosti, obchodní 
ředitel public relations agency). Po celou tu dobu se zdokonaloval jako lektor a 
přednášející právě v oblasti komunikace, veřejných vystoupení, rétoriky, 
prezentace na veřejnosti, společenského chování, media-trénincích a facilitačních 
dovedností. Všechno, co se za dlouhé roky své bohaté manažérské a mediální 
praxe naučil, teď naplno předává druhým. Více na www.karelvorisek.cz 

 

 

Dokonalá rétorika s Karlem Voříškem 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Stejně jako alchymista musí i ti, kteří navenek zastupují firmu, úřad, obec, vážit na 
lékárnických miskách vah co říci a jak to říci.  

První z cyklu seminářů, na kterých Vám Karel Voříšek namíchá koktejl ze svých 
dlouholetých zkušeností.  

Naučíte se základní pravidla vystupování na veřejnosti a praktické „triky“, které 
Vám pomohou, abyste obstáli. 

Zbavíte se trémy. Naučíte se mluvit jasně a přesvědčivě. Získáte praktické rady.  

Nabízíme málo teorie, ale o to více konkrétních cvičení. Vše si vyzkoušíte na živo.  

Půjdeme cestou od základů rétoriky, mluveného slova, přes stavbu projevu, 
manipulativní techniky, základy slovní sebeobrany až po řeč těla a vystoupení 
před auditoriem. 

 



 

 
 

LEKTOR 

PhDr. Karel Voříšek – moderátor, lektor, kouč a mediální poradce. Mnoho let 
působil v různých médiích (Československá televize, Rádio Vox, Televize Nova), 
ve firmách (spolumajitel reklamní agentury, ředitel akciové společnosti, obchodní 
ředitel public relations agency). Po celou tu dobu se zdokonaloval jako lektor a 
přednášející právě v oblasti komunikace, veřejných vystoupení, rétoriky, 
prezentace na veřejnosti, společenského chování, media-trénincích a facilitačních 
dovedností. Všechno, co se za dlouhé roky své bohaté manažérské a mediální 
praxe naučil, teď naplno předává druhým. Více na www.karelvorisek.cz 

 

Rétorická laboratoř 

Seminář je akreditovaný u MVČR, účastníci obdrží certifikát o absolvování. 

 

 

PROGRAM KURZU 

Nabízíme méně teorie, ale o to více konkrétních, praktických cvičení. Vše si 
vyzkoušíte naživo, před kamerou i před svými kolegy v semináři. Půjdeme 
společně cestou od základů rétoriky, mluveného slova, přes stavbu projevu, 
manipulativní techniky, základy slovní sebeobrany, až po řeč těla a vystoupení 
před kamerou i před auditoriem.  

Namícháme Vám ten nejlepší lektvar pro pozitivní mediální obraz vaší 
organizace, případně Vás samého, jak v krizi, tak v čase poklidu. Podle receptu 
zkušených alchymistů Karla Voříška a Vladimíra Řepky jsme připravili tréninkový 
program, v rámci kterého si prakticky procvičíte vlastní reakce v modelových 
situacích, které Vás mohou potkat. 

Zbavíte se trémy. Naučíte se mluvit jasně a přesvědčivě. Získáte praktické rady.  

Půjdeme cestou od základů rétoriky, mluveného slova, přes stavbu projevu, 
manipulativní techniky, základy slovní sebeobrany až po řeč těla a vystoupení 
před auditoriem. 

 

LEKTOŘI 

Vladimír Řepka – tiskový mluvčí ministerstva vnitra. Ve své funkci působí řadu 
let, před tím pracoval jako úspěšný rozhlasový moderátor (Evropa2 a další) a 
programový ředitel Rádia Fajn. Působí i jako lektor v oblasti komunikace, 
rétoriky, asertivity a hlavně v oblasti práce public relations – vnější zastupování 
firmy směrem k médiím a veřejnosti. 

PhDr. Karel Voříšek – moderátor, lektor, kouč a mediální poradce. Mnoho let 
působil v různých médiích (Československá televize, Rádio Vox, Televize Nova), 
ve firmách (spolumajitel reklamní agentury, ředitel akciové společnosti, obchodní 



 

 
 

ředitel public relations agency). Po celou tu dobu se zdokonaloval jako lektor a 
přednášející právě v oblasti komunikace, veřejných vystoupení, rétoriky, 
prezentace na veřejnosti, společenského chování, media-trénincích a facilitačních 
dovedností. Všechno, co se za dlouhé roky své bohaté manažérské a mediální 
praxe naučil, teď naplno předává druhým. Více na www.karelvorisek.cz 

 

KONTAKTY 

 

 

PRAHA   

 

kde nás najdete     Jeseniova 33, Praha 3, 130 00 

  

http://www.mapy.cz/zakladnix=14.4594148&y=50.0871280&z=15&q=jeseniov
a%2033%2C%20praha%203%20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRNO 

kde nás najdete:     Panská 13, Brno, 602 00    
  

 

http://www.mapy.cz/zakladni?x=16.6085695&y=49.1942016&z=16&q=Pansk%
C3%A1%2013%2C%20brno%20 

http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.4594148&y=50.0871280&z=15&q=jeseniova%2033%2C%20praha%203%20
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.4594148&y=50.0871280&z=15&q=jeseniova%2033%2C%20praha%203%20
http://www.mapy.cz/zakladni?x=16.6085695&y=49.1942016&z=16&q=Panská%2013%2C%20brno%20
http://www.mapy.cz/zakladni?x=16.6085695&y=49.1942016&z=16&q=Panská%2013%2C%20brno%20


 

 
 

 

 

 

 

 

 

WEBOVÉ STRÁNKY                    www.i-erc.cz 

MANAŽERKA                          Miriam Kopčeková; vzdelavani@i-erc.cz; 729 993 812 

 

 

 

"Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok." 

Benjamin Franklin 

 

 

Věříme, že si z naší nabídky seminářů vyberete a budete s našimi službami 
spokojeni. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.   

        Evropské regionální centrum. 

http://www.i-erc.cz/
mailto:vzdelavani@i-erc.cz

