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Institut celoživotního vzdělávání  

 

VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 
 

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání, 
 

stále náročnější pracovní prostředí před nás staví nové výzvy v podobě potřeby 

dalšího profesního vzdělávání. Přechod do on-line světa tuto potřebu spíše 

zdůraznil. Najít svého spolehlivého průvodce, který vycítí vaše potřeby a nabídne 

Vám adekvátní a současně atraktivní kurzy, není vůbec snadné. Jsme přesvědčeni, 

že náš Institut takovým průvodcem je. 

I v tomto roce Vám nabízíme širokou škálu otevřených i zakázkových kurzů  

a doplňkových služeb. Tradiční kurzy v oblasti ekonomického a finančního 

vzdělávání, práva nebo IT doplňuje skutečně pestrá nabídka kurzů z oblasti 

účetnictví. Nabízíme také celou řadu speciálních kurzů, které se soustředí např. 

na padělky listin a platidel. Svého favorita si jistě najde každý z Vás. 

V případě vašeho zájmu rádi zařídíme i kurz na míru pro vaši organizaci.   

 

Významný americký průmyslník Henry Fonda poznamenal, že „Každý, kdo se 

přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. 

Je nejlepší v životě zůstat mladý.“ 

 

Prolistujte si náš katalog, jsme přesvědčeni, že s námi mladí zůstanete. 

 

Těšíme se brzy na viděnou 

  

Tým realizace celoživotního vzdělávání: 

Mgr. Martina Linhartová – ředitelka ICŽV   255 785 727, 606 036 980 

Vojtěch Malínek        255 785 726 

Mgr. Petra Valdésová      255 785 726 

Ing. Iveta Lejčarová      255 785 728 

Bc.  Karolína Rejzková      255 785 728 

Recepce        210 088 800    
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1. Ekonomické a finanční vzdělávání 
1.1 DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY V PRAXI, 

DODACÍ DOLOŽKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, 

ZÁVAZKY BANK, PRACOVNÍ POSTUPY - NOVINKA 
 

Anotace: 
Kurz je zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz, tak 

i pro dovoz a financování. 

Kurz se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na oblast 

vystavování akreditivů, avizování a potvrzování a přezkoumání dokumentů 

předkládaných pod akreditivy. 

Tento kurz je určen především pro specialisty na dokumentární akreditivy – pracovníky 

z oblasti trade finance, zejména pak pracovníky back office, dále i pro klientské 

pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je správně využít. 

Kurz bude vhodný nepochybně i pro další zájemce, např. ostatní pracovníky bank  

v oboru trade finance, např. začínající specialisty, vedoucí pracovníky, právníky, 

bankovní poradce, atd. Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento kurz 

určen, jsou zaměstnanci firem využívajících dokumentární akreditivy ve své praxi,  

tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující  

a realizující kontrakty, spolupracující s bankami. Zde se předpokládá větší praktická 

zkušenost a znalost problematiky dokumentárních akreditivů. 

Kurz bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech  

a diskuzi.   

 

Program:  

 Platební podmínka v kupní smlouvě: platba prostřednictvím dokumentárního 

akreditivu 

o Kupní smlouva: dodací podmínky vs. platební podmínky 

o Placení formou dokumentárního akreditivu vs. dodací podmínky 

o Jednotlivé dodací doložky a dokumentace pod akreditivy 

 



7 
 

 
 

 

 Dokumentární akreditiv – vystavení akreditivu, avizování, potvrzení 

o Příkaz k vystavení akreditivu – jednotlivé podmínky 

o Avizování akreditivů 

o Potvrzování akreditivů 

o Změny akreditivů 

 Dokumentární akreditiv – přezkoumání dokumentů 

o Prezentace dokumentů 

o Úvod do problematiky přezkoumání dokumentů pod akreditivy 

o Chyby v prezentacích, možnosti řešení 

 Dokumentární akreditiv – financování  

o Financování dovozce za pomocí akreditivů 

o Financování vývozce – předexportní financování 

o Odkupy pohledávek z akreditivů 

o Příklady, otázky a odpovědi 

 

TERMÍN: 26. DUBNA 2021 

Cena:  2.950 Kč bez DPH        Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: Bc. Pavel Andrle, LL.M. 
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1.2 SMĚNKA A JEJÍ ROLE VE FINANCOVÁNÍ 

ZAHRANIČNÍHO OBCHODU - NOVINKA 
 

Anotace: 
Kurz se zaměří na problematiku využití směnky v zahraničním obchodě a její vztah  

k platebním instrumentům: dokumentárnímu inkasu a dokumentárnímu akreditivu. 

Velká pozornost bude věnována jednotlivým náležitostem směnek, jejich převodu, 

předkládání k přijetí a k placení, atd. 

Kurz se bude zabývat i jednotlivými formami krátkodobého financování zahraničního 

obchodu za použití směnek. Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho 

příkladů a vzorů. 

Tento kurz je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování 

zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby 

korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům 

bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, 

právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.   

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento kurz určen, jsou zaměstnanci 

firem, které jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti 

obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, 

spolupracující s bankami apod.  

Kurz bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech  

a diskuzi. 

 

Program:  

 Směnka v zahraničním obchodě 

o Směnečné právo 

o Náležitosti směnek 

o Vlastní a cizí směnka 

o Splatnosti směnek 

 Směnka v zahraničním obchodě 

o Hlavní směnečné úkony  
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o Přijetí směnky 

o Aval směnky 

o Placení směnky 

o Financování za použití směnek 

 Směnka v dokumentárním inkasu, inkaso směnky 

o Inkaso směnky 

o Dokumentární inkaso a směnka 

o Směnečné úkony v rámci inkas 

o Inkasní pravidla a směnky 

 Směnka v dokumentárních akreditivech, financování 

o Použitelnost akreditivů a směnky 

o Negociace směnek 

o Diskontování směnek 

o Příklady, otázky a odpovědi 

 

TERMÍN: 25. KVĚTNA 2021 

Cena:  2.950 Kč bez DPH        Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: Bc. Pavel Andrle, LL.M.  
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1.3 BANKOVNÍ ZÁRUKY SE ZAMĚŘENÍM NA 

TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ ZÁRUKY - NOVINKA 
 

Anotace: 
Kurz poskytuje ucelený pohled na problematiku bankovních záruk z pohledu tuzemské 

praxe s důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s výkladem 

ustanovení nového občanského zákoníku v oblasti záruk, relevantní judikaturou. Velký 

prostor bude dán různým podmínkám záruk, např. problematice podmínek odloženého 

vstupu v účinnost, podmínkám snižování či zvyšování záruční částky, podmínkám  

a způsobu uplatnění, ukončení platnosti záruk a provázanosti s podnikovými financemi.  

Přednášející poskytne mnoho příkladů a vzorů. 

Tento kurz je určen pro podniky - zaměstnance firem využívajících bankovní záruky  

v jejich praxi, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty 

připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami a pro bankovní specialisty 

– klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby klientům a pomáhají jim je 

správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. 

začínajícím i pokročilým specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním 

poradcům a dalším zájemcům.   

Kurz bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech  

a diskuzi. 

 

Program:  

 Bankovní záruka podle nového občanského zákoníku (NOZ) 

o Výklad jednotlivých ustanovení NOZ, povaha bankovní záruky, 

struktura záruční listiny 

o Abstraktní/akcesorická bankovní záruka  

o Zkušenosti z praxe, příklady 

 Záruky v praxi 

o Záruky z pohledu beneficienta a z pohledu příkazce 

o Podmínky smlouvy a provázanost s textem záruky 

o Uplatnění záruk 
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 Záruky na požádání  

o Vystavování záruk 

o Odložený vstup v účinnost 

o Snižování záruky – redukční klauzule 

o Ukončování záruk 

o Uplatňování záruk 

 Záruky na požádání – problematické situace 

o Jiné problematické situace u záruk – zajímavé soudní spory 

o Diskuze 

 

TERMÍN: 22. ČERVNA 2021 

Cena:  2.950 Kč bez DPH        Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: Bc. Pavel Andrle, LL.M.  
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1.4 INTRASTAT – VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO 

OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO PROVÁZANOST 

S UPLATŇOVÁNÍM DPH V ROCE 2021 - NOVINKA 
 

Anotace: 
Pracovní kurz k problematice sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými 

státy Evropského společenství. 

Kurz je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU 

– INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a 

dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR  

a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské 

unie. 

Na kurzu budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů 

obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů 

zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech  

pro INTRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování 

DPH. 

 

Program:  

 Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 

 Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – 

INTRASTAT, základní pojmy 

 Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro 

INTRASTAT 

 Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního 

ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody 

apod.) 

 Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží 

 Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve 

výkazech pro INTRASTAT 

 Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro 

INTRASTAT 
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 Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných 

pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT 

 Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací 

 Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH 

 Případné změny ve vykazování v roce 2021 

 Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků 

 

TERMÍN: 18. BŘEZNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  2.250 Kč bez DPH        Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: Marek Reinoha  
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1.5 ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM Z POHLEDU 

UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH PŘEDPISŮ VE 30-

TI PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH - NOVINKA 
 

Anotace: 
Pracovní kurz k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní 

i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci 

různých obchodních operací po změnách v roce 2021. Cílem kurzu je přinést účastníkům 

přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního 

obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe. 

Kurz je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických  

a ekonomických  útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní  

či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. 

Účastníci kurzu obdrží zadání 30-ti příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci 

kurzu řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. 

 

Program:  

 Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního 

obchodu se zbožím, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2015 

 Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: 

o Dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH  

(s pohybem zboží, bez pohybu zboží) - místo zdanitelného plnění, 

daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, 

osvobození od DPH 

o Dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění 

obchodního majetku) - místo zdanitelného plnění, daňové doklady, 

osvobození od DPH 

o Dodání zboží do jiné členské země EU s montáží - místo zdanitelného 

plnění, daňové doklady 

o Dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH 

- místo zdanitelného plnění, daňové doklady 
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o Pořizování zboží z jiné členské země EU - místo zdanitelného plnění, 

daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň 

o Dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů 

o Konsignační sklady 

 Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se 

zbožím 

o Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží 

 

TERMÍN: 12. KVĚTNA 2021 

Cena:  3.150 Kč bez DPH        Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: Marek Reinoha 
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1.6 ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE SLUŽBAMI 

Z POHLEDU UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH 

PŘEDPISŮ VE 20-TI PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Pracovní kurz k problematice poskytování služeb osobám z jiných členských států EU 

a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami se zaměřením na uplatňování 

DPH. Cílem kurzu je přinést účastníkům prezentace klíčových aspektů problematiky 

poskytování služeb z pohledu daňové problematiky na konkrétních příkladech 

obchodních transakcí z praxe. 

Kurz je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických  

a ekonomických  útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či 

prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. 

Účastníci kurzu obdrží zadání 20-ti příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci 

kurzu řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. 

 

Program:  

 Poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného 

plnění, daňové doklady 

 Poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, 

daňové doklady 

 Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU  

do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy 

vzniku povinnosti přiznat DPH 

 Poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové 

doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH 

 

TERMÍN: 22. DUBNA 2021 

Cena:  3.150 Kč bez DPH        Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: Marek Reinoha  
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1.7 SEPA – NOVÉ MOŽNOSTI NEJEN PRO 

PODNIKATELE 
 

Anotace: 
Kurz přiblíží účastníkům postupy bank a příp. dalších poskytovatelů služeb platebního 

styku, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu v rámci ČR. Přiblíží podstatu projektu, 

jejich produkty a způsob či možnosti jejich realizace. Budou zmíněny výhody pro 

uživatele těchto služeb s vazbou na obchodní partnery v zemích eurozóny a v dalších 

zemích EHP. Vhodným účastníkem kurzu jsou zejména pracovníci podnikatelských 

subjektů a také zástupci bank a dalších institucí poskytující platební služby. 

 

Program:  

 Úvod – přehled základní právní úpravy ve vazbě na projekt SEPA 

 Výklad vybraných pojmů 

 Charakteristika SEPA, jeho produkty, současný stav 

o SEPA Credit Transfer 

o SEPA Direct Debet 

o SEPA Cards 

 Přístup k realizaci SEPA produktů ve vazbě na Nařízení 260/2012 a Nařízení 

924/2009 

 Vliv na jednotlivé subjekty finančního trhu 

o SEPA a Česká republika 

o Poskytovatele platebních služeb 

o Firmy 

o Spotřebitele 

 Realizace SEPA platebních příkazů 

 Mimosoudní vyrovnání sporů a SEPA 

 Regulace platebního styku a platebních služeb vyplývajících ze SEPA 

 

TERMÍN: 23. ČERVNA 2021 

Cena:  2.450 Kč bez DPH       Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. 
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1.8 PLATEBNÍ STYK 
 

Anotace: 
Kurz má objasnit základní pravidla regulace platebního styku, která je v současné době 

ovlivňována evropským právem, které je postupně transponováno do právního řádku 

České republiky. Výklad bude zaměřen na to, jak přistupovat při aplikaci této regulace 

do bankovní a podnikové praxe.   

 

Program:  

 Úvod 

o Nástroje regulace 

o Orgány regulace 

 Zákon o platebním styku v kontextu PSD 2 

o Pojmy platebního styku 

o Platební služby a jejich poskytovatelé 

o Poskytování platebních služeb 

o Související služby s platebním stykem 

 Regulace zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na poskytování platebního 

styku 

 Přeshraniční platební styk a jeho regulace  

 Vliv nařízení 924/2009 (EU) a 260/2012 (EU) EP a Rady na poskytování 

vnitrostátních a přeshraničních platebních služeb 

 Zahraniční platební styk 

 Platební instrumenty a jejich poskytování 

o Úhrada 

o Inkaso 

o Karta  

o Šek 

o Dokumentární platby 

 Infrastruktura pro realizaci platebního styku 

o Platební a zúčtovací možnosti a systémy 

 Vnitrostátní 
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 Přeshraniční  

 Zahraniční 

 SWIFT 

 Opravné zúčtování 

 Mimosoudní možnost řešení sporů z platebního styku 

 Závěr a vyhodnocení kurzu 

 

TERMÍN: 7. DUBNA 2021 

Cena:  2.950 Kč bez DPH        Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. 
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1.9 INVESTIČNÍ STRATEGIE - NOVINKA 
 

Anotace: 
Kurz slouží k pochopení problematiky investic a je koncipován z pohledu drobného 

investora, tj. občana. Účastník se naučí základům investování a po jeho absolvování 

bude umět posoudit vhodnost investic dle svého investičního profilu a přístupu k riziku. 

Cílem je zorientovat se ve světě investičních nástrojů a postupů investování, které jsou 

drobnému investorovi k dispozici. Dále mít přehled o svých budoucích výdajích - kolik 

a kdy budeme potřebovat peněz a jak je „zabezpečit“. 

Důležité je také umět nastavit vlastní systém tvorby finančních rezerv, který bude 

nejlepší kombinací výnosnosti peněz a potřeby mít je v požadovaném období  

k dispozici. 

V rámci kurzu se také zamyslíme nad životními situacemi a s tím souvisejícími 

životními potřebami. A také jak se na tyto situace co nejlépe připravovat. 

Stěžejní oblastí je problematika - co je základem investování a co potřebujeme pro 

investování znát? Seznámíme se s různými finančními a zejména investičními nástroji 

a jejich vlastnostmi. 

Důležité také bude znát terminologii a základní investiční pojmy. Je dobré pochopit, 

jaký výnos můžeme u investic očekávat a jaká rizika nám při tom hrozí. Dílčím cílem je 

také umět zvážit výhodnost nabídek finančních institucí a jejich potřebu pro nás a naši 

domácnost. 

Završením kurzu bude řešení a návrh různých typů investičních portfolií a tomu 

odpovídajících investičních strategií. 

 

Program:  

 Investiční principy - co je základem investování -  investiční trojúhelník - 

likvidita, riziko, výnos 

 Finanční trh - charakteristika finančního trhu, dělení finančního trhu, právní 

úprava a dohled nad finančním trhem 

 Kapitálový trh - členění kapitálového trhu, nástroje kapitálového trhu, subjekty 

vystupující na kapitálovém trhu 
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 Základy investiční psychologie - psychologicky aktivní a pasivní investoři 

 Různé finanční nástroje a jejich vlastnosti - nástroje spoření a investování 

(termínovaný a spořicí účet, stavební spoření, penzijní připojištění, kapitálové  

a investiční životní pojištění, nemovitosti, podílové fondy, akcie) 

 Investiční společnost, investiční fond, kolektivní investování, podílové fondy 

 Jak prakticky investovat? - Mám investovat sám nebo pomocí partnera, s jakými 

prostředky mohu začít investovat, jaký konkrétní postup zvolit, jak dlouho to trvá 

a kolik to stojí? Kdo mi může poradit? 

 Investiční strategie - konzervativní, vyvážené, dynamické 

 Podílové fondy - znaky úspěšného investování 

 Případové studie - ukázky různých portfolií, modely změny rizikovosti a výnosu 

vložených investic v čase, průběh realokace u jednotlivých typů portfolií 

 Terminologie - slovníček investora, zásady odpovědného investování 

 

TERMÍN:  4. A 5. ŘÍJNA 2021 (DVOUDENNÍ) 

Cena:  2.150 Kč bez DPH       Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. 
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1.10 VSTUP INVESTORA DO START-UPOVÉ 

SPOLEČNOSTI, OBVYKLÉ ZPŮSOBY, VENTURE 

CAPITAL, RIZIKA A TRANSAKČNÍ SOUVISLOSTI - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou vstupu investora do společnosti, 

obvyklými způsoby vstupu a přijetí investice, porovnáním jednotlivých způsobů a také 

seznámení se s možnými riziky a transakčními souvislostmi u jednotlivých způsobů. 

Cílem je také na příkladech prezentovat kreativní využití akcií se zvláštními právy, 

kmenových listů a zvláštních podílů či holdingových entit. Kurz je určen širší veřejnosti, 

zejména vlastníkům a generálním/finančním ředitelům společností či start-upů, či 

budoucím investorům se záměry investovat do společnosti s rychlým růstovým 

potenciálem. 

 

Program:  

 Obchodní korporace 

 Převod podílu, převod akcií 

 Zápůjčka 

 Příplatek mimo základní kapitál v s.r.o. 

 Zvýšení kapitálu v s.r.o., zvýšení základního kapitálu v a.s. 

 Příplatek mimo základní kapitál v a.s. 

 Podíly a akcie se zvláštními právy, prioritní akcie, kmenové listy 

 Kreativní využití jednotlivých cenných papírů a zvláštních podílů 

 Výklad právních předpisů – zejm. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

a z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, Zákon č. 586/1992 Sb. o dani  

z příjmu 

 

TERMÍN: 10. ČERVNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                      Forma výuky: online 

Lektor: Mgr. Michael Dobrovolný, Bc. Jakub Průdek 
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1.11 INOVATIVNÍ FIREMNÍ KULTURA V PRŮMYSLU 

4.0 - NOVINKA 
 

Anotace: 
Na kurzu získáte zcela nový pohled na využití firemní kultury. Budete schopni vytvořit 

interní projekt implementace inovativní firemní kultury (IFK) ve své firmě a definovat 

jeho cíle a milníky. Na kurzu bude probírána jak teoretická část, tak praktické nástroje 

pro implementaci IFK. Informace jak přímo propojit firemní kulturu s efektivním 

fungováním firmy a konkurenceschopností. 

Kurz je určen pro všechny, kteří mají vhled do firmy a jsou schopni inovativního 

myšlení. 

 

Program:  

 Propojení firemní kultury se systémem řízení kvality 

 Zapojení všech zaměstnanců firmy 

 Sběr a vyhodnocování inovací vč. jeho IT podpory 

 Tvorba inovačního projektu implementace inovační firemní kultury 

 Příklad z praxe 

 

TERMÍN: 14. DUBNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                       Forma výuky: online 

Lektor: Mgr. Jan Rechnovský 
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2. Účetnictví 
2.1 NOVINKY V IFRS, STANDARD IFRS 15 

(PŘECENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK 

ROZVAHY) - NOVINKA 

 

Anotace:  
Na kurzu se zaměříme na nejnovější změny v standardech IFRS,  vykazování výnosů 

dle IFRS 15, přecenění jednotlivých položek rozvahy dle standardů IFRS a následná 

aplikace teoretických znalostí na praktické příklady. Kurz je určen pro účetní, hlavní 

účetní, finanční manažery, metodiky a analytiky, kteří se setkávají s účetnictvím 

vedeným dle standardu IFRS, pro začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří si chtějí své 

znalosti ověřit na praktických příkladech. 

Program: 

 Novinky v jednotlivých standardech IFRS 

 Výnosy dle IFRS 15 

 Přecenění dle standardů IAS 21, IAS 39 a IFRS 9 

 

TERMÍN: 19. KVĚTNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                        Forma výuky:  online 

Lektor:  Bc. Martin Košta, Ing. Jiří Hrdlička 
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2.2 MAJETEK DLE IFRS + IFRS 16 (OPERATIVNÍ 

LEASING) - NOVINKA 

 

Anotace:  
Cílem kurzu je nabytí a prohloubení teoretických znalostí v oblasti majetku dle 

standardů IFRS, aplikace teoretických znalostí na praktické příklady. 

Kurz je určen pro účetní, hlavní účetní, finanční manažery, metodiky a analytiky, kteří 

se setkávají s účetnictvím vedeným dle standardu IFRS, pro začátečníky, ale i pro 

pokročilé, kteří si chtějí své znalosti ověřit na praktických příkladech. 

 

Program: 

 Dlouhodobý nehmotný majetek dle IAS 38 

 Dlouhodobý hmotný majetek dle IAS 16 

 Operativní leasing dle IFRS 16 z pohledu pronajímatele i nájemce 

 

TERMÍN: 17. BŘEZNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                      Forma výuky:  online 

Lektor:  Bc. Martin Košta, Ing. Jiří Hrdlička 
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2.3 SESTAVOVÁNÍ ZÁVĚRKY PRO MATEŘSKÉ 

SPOLEČNOSTI DLE IFRS SE ZAMĚŘENÍM NA 

JEDNOTLIVÉ OKRUHY - NOVINKA 

 

Anotace:  
Nabytí a prohloubení teoretických znalostí v oblasti sestavování závěrek pro mateřské 

společnosti dle standardů IFRS, zaměření se na jednotlivé okruhy vykazování dle IFRS, 

aplikace teoretických znalostí na praktické příklady. Kurz je určen pro účetní, hlavní 

účetní, finanční manažery, metodiky a analytiky, kteří se setkávají s účetnictvím 

vedeným dle standardu IFRS, pro začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří si chtějí své 

znalosti ověřit na praktických příkladech. 

Program: 

 Sestavení závěrek dle standardů: 

o IAS 1 

o IAS 7 

o IAS 8 

o IFRS 8 

o IFRS 7 

o IAS 10 

o IAS 24 

 

TERMÍN: 13. DUBNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                       Forma výuky:  online 

Lektor:  Bc. Martin Košta, Ing. Jiří Hrdlička 
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2.4 RESTRUKTURALIZACE, TRANSFORMACE A 

PODNIKOVÉ PŘEMĚNY – PŘÍKLADY FÚZÍ, 

ŠTĚPENÍ SPOLEČNOSTÍ, DISPOZICE S MAJETKEM, 

TRANSAKČNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI 
 

Anotace: 
Seznámíme Vás s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně 

praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, 

oddělit soukromý a podnikový majetek či získat financování. Dozvíte se také o budování 

tuzemských a mezinárodních holdingů. Výklad bude činěn jak z pohledu ekonomických 

a finančních motivů podnikových restrukturalizací, tak i daňových souvislostí při 

nakládání s majetkem. 

 

Program:  

 Základní cíle a motivy restrukturalizací a podnikových přeměn 

 Ochrana soukromého majetku a dispozice s podnikovým majetkem 

 Akvizice, fúze, rozdělení společnosti 

 Úvěrové či jiné financování 

 Zdaňování příjmů z majetku a dispozice s majetkem v rámci podnikových 

kombinací   

 Zdaňování pasivních příjmů a transakce v rámci restrukturalizací (výměnný 

poměr, vypořádání, vklady, prodeje, kapitalizace) 

 Praktické příklady a zkušenosti z praxe 

 

TERMÍN: 14. ZÁŘÍ 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                        Forma výuky: online 

Lektor: Ing. Jaroslava Hanková, Ing. Pavel Postl  
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2.5 RESTRUKTURALIZACE, TRANSFORMACE A 

PODNIKOVÉ PŘEMĚNY – PŘÍKLADY FÚZÍ, 

ŠTĚPENÍ SPOLEČNOSTÍ, DISPOZICE S MAJETKEM, 

TRANSAKČNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PRO 

POKROČILÉ 

 

Anotace:  
Seznámíme Vás s možnostmi podnikových kombinací a transformací včetně 

praktických příkladů a kroků, jak změnit podnikovou strukturu, zefektivnit chod firmy, 

oddělit soukromý a podnikový majetek či získat financování. Dozvíte se také o budování 

tuzemských a mezinárodních holdingů. Výklad bude činěn jak z pohledu ekonomických 

a finančních motivů podnikových restrukturalizací, tak i daňových souvislostí při 

nakládání s majetkem. 

Program: 

 Základní cíle a motivy restrukturalizací a podnikových přeměn 

 Ochrana soukromého majetku a dispozice s podnikovým majetkem 

 Akvizice, fúze, rozdělení společnosti 

 Úvěrové či jiné financování 

 Zdaňování příjmů z majetku a dispozice s majetkem v rámci podnikových 

kombinací   

 Zdaňování pasivních příjmů a transakce v rámci restrukturalizací (výměnný 

poměr, vypořádání, vklady, prodeje, kapitalizace) 

 Praktické příklady a zkušenosti z praxe 

 

TERMÍN: 22. DUBNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                       Forma výuky:  online 

Lektor:  Ing. Jaroslava Hanková, Ing. Pavel Postl 
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2.6 FINANČNÍ DUE DILIGENCE - NOVINKA 

 

Anotace:  
Na kurzu se dozvíte co due diligence obsahuje, k čemu slouží a jak zjištění promítnout 

resp. využít při jednání o kupní ceně. Dále se dozvíte, jaká jsou nejčastější zjištění  

v praxi. Prezentace bude probíhat na praktických příkladech z praxe. 

Kurz je určen pro vlastníky a management firem i odbornou veřejnost, kteří se chtějí 

dozvědět praktické informace o průběhu a nejčastějších zjištěních v rámci finanční 

prověrky a strukturování kupní ceny obecně i v návaznosti na případná zjištění. Kurz je 

pro začátečníky a mírně pokročilé. 

Program: 

 Průběh finanční prověrky a nejčastější zjištění 

 Na co si dát pozor při nákupu a jak připravit svoji firmu na prodej 

 Jak probíhá jednání o kupní ceně, co má vliv na její výši 

 

TERMÍN: 11. KVĚTNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                       Forma výuky:  online 

Lektor:  Ing. Pavel Postl, Ing. Jaromír Chaloupka 
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2.7 SVĚŘENSKÉ FONDY PRO POKROČILÉ 

Z POHLEDU TRANSAKČNÍCH, DAŇOVÝCH A 

LEGISLATIVNÍCH KONSEKVENCÍ VČ. 

MODELOVÝCH PŘÍKLADŮ - NOVINKA 
 

Anotace:  
Zamysleli jste se nad tím, komu a jak předáte úspěšnou rodinnou firmu a chcete mít 

jistotu, že přežije po generace? Chcete vyčlenit vydělané finance pro své děti, připravit 

jim vhodné zázemí a start v počátcích dospělosti? 

Program: 

 Svěřenský fond – rekapitulace – aneb, co byste již měli vědět: 

o Podstata svěřenského fondu 

o Právní úprava 

o Aktéři (zakladatel, svěřenský správce, obmyšlení) 

 Fungování svěřenského fondu a současná praxe: 

o Vznik svěřenského fondu 

o Statut svěřenského fondu 

o Doba trvání svěřenské správy 

o Vyčlenění majetku a jeho správa (včetně otázek ochrany věřitele, 

zakladatele) 

o Plnění obmyšlenému vs. plnění účelu svěřenského fondu (včetně metod 

právního štítu) 

o Dohled nad správou 

o Zánik správy 

 Transakční a daňové souvislosti: 

o Účetní a daňové aspekty (registrace k dani, odpisy majetku, DPH atd.) 

o Zdanění při vyčlenění majetku 

o Zdanění příjmu obmyšleného 

o Očekávaný vývoj (daně, registry, evidence atd.) 
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 Modelové příklady: 

o Ochrana před nečekaným výpadkem společníka a řešení nástupnictví 

o Ochrana majetku – rodinná aktiva 

o Alternativa uspořádání SJM 

o Náhradní obmyšlení a odkazy neziskovým organizacím 

 

TERMÍN: 12. ŘÍJNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                     Forma výuky:  online 

Lektor:  Ing. Tomáš Pacovský, Ing. Pavel Postl 
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2.8 FINANČNÍ ANALÝZA INTERAKTIVNĚ, VČ. 

PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ A KOMPLEXNÍ STUDIE 

- NOVINKA 
 

Anotace:  
Kurz vás provede komplexní problematikou finanční analýzy, včetně porozumění 

vstupů, ze kterých jednotlivé její ukazatele vycházejí. Následovat budou praktické 

vzorové příklady a komplexní případová studie, interaktivní formou. Kurz je určen 

odborné veřejnosti, která se v praxi předmětnou problematikou zabývá, zejména 

komunikačním linkám CFO, hlavním účetním a specialistům finančních institucí, risk 

managementu bank. Účast bude přínosem pro mírně až středně pokročilé zájemce  

o téma. 

Program: 

 Porozumění účetní závěrce 

 Analýza údajů ve výkazech a v příloze k účetní závěrce 

 Dopady na finanční analýzu 

 Teorie finanční analýzy 

 Účel a smysl finanční analýzy 

 Hlavní ukazatele, odvozování, vstupní hodnoty 

 Praktická aplikace na vzorových příkladech 

 Komplexní případové studie 

 Finanční analýza: 

o Podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu 

– finanční výkazy v ČR 

o Struktura aktiv a pasiv – struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení 

o Metody finanční analýzy jako nástroje, které pomáhají odhalit slabé  

a silné stránky společnosti – finanční zdraví 

o Návrhy opatření pro zlepšení – možný směr firmy do budoucnosti 

o Základní termíny finanční analýzy 

o Poměrové ukazatele a jejich význam 
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o Ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE – 

praktický výpočet a interpretace + praktické procvičení 

o Ukazatele likvidity (liquidity ratios): Cash ratio, quick ratio, current ratio 

+ praktické procvičení 

o Ukazatele aktivity (asset utilization ratios), rychlost obratu, doba obratu, 

obratový cyklus peněz, ukazatele krytí stálých aktiv + praktické 

procvičení 

O Ukazatele zadluženosti (debt ratio), ukazatele věřitelského rizika (debt 

ratio), koeficient samofinancování (equity ratio), ukazatele dluhové 

schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage) 

 

TERMÍN: 1. PROSINCE 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                        Forma výuky:  online 

Lektor:  Ing. Kateřina Lučanová, Ing. Petr Novák 
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2.9 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE 

ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ – SESTAVENÍ A 

SPECIFIKA - NOVINKA 
 

Anotace:  
Seznámíme Vás s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních 

předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních 

jednotek a postupy klíčové pro sestavení konsolidace – zejména vyloučení podílů, 

vzájemných vztahů, výpočet konsolidačního rozdílu apod. Kurz je určen pro hlavní 

účetní a finanční ředitele. 

Program: 

 Jak zjistit, zda má společnost povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku: 

o Co je konsolidační celek?  

o Kategorizace skupiny účetních jednotek 

o Termín zveřejnění - splnění zákonné povinnosti 

 Kdy nemusí být konsolidovaná účetní závěrka sestavena, i když jsou splněny 

podmínky dle zákona o účetnictví. 

 Co zvážit před sestavením konsolidované účetní závěrky: 

o Zahraniční účetní jednotky v rámci konsolidačního celku 

o Rozdílnost účetních období 

o Mám povinnost zahrnout do konsolidace veškeré účetní jednotky  

v konsolidačním celku?  

 Možné postupy konsolidace: 

o Plná metoda konsolidace 

o Poměrná metoda konsolidace 

o Ekvivalenční metoda 

o Vyloučení podílů v dceřiných společnostech 

o Konsolidační rozdíl 

o Menšinový vlastní kapitál 
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o Vyloučení vzájemných vztahů mezi společnostmi zahrnutými do 

konsolidačního celku 

o Cash flow a výkaz změn ve vlastním kapitálu 

o Příloha ke konsolidované účetní uzávěrce 

o Konsolidovaná výroční zpráva 

 

TERMÍN: 3. LISTOPADU 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                        Forma výuky:  online 

Lektor:  Ing. Jaromír Chaloupka 
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2.10 KONTROLNÍ POSTUPY SPRÁVCE DANĚ 
 

Anotace:  
Cílem kurzu je seznámit posluchače s postupy správce daně v rámci jeho kontrolních 

postupů. Jakým způsobem na takové postupy reagovat. Kurz je určen pro všechny, kteří 

jednají či budou nuceni jednat se správcem daně, pro začátečníky až mírně pokročilé. 

 

Program: 

 Vyhledávací činnost správce daně a jeho nástroje 

 Místní šetření 

 Postup k odstranění pochybností 

 Daňová kontrola 

 Řádné a mimořádné opravné prostředky 

 

TERMÍN: 9. LISTOPADU 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                       Forma výuky:  online 

Lektor:  Ing. Martin Bortlík 
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2.11 ZAHRANIČNÍ HOLDINGY – PRÁVNÍ A DAŇOVÉ 

SOUVISLOSTI, OCHRANA SOUKROMÍ, ŘÍZENÍ 

RIZIK, EXPANZE NA ZAHRANIČNÍ TRHY VČ. 

MODELOVÝCH PŘÍKLADŮ 
 

Anotace:  
Na kurzu se seznámíte nejen se zdaňováním aktivních příjmů, zejména příjmů  

z podnikání (případně samostatné výdělečné činnosti) a příjmů fyzický osob, ale  

i pasivních příjmů (úroky, dividendy, licence), budete řešit základní pojmy důležité pro 

daňovou optimalizaci, obecné výhody holdingu, základní principy a fungování 

holdingové struktury, klíčové aspekty a hranice daňové optimalizace. V průběhu kurzu 

lektoři zmíní vývoj a trendy v daňové optimalizaci pomocí zahraničních struktur. 

Výklad bude činěn jak z pohledu práva, tak i daňových souvislostí. 

Program: 

 Daňový rezident dle zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojímu 

zdanění 

 Vznik a vyloučení dvojího zdanění 

 Techniky používané při vyloučení dvojího zdanění 

 Zdaňování aktivních příjmů, tj. zdaňování příjmů stálé provozovny, zdaňování 

příjmů z majetku a z dispozice s majetkem a zdaňování některých zvláštních typů 

příjmů (umělci, sportovci atp.) 

 Zdaňování pasivních příjmů (dividendy, licence, úroky) dle zákona o daních  

z příjmů, smluv o zamezení dvojímu zdanění, směrnic EU 

 Modelové struktury, jejich prvky a funkce 

 

TERMÍN: 10. LISTOPADU 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                        Forma výuky:  online 

Lektor:  Ing. Pavla Jánišová, Mgr. Michael Dobrovolný 
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2.12 NOVINKY V DANÍCH – DPH, DAŇ Z PŘÍJMŮ - 

NOVINKA 
 

Anotace:  
Cílem kurzu je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti, které přináší 

novely zákona o daních z příjmů či zákona o dani z přidané hodnoty.  

První část kurzu bude zaměřena na novely zákona o daních z příjmů, přičemž pozornost 

bude věnována převážně uplatnění daňové ztráty, paušální dani, ale i zdanění dluhopisů 

či zrušení superhrubé mzdy. 

Druhá část bude cílit na daň z přidané hodnoty, konkrétně na sazby DPH, možnosti 

osvobození nájmu nemovité věci, mezinárodní obchod se zbožím. Na závěr bude 

nastíněna plánovaná úprava týkající se e-commerce v EU. 

Kurz je určen pro ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které se ve firmách 

zabývají daňovou a účetní problematikou, a v neposlední řadě i pro ty, kteří potřebují 

být informováni o novinkách v daňové a účetní oblasti. 

Program: 

 Oblast daně z příjmů: 

o Uplatnění daňové ztráty 

o Hmotný a nehmotný majetek 

o Paušální daň 

o Zrušení superhrubé mzdy a daně z nabytí nemovitých věcí 

o Stravenkový paušál 

 

 Oblast daně z přidané hodnoty: 

o Změny v sazbách daně a jejich praktické dopady 

o Quick fixes 

o Pronájem nemovitostí 

o Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu 

o Vývoz zboží 
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o Plánované změny 

TERMÍN: 18. KVĚTNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                        Forma výuky:  online 

Lektor:  Ing. Pavla Jánišová, Ing. Radek Bártů 
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3. Právo 
3.1 ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2021 - NOVINKA 

 

Anotace: 
Potřebujete zavést úsporná opatření v oblasti odměňování či redukovat počet Vašich 

zaměstnanců v důsledku vládních opatření? Nevíte si rady s novým způsobem výpočtu 

dovolené? Chcete ve Vaší organizaci správně nastavit pravidla pro práci z domova? To 

všechno a mnohé další vás naučíme na tomto kurzu. 

Cílem kurzu je provést účastníky aktuálními tématy zákoníku práce a řešení 

nestandardních situací v pracovně-právních vztazích včetně dopadů nové judikatury. 

Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, personalisty, účetní, podnikové 

právníky.  

 

Program: 

 Pracovněprávní souvislosti v důsledku vládních opatření (překážky v práci, 

úsporná opatření v oblasti odměňování, změna obsahu pracovního poměru  

a změna pracovní doby, rozvázání pracovního poměru v souvislosti  

s ekonomickými problémy zaměstnavatele 

 Praktický průvodce v počítání dovolené 

 Využívání práce z domu (home office) - úskalí, povinnosti, výhody, nevýhody 

 Stanoviska a rozhodnutí v oblasti skončení pracovního poměru 

 Souběh podání výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru 

 Nová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí 

 Rovné zacházení s přidělenými agenturními a srovnatelnými kmenovými 

zaměstnanci 

 Odměňování a bonusy včetně otázek nerovnosti a diskriminace v odměňování, 

odměňování zaměstnanců vykonávajících práci pro téhož zaměstnavatele  

v rozdílných regionech 

 Smluvní svoboda versus rovné zacházení se zaměstnanci 
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 Snižování zahraničního stravného interním předpisem zaměstnavatele  

a informační povinnost vůči zaměstnancům 

 Doručování v pracovněprávních vztazích 

 Nelegální zaměstnávání a zastřené agenturní zaměstnávání 

 Výkladová stanoviska AKV (DPČ, přestávky na jídlo a oddech, poskytované  

tzv. odměny za přítomnost, dohoda o srážkách ze mzdy, promlčení práva 

zaměstnance na uspokojení nároku na cestovní náhrady, kdo kontroluje 

dodržování režimu dočasně práce neschopného agenturního zaměstnance, 

mimopracovní aktivity pořádané zaměstnavatelem a pracovní úraz) a mnohá 

další zajímavá soudní rozhodnutí. 

 

TERMÍN: 22. ÚNORA 2021 

Cena:  2.890 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. 
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3.2 HOME OFFICE A JEHO PRAVIDLA - NOVINKA 
 

Anotace: 
V současné době se do popředí stále častěji dostává téma flexibility v práci a využití 

technologií pro vzdálenou komunikaci v týmech i s klienty či obchodními partnery. 

Jednou z možností je využití institutu tzv. home office. V současné době proto tato práce 

z domova přestává být vnímána jen jako benefit, nýbrž jako nutnost, jak zachovat 

plynulé fungování firmy a pracovních činností. 

Na tomto kurzu získáte orientaci v základních pravidlech výkonu práce z domova spolu 

s možností využití. Dozvíte se jak efektivně nastavit režim práce z domova, jaké 

dokumenty následně připravit, parametry BOZP, jaké náklady bude zaměstnavatel 

kompenzovat, jak řešit rozvržení pracovní doby a jak to bude např. se stravenkami při 

home office a podobně. Kurz poskytne odpovědi na časté otázky a praktické rady. 

Kurz je určen statutárním orgánům, ředitelům, manažerům, personalistům  

a podnikovým právníkům. 

 

Program: 

 Dohoda o výkonu práce z domova, doporučený obsah 

 Dokumentace při využití home office 

 Rozvrhování a evidence pracovní doby 

 Přesčasy a pracovní pohotovost 

 Zajištění BOZP 

 Uplatnění překážek v práci na zaměstnance při home office 

 Náklady spojené s výkonem práce z domova a jejich kompenzace 

 Další souvislosti - stravenky, odměňování atd. 

 Ochrana osobních údajů v souvislosti s pracovními činnostmi mimo pracoviště 

zaměstnavatele  

TERMÍN: 11. BŘEZNA 2021 

Cena:  2.890 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. 
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3.3 PORUŠENÍ SMLOUVY A MOŽNÉ DŮSLEDKY - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Zásadou soukromého práva je, že „smlouvy mají být dodržovány“. Přesto však v praxi 

dochází k jejímu porušování, kdy strany smlouvy své závazky neplní. Takové jednání 

působí významné právní následky, jejichž rozbor přináší tento kurz. Cílem kurzu je 

vymezení následků porušení smlouvy podle úpravy v novém občanském zákoníku. 

Jednotlivé následky porušení smluvní povinnosti v občanském právu budou popsány  

a detailněji rozebrány. Kurz poskytne doporučení oběma smluvním stranám (v pozici 

dlužníka i věřitele), jak se smluvně ochránit proti porušení smlouvy druhou smluvní 

stranou (fáze prevenční) a jak co nejlépe absolvovat fázi následující po porušení 

smlouvy (fáze postkontraktační). 

Kurz je určen statutárním orgánům, manažerům, vedoucím zaměstnancům, 

pracovníkům obchodního oddělení, podnikovým právníkům. 

 

Program: 

 Předsmluvní odpovědnost 

 Odpovědnost za prodlení 

 Zajišťovací instituty 

 Úroky z prodlení - výklad, předpoklady uplatnění, vazby k ostatním sankčním 

institutům 

 Penále, sankce a jiné sankční mechanismy 

 Smluvní pokuta 

 Využití závdavku (problémové otázky nové právní úpravy, jeho vztah k jiným 

sankčním institutům) 

 Smluvně předvídatelné důsledky (výpověď, odstoupení od smlouvy, odstupné) 

 Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu 

TERMÍN: 15. ČERVNA 2021 

Cena:  2.890 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. 
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3.4 ÚČINNÉ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK VČETNĚ 

PREVENCE JEJICH VZNIKU - NOVINKA 
 

Anotace: 
Vymáhání pohledávek je proces, který zpravidla není příjemný ani pro dlužníka, ani pro 

věřitele. Účinným řešením je předcházení těmto situacím, ale mnohdy i tato snaha 

nemusí být zcela úspěšná a následně je pak vymáhání pohledávek pro věřitele jedinou 

šancí, jak chránit svá práva a své peníze získat zpět. Řešení pohledávek však nemusí být 

vůbec složité a nákladné. Neuhrazená pohledávka bude pro Vás již minulostí. 

Na tomto kurzu získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo 

jak lze minimalizovat negativní dopady neplnění závazku. Obeznámíme Vás  

s efektivními a moderními metodami vymáhání pohledávek, ukážeme Vám, jak  

v konkrétních případech postupovat s důrazem na praktické a efektivní řešení, jaký 

způsob zajištění závazku zvolit a jaké sankční mechanismy lze v jednotlivých případech 

využít. V neposlední řadě Vám ukážeme, jak vymáhání pohledávek probíhá  

v jednotlivých etapách civilního a rozhodčího řízení a jaká je realizace jejich uspokojení 

v případě exekučního řízení, rovněž Vás upozorníme i na alternativní způsoby řešení 

sporů. 

Kurz je určen pro pracovníky oddělení vymáhání pohledávek, účetní, podnikové 

právníky obchodních zástupců, členy středního managementu. 

 

Program: 

 Vymezení základních pojmů (pohledávka, splatnost pohledávky, výzva k plnění, 

příslušenství pohledávky, běh lhůt, prodlení dlužníka věřitele) 

 Prověřování obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy 

 Fáze uzavírání smlouvy, všeobecné obchodní podmínky a znalosti věřitele  

z oblasti závazkových vztahů, obchodní dokumentace jako důkaz existence 

pohledávky 

o Úhrada kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, 

přechod vlastnického práva, vady zboží 

o Podmínky pro ukončení smlouvy 

o Nástroje pro zajištění pohledávek 
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o Využití doložek ve smlouvě (doložka o řešení sporů, volba práva, sudiště, 

mediační doložka atd.) 

o Doručování v obchodních vztazích 

 Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání 

o Doložení vzniku pohledávky 

o Uznání dluhu, kvitance, dlužní úpis 

o Alternativní způsoby řešení sporu 

o Narovnání 

o Upomínka pro neplnění závazku, předžalobní upomínka, splátkový 

kalendář 

 Fáze soudního řešení sporu 

o Řešení sporu před rozhodcem (výhody, nevýhody, problematické 

rozhodčí doložky, úloha obecných soudů) 

o Řešení sporů před obecnými soudy (příslušnost soudů, soudní poplatek, 

náklady řízení, dokazování, návrh na vydání platebního rozkazu, 

směnečného rozkazu, elektronického platebního rozkazu, výkon 

rozhodnutí) 

 

TERMÍN: 13. KVĚTNA 2021 

Cena:  2.890 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. 
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3.5 ZÁKLADY PRÁVA PRO BANKÉŘE A JEJICH 

KLIENTY 
 

Anotace: 
Kurz je určen nejen pracovníkům bank, ale i podnikatelům a zástupcům firem. Účastník 

kurzu bude seznámen se základními pojmy v oblasti bankovního práva a práva 

finančního trhu, právní úpravou vybraných bankovních produktů, postavení subjektů 

bankovně-právních vztahů. Výklad bude obsahovat také možnosti mimosoudního řešení 

sporů mezi klientem a bankou.  

 

Program: 

 Úvod, přehled základních právních norem 

 Základy právní nauky 

o Právní normy 

o Prameny práva a legislativní proces 

o Právní vztahy a právní jednání 

o Právní úkony a události 

o Běh času a lhůty 

o Aplikace práva a zákonnost 

 Realizace práva 

 Právní postavení bank 

o Banka jako subjekt právních vztahů, bankovní činnosti 

o Bankovní regulace a dohled 

o Bankovní tajemství a mlčenlivost 

 Klienti bank 

o Právnické osoby 

o Fyzické osoby 

 Smlouva a její náležitosti obecně 

o Změna smlouvy 

o Plnění nebo neplatnost smlouvy 

 Smlouva o vkladovém účtu 
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 Smlouva o úvěru 

o Zvláštní ustanovení o spotřebitelském úvěru 

 Další vybrané produkty a služby banky 

o Smlouvy o poskytování platebních služeb 

o Šeková smlouva a další platební instrumenty 

  Zajištění pohledávek, utvrzení dluhu 

o Zajistné instrumenty 

o Utvrzovací nástroje 

 Vymáhaní pohledávek 

o Lhůty pro vymáhání 

o Nalézací řízení 

 Právo cenných papírů  

o Rozdělení cenných papírů z pohledu právní úpravy 

o Smlouvy o cenných papírech 

 Mimosoudní řešení sporů mezi bankou a klientem  

 Závěr a vyhodnocení kurzu 

 

TERMÍN: 2. A 3. ČERVNA 2021 (DVOUDENNÍ) 

Cena:  4.350 Kč bez DPH        Forma výuky: prezenční/online 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. 
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3.6 PROCES BOJE PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ 

Z TRESTNÉ ČINNOSTI V KONTEXTU V. SMĚRNICE 

AML 
 

Anotace: 
V rámci kurzu budou vysvětleny přístupy k rizikovosti klienta, politicky exponovaných 

osob nebo nutnosti využití různých rejstříků vč. rejstříku skutečných vlastníků. Kurz je 

určen zejména pro pracovníky AML institucí z finančního trhu, ale také podnikatelské 

sféry. 

 

Program: 

 Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz 

 Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

se zaměřením na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 

30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení 

využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu  

a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU politicky exponované osoby (tzv.  

V. směrnice AML) – transpozice do stávajícího zákona č. 253/2008 Sb.,  

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu 

o Cíle V. AML 

o Nové povinné osoby  

o Centrální registr platebních účtů  

o Hloubková kontrola klienta  

o Registr skutečných majitelů  

o Politicky exponované osoby  

o Anonymní předplacené karty aj. 

 Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky 

 Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice 

AML v ČR 

o Vymezení některých základních právních pojmů 

o Základní povinnosti bank 
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 Náhrada škody, přestupky a správní delikty 

 Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech 

o Otevírání účtů 

o Bankovní hotovostní operace 

o Bankovní bezhotovostní operace 

o Operace na trhu s cennými papíry 

 Závěr kurzu 

 

TERMÍN: 5. KVĚTNA 2021 

Cena:  2.450 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. 
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3.7 OCHRANA SPOTŘEBITELE NA FINANČNÍM 

TRHU - NOVINKA 
 

Anotace: 
Kurz je zaměřen do oblasti vztahů finančních institucí ke spotřebitelům, kteří jsou 

považováni i za slabší smluvní stranu. Obsah kurzu je zaměřen k tomu, aby absolvent 

byl připraven na komunikaci se spotřebitelem a znal rizika, která mohou nastat vůči 

finanční instituci, pokud nebude se spotřebitelem jednáno tak, jak přepokládají obecně 

platné právní předpisy. 

 

Program: 

 Charakteristika ochrany spotřebitele, právní úprava, prameny práva v ČR a EU, 

vymezení základních pojmů při ochraně spotřebitele, regulace a dohled v oblasti 

ochrany spotřebitele obecně a se zaměřením na finanční trhy 

 Vztah NOZ a zákona na ochranu spotřebitele do oblasti poskytování finančních 

služeb 

 Ochrana spotřebitele při smlouvách uzavíraných mimo obvyklou provozovnu  

a uzavíraných na dálku 

 Ochrana spotřebitele ve vybraných oblastech finančního trhu – platební služby, 

kolektivní investování, spotřebitelské úvěry, příp. další 

 Význam etických kodexů při ochraně spotřebitele ve finančních službách. 

 Mimosoudní řešení sporů – obecné přístupy, charakteristika 

o Mimosoudní řešení sporů – řízení před finančním arbitrem (kompetence, 

zahájení řízení, rozhodnutí, opravné prostředky) 

o Mimosoudní řešení sporů – rozhodčí řízení (rozhodčí doložky, rozhodce 

a jeho postavení, kompetence, zahájení řízení, rozhodčí nález) 

 

TERMÍN: 6. ŘÍJNA 2021 

Cena:  2.450 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. 
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3.8 PRÁVNÍ MINIMUM 
 

Anotace: 
Kurz je zaměřen na problematiku soukromého práva včetně procesních souvislostí 

vymáhání pohledávky v mimoinsolvenčním a insolvenčním „světě“. 

 

Program: 

 Osoby (jednání podnikatele, péče řádného hospodáře, subjekty bez osobnosti – 

svěřenský fond, societa) a věci (tradiční věci a cenné papíry včetně směnky) 

 Rodinné právo – manželské majetkové právo, zánik manželství zejména 

rozvodem 

 Nabytí vlastnického práva (i od neoprávněného) 

 Právo stavby, věcná břemena 

 Dědické právo (zejména odpovědnost dědice za dluhy) 

 Závazky – zejména smlouvy (vady, zajištění a utvrzení, zánik) 

 Darování (i pro případ smrti), koupě, směna, výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, 

zápůjčka, úvěr, komise, smlouva o dílo, akreditiv 

 Pracovní poměr 

 Nalézací řízení (pravomocný a vykonatelný exekuční titul) 

 Exekuce a insolvenční řízení (vymezení úpadku a možnosti jeho řešení) 

 

TERMÍN: 20. KVĚTNA 2021 

Cena:  2.950 Kč bez DPH                   Forma výuky:  prezenční 

Lektor: JUDr. Stanislav Sviták 
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3.9 ZÁVAZKOVÉ PRÁVO 
 

Anotace: 
Kurz je zaměřen na závazky, které vznikají především ze smluv a dále z protiprávního 

činu nebo jiné právní skutečnosti (např. bezdůvodného obohacení). Kurz se zaměřuje 

dále na změny a zánik závazků, zajištění a utvrzení dluhů. Pozornost je rovněž věnována 

závazkům z konkrétních právních jednání (např. koupě, dílo, nájem, pacht, zápůjčka, 

výpůjčka atd.). 

 

Program: 

 Pojem a důvod vzniku závazku 

 Smlouva – uzavření, obsah, forma, účinky 

 Závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem 

 Změny a zánik závazků 

 Zajištění (zástavní právo, ručení atd.) a utvrzení dluhů (smluvní pokuta, uznání 

dluhu, zajišťovací směnka) 

 Konkrétní smluvní typy – darování, koupě, směna, výprosa, výpůjčka, nájem, 

pacht, zápůjčka, úvěr, dílo atd. 

 

TERMÍN: 3. ČERVNA 2021 

Cena:  2.950 Kč bez DPH                   Forma výuky:  prezenční 

Lektor: JUDr. Stanislav Sviták 
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3.10 PROBLEMATIKA OBCHODNÍCH KORPORACÍ 
 

Anotace: 
Kurz je zaměřen na právní úpravu obchodních korporací po tzv. velké novele zákona  

o obchodních korporacích účinné od 1. 1. 2021, zejména kapitálových společností (s.r.o. 

a a.s.). Kurz se zaměřuje na problematiku jednání za podnikatele, péče řádného 

hospodáře, ochrany věřitelů a společníků a obchodního rejstříku. Pozornost je rovněž 

věnována podnikatelskému seskupení. 

 

Program: 

 Pojem kapitálových společností a jejich právní regulace 

 Zakladatelské právní jednání a jeho limity včetně problematiky vedlejších dohod 

(sideletters) 

 Jednání za obchodní korporaci 

 Ochrana věřitelů a společníků obchodní korporace 

 Péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení 

 Obchodní rejstřík 

 Podnikatelská seskupení (ovlivnění, ovládání, koncern) 

 Aktuální judikatura Nejvyššího soudu zejména k problematice neplatnosti 

usnesení valné hromady 

 

TERMÍN: 9. ZÁŘÍ 2021 

Cena:  2.950 Kč bez DPH                 Forma výuky:  prezenční 

Lektor: JUDr. Stanislav Sviták 
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3.11 INSOLVENČNÍ ZÁKON 
 

Anotace: 
Účastníci získají přehled o průběhu insolvenčního řízení včetně zvažovaných změn 

právní úpravy insolvenčního řízení, a to zejména ohledně řešení úpadku oddlužením 

(zvažovaná účinnost od 1. 7. 2021). 

 

Program: 

 Charakteristika insolvenčního řízení 

 (Hrozící) úpadek dlužníka – pojem a formy  

 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení  

 Uplatňování pohledávek věřiteli dlužníka  

 Rozhodnutí o insolvenčním návrhu  

 Stanovení způsobu řešení úpadku – konkurs, reorganizace, oddlužení  

 Evropské insolvenční právo 

 

TERMÍN: 16. ZÁŘÍ 2021 

Cena:  2.950 Kč bez DPH                 Forma výuky:  prezenční 

Lektor: JUDr. Stanislav Sviták 
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4. IT kurzy 
4.1 MS EXCEL – EFEKTIVNÍ PRÁCE SE VZORCI 

 

Anotace: 
Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, kdy je vhodné použít maticové vzorce  

a umět je používat, dokáží vyhodnocovat složitější podmínky pomocí funkce KDYŽ  

a logických funkcí (složené funkce). Budou znát statistické funkce provádějících 

výpočty za stanovených podmínek a naučí se efektivně pracovat s více listy v sešitě při 

výpočtech. Vaše vzorce budou přehlednější díky využití názvů buněk a polí. 

 

Program:  

 Práce s bloky vzorců, maticové vzorce 

 Funkce KDYŽ a logické funkce 

 Složené funkce - kombinace více funkcí v jednom vzorci 

 Ukázky práce s funkcemi pro práci s textem a daty 

 Práce s více listy 

 Využití názvů buněk a bloků polí pro zjednodušení práce se vzorci a jejich 

zpřehlednění 

 

TERMÍN:  14. ČERVNA 2021 

Cena:         2.550 Kč bez DPH      Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Jarmila Helmanová 
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4.2 MS PROJECT 2016 
 

Anotace: 
Kurz MS Project 2016 je určen pro všechny, kteří chtějí mít pod kontrolou řízení práce 

na projektech a chtějí pro zefektivnění své práce využít program MS Project 2016. Kurz 

je určen těm, kteří s programem dosud nepracovali nebo mají zatím pouze malé 

zkušenosti s prací v tomto programu.  

Účastníci se dozvědí, jak projekt naplánovat (tzn. zadávat úkoly, vazby mezi úkoly, 

zdroje, přidělovat zdroje k úkolu), sledovat a vyhodnocovat průběh projektu při jeho 

realizaci a umět ho v případě potřeby přeplánovat, tisknout podklady i vytvářet sestavy. 

 

Program:  

 Seznámení s programem Project 

 Základní pojmy 

o Prostředí programu Project 

o Vytvoření nového projektu 

o Nastavení projektu  

 Kalendáře 

 Úkoly 

o Zadání úkolů a jejich vlastností 

o Vazby mezi úkoly 

o Ručně a automaticky plánované úkoly 

o Opakovaný úkol 

 Osnova 

 Zdroje 

o Typy zdrojů 

o Definování zdrojů a jejich vlastnosti 

o Přiřazení zdrojů k úkolům 

o Plánování řízené úsilím 

o Vytížení, přetížení a vyrovnání zdrojů 
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 Náklady 

o Náklady úkolu, zdroje projektu 

o Rozložení nákladů v čase 

o Sledování a řízení průběhu projektu 

o Směrný plán 

 Aktualizace projektu, úkolu 

 Změny plánu 

 Sestavy 

o Tisk a publikování 

o Možnosti tisku 

o Tiskové sestavy 

 

TERMÍN:  26. A 27. KVĚTNA 2021 (DVOUDENNÍ) 

Cena:         4.500 Kč bez DPH      Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Jarmila Helmanová 
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4.3 MS EXCEL – PRÁCE S ROZSÁHLÝMI 

TABULKAMI 
 

Anotace: 
Účastníci kurzu se podrobně seznámí s podmíněným formátováním, které jim umožní 

získat rychlý přehled o údajích v rozsáhlé tabulce. Naučí se používat vyhledávací 

funkce, které pomáhají zejména při práci s rozsáhlými tabulkami. Pomocí nich můžeme 

doplňovat automaticky hodnoty z jiných tabulek. Tím si nejen ušetříme práci, ale 

eliminujeme i možné chyby, které by vznikly při přepisu údajů. 

Budeme se zabývat kriteriálními tabulkami, které slouží k pokročilému nastavením 

filtru. Bez problémů můžeme nastavovat libovolnou podmínku používající logické 

operátory „nebo“ a „a“. 

 

Program:  

 Podmíněné formátování (Víte, že lze označovat celé řádky či sloupce 

odpovídající požadovaným kritériím?) 

 Vyhledávací funkce 

 Kriteriální tabulky, rozšířený filtr 

 Kopírování na místo mimo filtrovanou tabulku 

 Přehledy, souhrny, nástroje pro zpřehlednění tabulek či získání rychlého přehledu 

podle kategorií 

 Funkce pro výpočty podmínkami (Umožňují vybírat pro výpočet z daného 

souboru dat pouze ta, která odpovídají jedné či více podmínkám.) 

 Databázové funkce 

 

TERMÍN:  23. ZÁŘÍ 2021 

Cena:         2.550 Kč bez DPH      Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Jarmila Helmanová 
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4.4 MS EXCEL – KONTINGENČNÍ TABULKY A 

GRAFY 
 

Anotace: 
Kontingenční tabulky představují jeden z nejmocnějších nástrojů na účinnou analýzu  

a třídění velkého množství dat. Slouží k vytváření přehledů z rozsáhlých databází, 

přičemž jednotlivé hodnoty shrnují do vybraných kategorií ve sloupcích a řádcích.  

Na kurzu se naučíte vytvořit kontingenční tabulku, nastavit pole hodnot, seskupovat 

data, pracovat s průřezy, zobrazit podrobnosti (hloubková analýza). Seznámíte se také  

s možnostmi kontingenční tabulky. 

 

Program:  

 Práce s kontingenčními tabulkami na příkladech 

 Tvorba kontingenčního grafu a jeho úpravy 

 

TERMÍN:  21. DUBNA 2021 

Cena:         2.550 Kč bez DPH      Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Jarmila Helmanová 
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4.5 SHOTCUT – ZÁKLADY STŘIHU VIDEÍ - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Program ShotCut patří mezi nejlepší volně dostupné programy pro práci s videi. 

Účastníci kurzu si vyzkoušejí různé možnosti střihu videí, překrývání videí, 

zakomponování obrázků do výsledného videa, vypnutí zvuku videa a přidání vlastního 

zvuku. Pomocí nástrojů programu přidají do vybraných částí výsledného videa text  

a upraví jeho polohu, velikost, vzhled a další vlastnosti, vyzkoušejí si některé z mnoha 

filtrů (efektů), ale třeba také změnu směru přehrávání. Účastníci si také prohlédnou 

některé formáty nabízené pro uložení výsledného videa. 

 

Program:  

 Popis prostředí, zobrazení částí okna, úprava rozložení částí okna 

 Založení projektu, otevírání souborů 

 Seznam záběrů, přidání vybraného videa/obrázku do časové osy, přehrávání 

 Různé možnosti střihu videa, odebrání nepotřebných částí, změna pořadí videí, 

přichytávání videí 

 Vrstvy, vypnutí/opětovné zapnutí zvuku videa, skrytí a zámek videa, rychlost  

a směr přehrávání videa 

 Překrývání videí – velikost a poloha horního videa 

 Obrázky, doba jejich přehrávání, vybrané vlastnosti 

 Filtry – nastavení různých efektů 

 Klíčové snímky a jejich využití 

 Uložení projektu, možnosti uložení výsledného videa 

 

TERMÍN: 8. PROSINCE 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.050 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Mgr. Anna Nováková 
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4.6 CANVA – VYTVÁŘENÍ RŮZNÝCH GRAFICKÝCH 

NÁVRHŮ - NOVINKA 
 

Anotace: 
Aplikace, pomocí které lze snadno vytvořit různé typy grafických materiálů – 

navštívenky, pozvánky, diplomy, grafika pro sociální sítě,… Využít přitom lze šablony 

navržené grafiky a pomocí různých nástrojů je upravit podle svých potřeb a představ. 

Při vytváření návrhu lze také vyjít z prázdného dokumentu a složit ho z různých 

grafických prvků nabízených programem nebo vlastních. 

 

Program:  

 Volba typu grafiky 

 Výběr šablony 

 Pozadí 

 Práce s grafickými prvky, jejich vložení a úprava 

 Fotky, jejich vložení a úprava 

 Text 

 Animace 

 Video a zvuk 

 Import vlastních materiálů 

 Výstup – volba typu výstupního dokumentu 

 

TERMÍN: 7. ŘÍJNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.050 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Mgr. Anna Nováková  
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4.7 FEEDBACK POMOCÍ DOTAZNÍKŮ - NOVINKA 
 

Anotace: 
Stále častěji je potřeba získat informace od zákazníků a návštěvníků různých akcí  

s cílem zjistit jejich spokojenost, případně potřeby. Na tomto kurzu se účastníci naučí 

vytvářet dotazníky v on-line v prostředí aplikací Survio a Google formuláře. 

 

Program:  
Survio 

 Volba způsobu založení nového formuláře (dotazníku) –  šablona, vlastní 

dotazník 

 Nastavení formuláře 

 Přidání, odebrání otázky 

 Typ otázky 

 Nastavení otázky 

 Obrázky a videa 

 Pořadí otázek 

 Stránkování otázek 

 Způsob publikování formuláře – sběr odpovědí 

 Prohlížení odpovědí 

 

Google formuláře 

 Nový formulář, jeho nastavení 

 Nová otázka, odebrání otázky 

 Typ otázky 

 Pořadí otázek 

 Sekce 

 Logika – přeskakování otázek podle odpovědí 
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 Vytváření testů 

o Nastavení bodového hodnocení správné odpovědi 

o Reakce při správné/chybné odpovědi 

 Obrázky v dotazníku 

 Obrázky v otázce 

 Videa 

 Způsob publikování dotazníku/testu 

 Sběr odpovědí, jejich prohlížení a další zpracování 

 

TERMÍN: 24. KVĚTNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.050 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Mgr. Anna Nováková  
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4.8 WEBNODE – VYTVÁŘENÍ WEBOVÝCH 

STRÁNEK - NOVINKA 
 

Anotace: 
Na kurzu se účastníci naučí vytvářet webové stránky pomocí šablon v on-line prostředí 

Webnode. Obsah stránky se vytváří pomocí stavebních bloků, které lze podle potřeb 

upravovat. Účastníci na kurzu založí web a vytvoří několik stránek s různým rozložením 

a obsahem. V základní verzi je vytvoření stránek i webhosting zdarma. 

 

Program:  

 Založení webu – volba šablony 

 Nová stránka, propojení stránek 

 Odebrání stránky 

 Sekce stránky, přidání/odebrání sekce, formátování sekce 

 Vložení prvku do sekce – text, obrázek, mapa, formuláře, tlačítko, vlastní HTML 

kód, fotogalerie… 

 Přesun prvku na stránce, šířka prvku 

 HT odkazy 

 Soubory ke stažení 

 Nastavení webu, doplňkové barvy webu 

 

TERMÍN: 16. ČERVNA 2021 

Cena:  1.250 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Mgr. Anna Nováková 
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4.9 MS WORD – SPRÁVA DLOUHÝCH 

STRUKTUROVANÝCH DOKUMENTŮ 
 

Anotace: 
Cílem kurzu je připomenutí a procvičení nástrojů programu MS Word, které jsou určené 

správě dlouhých dokumentů. Účastníci kurzu se naučí při úpravě vzhledu textu používat 

styly, z nadpisů strukturovaného dokumentu vytvořit obsah, vkládat poznámky pod 

čarou a vytvářet křížové odkazy. 

 

Program:  

 Formátování dokumentu pomocí stylů 

o Přiřazení stylu části textu, „nadpisové styly“, styl Normální 

o Změna formátových vlastností textu nastavovaných stylem 

o Vytvoření vlastního stylu 

 Motivy 

 Vložení/Odebrání vodoznaku 

 Číslování odstavců a nadpisů 

 Vytvoření obsahu 

 Poznámky pod čarou 

 Křížové odkazy (např. odkaz na stranu, na které je konkrétní nadpis, obrázek, 

tabulka,…) 

 Oddíly, jejich využití 

o Různé záhlaví a zápatí v různých částech dokumentu 

o Číslování stran v oddílech 

 

TERMÍN: 14. DUBNA 2021(PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.150 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Mgr. Anna Nováková 
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4.10 MS WORD – AUTOMATIZACE PRÁCE 
 

Anotace: 
Kurz je vhodný pro zájemce, kteří do dokumentů programu MS Word opakovaně 

vkládají stejné texty, obrázky, tabulky, záhlaví a zápatí,… V rámci různých nastavení si 

účastníci procvičí i formátování textu a práci s tabulkami a grafikou. 

 

Program:  

 Automatické opravy 

 Automatický text 

 Pole 

o Ukázky polí vkládaných různými nástroji programu 

o Zobrazení polí 

o Vložení polí, jejich oprava 

o Aktualizace polí 

o Pole a hromadná korespondence 

 Stavební bloky – vlastní předdefinované titulní strany, záhlaví a zápatí, tabulky… 

jejich vytváření, vkládání a odstraňování 

 Šablony a jejich ovládací prvky 

 Zámek dokumentu a aktualizace polí 

 

TERMÍN: 8. LISTOPADU 2021(PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.050 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Mgr. Anna Nováková  
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5. Speciální kurzy 
5.1 NEUROMARKETING 

 

Anotace: 
V rámci tohoto kurzu bude účastníkům představen neuromarketing v širších 

souvislostech, zejména z oblastí psychologie, marketingového výzkumu a sociologie. 

Neuromarketing bude představen především v kontextu současného marketingového 

prostředí a chování současných spotřebitelů, přičemž zmíněna bude například 

bannerová slepota anebo také digitální demence. Kurz bude zaměřen také na praktické 

ukázky a praktická cvičení, například na pozornost, paměť či ukázky metody Eye 

Tracking v marketingu. 

 

Program: 

 Úvod do neuromarketingu 

 Vznik neuromarketingu 

 Současný marketing a motivace spotřebitele 

 Psychické procesy spotřebitele a marketing 

 Emoce a jejich úloha v marketingu 

 Limbická typologie spotřebitele 

 Výzkumné metody v neuromarketingu 

 Použití metody Eye Tracking v marketingu 

 Etika a neuromarketing 

 

TERMÍN: 15. DUBNA 2021 

Cena:  1.650 Kč bez DPH        Forma výuky: prezenční/online 

Lektor:  Ing. Pavel Rosenlacher 
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5.2 PADĚLKY LISTIN A ZNEUŽITÍ PODPISŮ - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Podvody při kterých dochází k manipulaci s pravými podpisy bez vědomí jejich majitele 

nebo k padělání, pozměňování, zaměňování či antedatování listin, patří dlouhodobě  

k nejčastějším a jejich výskyt se každý rok zvyšuje. Důvodem je nejen dokonalejší  

a dostupnější reprodukční technika, ale také praxe, kdy velké ekonomické hodnoty 

bývají obsahem zcela běžných (nezabezpečených) listin. Otisk razítka či podpis již není 

zárukou ochrany. Naopak nevhodný typ podpisu, nebo podpis vyhotovený nevhodným 

prostředkem, případně „jen“ nevhodně umístěný, může být existenčním ekonomickým 

rizikem svého majitele.   

Srozumitelnou formou a na základě reálných případů ze soudně-znalecké praxe v oboru 

kriminalistika (padělky směnek, dokladů, dokumentů, smluv a platidel) se dozvíte, jak 

předcházet nejčastějším rizikovým situacím a jaká jsou možná řešení, pokud už tyto 

situace nastanou. 

Cílem kurzu je ochrana dokumentů proti padělání, prevence zneužití vlastních podpisů 

bez Vašeho vědomí, možnost ovlivnění obsahu vlastními tématy a dotazy pro maximální 

relevanci a aktuálnost kurzu a získání aktuálních informací. 

 

Program: 

 Základní relevantní legislativa  

 Nejčastější a aktuální poznatky ze soudně-znalecké praxe v oblasti: 

o Padělání a pozměňování listin 

o Zneužití podpisů 

o Zneužití platebních karet (skimming) 

 Náležitosti a význam znaleckého posudku 

 Prostor pro individuální dotazy a diskuzi 

 

Kurz poskytne mimo jiné odpovědi na otázky: 

 Jaké listiny se nejčastěji padělají? 
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 Jak postupovat v případě podezření na padělání, pozměňování, zaměňování nebo 

antedatování listin? 

 Je můj podpis odolný vůči padělání?  

 Podepisuji se na správné místo a vhodnou psací potřebou? 

 Jakou barvou se nepodepisovat?  

 Jak zabránit zneužití mého pravého podpisu bez mého vědomí?  

 Jak (lépe) chránit dokumenty?  

 Co jsou to „neviditelné kódy“ tiskárny?   

 Existuje dokonalý padělek? 

 Lze zkoumat stáří listiny? 

 Je razítko přežitek, ochrana nebo riziko?  

 Jsou všechny bílé kancelářské papíry stejné? 

 Kolika způsoby lze dát list papíru do tiskárny? 

 

TERMÍN: 4. KVĚTNA A 10. ŘÍJNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                   Forma výuky:  prezenční 

Lektor: Ing. Vladimír Sitta, MBA 
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5.3 PADĚLKY PLATIDEL (CZK, EUR, USD) A 

ZNEUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET - NOVINKA 
 

Anotace: 
Odborný kurz vycházející ze standardů kurzu České národní banky (ČNB)  

o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování podle  

§ 33 odst. 3 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí rozšířený o praktické 

poznatky ze soudně-znalecké praxe v oboru kriminalistika (padělky bankovek, listin, 

cenných papírů a dokladů a dokumentů).  

Populárně naučnou formou se dozvíte, jak účinně předcházet rizikovým situacím, 

případně jak tyto situace správně řešit.  

Cílem kurzu je znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení, 

znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz, 

rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu), zákonný 

postup při podezření na padělek, minimalizace pokladních rizik (akceptací neplatných, 

padělaných nebo pozměněných peněz), znalost nových vzorů bankovek, prevence 

zneužití platebních karet (kontaktní a bezkontaktní platby), seznámení se s aktuální 

legislativou a příprava na kurz dle §33 odst. 3 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb. 

Kurz je určen pro osoby provádějících pokladní operace, pro zaměstnance státní správy 

a samosprávy, pro každého, kdo přichází do styku s bankovkami, mincemi a platebními 

kartami. 

 

Program: 

 Prezentace podle standardů ČNB  

 Ukázka padělaných a pozměněných peněz 

 Statistika zajištěných padělků 

 Poznatky ze soudně-znalecké praxe  

 Prostor pro individuální dotazy a diskuzi  

 Velmi vizuální prezentace (fotografie, videa a praktické ukázky) 
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Kurz poskytne mimo jiné odpovědi na otázky: 

 Jaké peníze se nejčastěji padělají? 

 Jak si spolehlivě ověřím pravost bankovek – kdekoliv, hned a bez vybavení? 

 Jaké peníze musím přijmout a jaké mohu odmítnout? 

 Je roztržená bankovka platná?  

 Mohu si okopírovat bankovku?  

 Jak bezpečně používat platební kartu? 

 

TERMÍN: 11. ČERVNA A 9. LISTOPADU 2021 

Cena:  2.250 Kč bez DPH                   Forma výuky:  prezenční 

Lektor: Ing. Vladimír Sitta, MBA  
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5.4 GDPR – ZKUŠENOSTI V PERSONALISTICE, 

OBCHODNÍCH VZTAZÍCH, OBCHODNÍ SDĚLENÍ A 

MARKETING - NOVINKA 
 

Anotace: 
Přestože se požadavky GDPR v oblasti personalistiky a obchodních vztahů už nějakou 

dobu řídíme, stále existují sporné a dosud nevyjasněné praktické situace. Rovněž stále 

ještě existuje řada firem, které nejsou s procesem zavádění GDPR u konce nebo  

v této oblasti velmi chybují. Cílem kurzu je připravit posluchače na dopady GDPR do 

každodenní praxe personalistů či obchodníků. Ukážeme vám typické chyby, ke kterým 

v praxi dochází, dozvíte se, v jakém rozsahu vést personálně-mzdovou agendu nebo jak 

mít kontrolu nad svými zaměstnanci bez porušování právních předpisů apod. Dále Vám 

poradíme, jak splnit své povinnosti v oblasti obchodních vztahů a marketingu, nastíníme 

časté chyby při zasílání obchodních sdělení a dozvíte se, na jaké oblasti se zaměřuje 

dozorový úřad (ÚOOÚ) při svých kontrolách. 

Kurz je určen pro zástupce veřejného i soukromého sektoru, zejména vedoucí 

zaměstnance, HR manažery, ostatní personalisty, obchodníky, zaměstnance marketingu 

apod. 

 

Program: 

 Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji 

 Výklad jednotlivých okruhů 

 Praktické případy nakládání s osobními údaji zaměstnanců (průběh výběrového 

řízení, vedení osobních spisů a personálně-mzdové agendy, použití fotografií, 

monitoring zaměstnanců, docházkové systémy) 

 Zpracování osobních údajů v obchodních vztazích (nastavení smluv, VOP) 

 Marketingové praktiky, souhlas v marketingu, marketingové databáze, obchodní 

sdělení 
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 Příklady častého chybování, pohled ÚOOÚ v návaznosti na ukládání pokut 

podnikatelům 

 

TERMÍN: 14. ZÁŘÍ 2021 

Cena:  2.890 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.  
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5.5 5X PROČ A PŘEFORMULOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

JAKO CESTA K JEJICH ŘEŠENÍ, SCAMPER - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Přeformulování problému umožňuje podívat se na problém z několika úhlů a tím 

generovat mnohem více nápadů, jak problém/situaci vyřešit. Podobně funguje i technika 

SCAMPER. 

5x PROČ je metoda zjištění skutečné základní příčiny, nejčastěji vady výrobku, defektu 

zařízení atd., a tím můžeme odstranit důsledky, které by mohly vzniknout. 

 

Program: 

 Otázka – základ řešení, jak na ni? 

 6 způsobů, jak na nové formulace stávajícího problému 

 5x PROČ 

 Proč? Jak? Co? – Zlatý kruh 

 SCAMPER 

 

TERMÍN: 12. DUBNA A 12. ŘÍJNA 2021, 18-19:30 HOD. 

Cena:  590 Kč bez DPH                         Forma výuky: online 

Lektor:  Mgr. Jitka Štádlerová 
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5.6 BRAINSTORMING A JEHO VARIANTY - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Když se řekne kreativita, většinu lidí napadne brainstorming, někteří mají dokonce 

pocit, že je mezi těmito slovy rovnítko. No prostě si tak sedneme a plácáme, co nás 

zrovna napadá… Hm, tak takhle to úplně nefunguje:-). 

Přestože je bouře mozků skutečně základem pro přemýšlení jinak, má své výhody, ale 

také limity. Lze ji dělat velmi efektivně, účinně a samozřejmě v mnoha variantách. 

Pojďme se společně podívat, jak na to. 

 

Program: 

 Co je a co není brainstorming 

 Jak na úspěšný brainstorming 

 Šestero dobrých sluhů 

 Třesk 

 Technika klíčových slov 

 Limity brainstormingu 

 Brainwriting 

 6-3-5 

 

TERMÍN: 3. BŘEZNA A 22. ZÁŘÍ 2021, 18-19:30 HOD. 

Cena:  590 Kč bez DPH                         Forma výuky: online 

Lektor:  Mgr. Jitka Štádlerová 
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5.7 STRATEGIE WALTA DISNEYE A 6 KLOBOUKŮ 

DE BONA - NOVINKA 
 

Anotace: 
Walt Disney byl geniální americký podnikatel počátku minulého století, který se 

proslavil zejména díky legendárním kresleným postavičkám. Spousta nápadů a filmů  

v jeho studiích vznikla metodou řízení kreativního procesu. Naučte se využívat sílu této 

techniky. 

Technika šesti klobouků využívá laterálního myšlení – myšlení, které hledá řešení 

neobvyklou nebo částečně nelogickou cestou. 

Šest klobouků znamená šest odlišných přístupů k problému, pomáhají oddělovat vlastní 

názor a ego od projevu, prohlubují paralelní myšlení v souvislostech a podporují 

strukturální myšlení. Šest klobouků znamená šest stylizovaných rolí. Je to přístup 

vhodný k jakékoliv skupinové/týmové diskusi, která má jako stanovený záměr či cíl 

„něco“ (vy)řešit, na „něco“ přijít apod. Ukážeme si, kde a jak je využít. 

 

Program: 

 Strategie Walta Disneye 

 6 rolí – 6 klobouků de Bona 

 

TERMÍN: 6. KVĚTNA A 24. LISTOPADU 2021, 18-19:30 HOD. 

Cena:  590 Kč bez DPH                         Forma výuky: online 

Lektor:  Mgr. Jitka Štádlerová 
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5.8 ČESKÝ PRAVOPIS: JISTOTY A NOVINKY 
 

Anotace: 
V kurzu probereme vybrané pravopisné jevy z různých oblastí (psaní velkých písmen, 

interpunkce, zkratky a značky, psaní spřežek aj.). Pozornost bude věnována zvláště 

jevům, jejichž kodifikace se v posledních letech změnila, a jevům, v nichž se často 

chybuje (a to i v dokumentech renomovaných institucí, státní správy apod.). Všechny 

jevy budou představeny a vyloženy v přirozených kontextech. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými kritickými pravopisnými jevy současné 

češtiny, seznámit je s výhodami a nevýhodami různých zdrojů informací o češtině  

a umožnit jim položit jakékoliv doplňující dotazy. 

 

Program: 

 Psaní i/y, s/z, mě/mně 

 Psaní velkých písmen, spřežek a cizích slov 

 Základní interpunkční pravidla … 

 

TERMÍN: 3. BŘEZNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  2.150 Kč bez DPH                    Forma výuky: prezenční 

Lektor:  Mgr. Jan Táborský 
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5.9 ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH PÍSEMNOSTÍ 
 

Anotace: 
Jedním z nezbytných kroků při tvorbě úředních písemností je jejich formální úprava. 

V tomto kurzu se zaměříme na nejdůležitější zásady formátování dokumentů, jako je 

dopis, formální e-mail, (výroční) zpráva, směrnice aj. Probereme pravidla relativně 

známá i všeobecně spíše neznámá, důsledně ve shodě s ČSN 01 6910 Úprava 

dokumentů zpracovaných textovými procesory (aktualizované v roce 2014). Některé 

formátovací postupy budou předvedeny v programu Word („tipy a triky“). 

 

Program: 

 Zdroje informací o úpravě úředních dokumentů a typografii vůbec 

 Písmo: druhy písma a jejich užití, řezy písma, vyznačování textu, užívání 

některých specifických znaků 

 Sazba: členění odstavců, zarovnání textu, psaní výčtů, rozložení textu na stránce 

 Práce s tabulkami, obrázky, grafy apod. 

 Úprava dopisu a dalších písemností, práce s šablonami a vzory 

 Všeobecně rozšířené chyby 

 

TERMÍN: 18. KVĚTNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  2.150 Kč bez DPH                    Forma výuky: prezenční 

Lektor:  Mgr. Jan Táborský 
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5.10 STYLISTIKA SOUČASNÉ ČEŠTINY 

 

Anotace: 
Není pochyb o tom, že chceme-li, aby náš text účinkoval na adresáta tak, jak 

potřebujeme, musíme věnovat maximální pozornost nejen jeho pravopisné úrovni, ale 

také jeho jazykovému stylu. Skutečností je rovněž to, že stylistika češtiny není neměnná: 

co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo 

cizí, mohlo v češtině zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod. 

V tomto pětihodinovém kurzu postupně probereme několik desítek stylisticky 

zajímavých jevů z oblasti slovní zásoby i gramatiky. Všechny jazykové příklady budou 

představeny v přirozených kontextech a pro snadnější pochopení nezřídka vyloženy 

v širších souvislostech (např. historických). V kurzu zazní rovněž řada doporučení, jak 

přistoupit k psaní, aby bylo efektivním procesem (od záměru k finálním úpravám), a to 

bez ohledu na typ textu (e-mail, odborný text, popularizační článek aj.). Účastníci se 

seznámí s některými odbornými příručkami pro samostatnou práci. 

 

Program: 

 Slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov 

 Užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus) 

 Čísla a číslice v textu 

 Počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování 

 (Ne)nápadné významové a stylové posuny českých slov 

 Změny slovesných vazeb 

 Tzv. nepravé vedlejší věty 

 

TERMÍN: 23. BŘEZNA 2020 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  2.150 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Mgr. Jan Táborský 
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5.11 SAMURAJ MANAGEMENT V PODNIKOVÉM 

PROSTŘEDÍ - NOVINKA 

 

Anotace: 
Kurz je zaměřen na uplatňování principů vojenské taktiky a strategie  

v podnikohospodářské praxi. Schopnost rychlého rozhodování, efektivní práce pod 

tlakem, umění stanovovat reálné cíle a dosahovat jich v co nejkratším čase, využívání 

silných stránek proti slabým stránkám protistrany jsou základními předpoklady úspěchu 

v konkurenčním prostředí. Dozvíte se, jaké by měl mít manažer sociální a odborné 

kompetence pro uplatňování prvků válečné strategie samurajů jako základu úspěchu  

v podnikání a získáte přehled o aplikování japonských metod řízení v byznyse. 

Kurz je určen začínajícím malým a středním podnikatelům. 

 

Program: 

 Bushido jako vzor manažerského jednání podnikatele (charakteristika osobnosti 

podnikatele, psychologie vedení skupiny, chování člověka v mezilidských 

vztazích a v konfliktních situacích) 

 Interpersonální dovednosti manažera – samuraje (etika - jak zachovat a dát tvář, 

schopnost inovovat - jak dělat věci lépe a jinak, umění naslouchat, motivovat  

a komunikovat - psychologie práce s lidmi) 

 Konfuciánská filosofie a moderní management (organizační struktura - vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti, loajalita vůči zaměstnavateli a patronský přístup 

zaměstnavatele k zaměstnanci - dodržování pracovněprávní legislativy a péče 

zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců) 

 Prvky válečné strategie samurajů jako základ úspěchu v podnikání (analýza 

situace, tvorba strategie, její uplatnění v praxi a následná evaluace) 

 Aplikace japonských metod řízení v byznyse (vývoj a podstata japonských metod 

řízení, dualismus, rozhodovací “ringi“ systém,  Total Productive Maintanence - 

TPM, JIT, Kanban, Kaizen, Jidoka) 

TERMÍN: 19. DUBNA 2021 

Cena:  1.650 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. 
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5.12 PERSONÁLNÍ MANAGEMENT - NOVINKA 

 

Anotace: 
Po absolvování kurzu pochopíte základní aspekty personální práce v pozici manažera. 

Budete se orientovat v metodách získávání a výběru pracovníků. Naučíte se uplatňovat 

správné administrativní postupy přijímání pracovníků, budete schopni využívat 

teoretických poznatků výkonové motivace při tvorbě individuálních motivačních 

programů. Naučíte se rovněž diferencovanému přístupu při uplatňování stylů vedení 

pracovníků. V kurzu není opomenuta ani otázka komunikace na pracovišti, řešení 

konfliktů a delegování pravomocí. 

Kurz je určen začínajícím malým a středním podnikatelům. 

 

Program: 

 Personální práce (personalistika) v organizaci 

 Získávání, výběr, přijímání a adaptace pracovníků 

 Motivace k práci a vedení pracovníků 

 Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků 

 Komunikace v organizaci a její vliv na utváření pracovního klimatu, vazba 

pracovních vztahů k jiným personálním činnostem 

 Řešení konfliktů 

 Delegování pravomocí 

 

TERMÍN: 31. KVĚTNA 2021 

Cena:  1.650 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. 
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5.13 ŘÍZENÍ NÁSTUPNICKÉ STRATEGIE 

V RODINNÉM PODNIKÁNÍ - NOVINKA 

 

Anotace: 
Píše se rok 2021, tedy od zakládání rodinných podniků uplynulo cca 30 let. V ČR 

dochází k historicky první novodobé mezigenerační výměně. V mnoha rodinách je však 

řízena intuitivně, do nedávna nebyly k dispozici návody či metodologie popisující kroky 

strategického řízení nástupnictví, výzkumy v této oblasti zaostávají za reálnou praxí. 

Rodiny se „za pochodu“ učí tento projekt řídit, hledají informace o tom, jak sestavit 

rodinnou ústavu, jak ocenit rodinný podnik, jak zviditelnit značku, jak vstoupit na 

zahraniční trhy, jak nově nastavit procesy, jak vyhodnocovat efektivitu podnikatelských 

aktivit, jak zvyšovat přidanou hodnotu svých výrobků, jak zvyšovat kvalifikaci 

zaměstnanců, jak cílit na vyšší produktivitu, jak vytvořit dostatečné finanční rezervy pro 

predikovaný mírný pokles ekonomického růstu, apod.  

Nabízený kurz je proto zaměřen na procesy spojené s řízením nástupnické strategie.  

Na tuto nahlíží jako na projekt s jeho jednotlivými fázemi z pohledu samotných aktérů 

– zakladatelů, nástupníků, ale i zaměstnanců či dodavatelů. Významně přispěje  

k systematizaci materie tohoto novodobého fenoménu, k poznání a pojmenování jeho 

konkrétních problematik. 

Kurz je určen majitelům rodinných podniků – zakladatelům, ale i nástupníkům – ideálně 

aby se jej účastnili společně s dalšími rodinnými příslušníky zapojenými  

do podnikatelských aktivit rodinné firmy. 

 

Program: 

 Specifika rodinného podnikání, základní dilema rodinného podnikání, 

socioemocionální bohatství 

 Koho se nástupnictví týká a koho ovlivní? 

 Situace v ČR – průběh nástupnictví a zkušenosti českých rodinných firem 

(případová studie Petrof, DEclear, Delfy) 

 Jak se připravit – předávající? 

 Hledání a příprava nástupce 
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 Sestavení rodinné ústavy (rodinného protokolu, rodinné charty) 

 Předání řízení (desatero, jak zvládnout nástupnictví), faktory ohrožující proces 

nástupnictví 

 Přípravné kroky pro předání vlastnictví - analýza stávajícího tržního postavení 

firmy, interního a externího prostředí, ambicí pro budoucnost 

 Restrukturalizace firmy před předáním vlastnictví 

 Co s podnikem, který nikdo nechce (Svěřenský fond apod.) 

 Postnáslednická fáze – role zakladatele 

 Časová osa nástupnictví 

 

Druhý rodinný příslušník obdrží 15% slevu na tento kurz. 
 

TERMÍN:  26. A 29. BŘEZNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:   2.150 Kč bez DPH      Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:   Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. 

  



84 
 

 
 

5.14 PŘEDVÍDATELNÁ IRACIONALITA - NOVINKA 

 

Anotace: 
Přestože klasická ekonomická teorie ve svých modelech pracuje s předpokladem 

racionálního účastníka, tedy takového účastníka, který vždy jedná tak, aby 

maximalizoval svůj užitek, tak v reálné praxi se lze setkat s příklady tendenčního selhání 

racionality. Těmto selháním se říká behaviorální biasy a mají podobu chyb v lidském 

myšlení, které člověku brání v optimálním rozhodování a skutečné maximalizaci jeho 

užitku. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s projevem nejčastějších biasů a jejich 

dopadů na lidské rozhodování. Identifikace těchto tendenčních selhání, která se týkají 

každého člověka a kterých se lidé dopouštějí opakovaně, by měla přispět ke zlepšení 

rozhodovacích schopností v běžném i profesním životě či v rámci investičních 

rozhodování. 

Dále bude v rámci kurzu rozebrán vliv společenských, tržních a právních norem na 

vytváření a fungování institucí. Správné reflektování těchto norem může firmě pomoci 

zlepšit vnitropodnikovou kulturu, motivaci zaměstnanců a utužit vztah se zákazníky  

i obchodními partnery. 

Kurz je určen statutárním orgánům, ředitelům, manažerům, personalistům  

a podnikovým právníkům. 

 

Program: 

 Pojem racionalita a omezená racionalita 

 D-K efekt 

 Behaviorální biasy 

 Konflikt tržních a společenských norem 

 

TERMÍN: 5. KVĚTNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.150 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  Ing. Michal Blahout 
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5.15 PAMĚŤOVÉ TECHNIKY - NOVINKA 

 

Anotace: 
Existují jednoduché techniky, kterými si můžeme zapamatovat cokoliv, co si 

zapamatovat chceme. Tyto techniky, byly dokonce považované za tajné, my se však 

pomocí nich naučíme, jak nám fakta zůstanou v paměti. 

Účastníci dostanou „návod“ na sestavení si vlastních mnemotechnických pomůcek 

využitelných v běžném životě. Vyzkouší si metody Loci a její aplikace do pracovního 

života. Osvojí si tipy a techniky na to, jak si zapamatovat čísla. Postup, jak využívat 

znalosti toho, jak si lidé pamatují při prezentaci. Naučíte se zapamatovat si svoje číslo 

účtu či jakékoliv jiné číslo, které v životě potřebujete. 

Získáte návod, jak využít principů paměti při předávání informací tak, aby si je lidé 

skutečně pamatovali. Naučíte se, který den v roce je který den v týdnu (v aktuálním 

roce). 

 

Program: 

 Jak funguje paměť – základní principy 

 Mnemotechniky – jak na ně 

 Akrostika a akronyma 

 Metoda Loci a její využití v praktickém životě 

 Jak si lidé pamatují? 

 Test na krátkodobou paměť 

 Techniky na zapamatování si čísel  

 Kalendář na rok – spojení logiky a obraznosti 

 

TERMÍN: 11. LISTOPADU 2021 

Cena:  3.360 Kč bez DPH                   Forma výuky:  prezenční 

Lektor:  Mgr. Jitka Štádlerová 
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5.16 NOVINKY V OBLASTI MEZD A HR - NOVINKA 

 

Anotace: 
Cílem kurzu je sdílení zkušeností a rozšíření obzoru o novinkách v oblasti mezd a HR. 

Je určen pro personalisty, účetní a ostatní se zájmem o dané téma. Kurzu se může 

účastnit kdokoli se zájmem o dané téma, může to být začátečník i jakkoli pokročilý. 

 

Program: 

 Rekapitulace novinek 

 Příklady z praxe rozporuplných opatření 

 Diskuze a sdílení zkušeností ostatních, co k tomu mají co říci 

 

TERMÍN:  8. ČERVNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                       Forma výuky:  online 

Lektor:  Tereza Svatošová 
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5.17 METODIKA RECRUITINGU PRO PODNIKATELE 

A HR MANAŽERY – ADAPTAČNÍ PROCES - 

NOVINKA 

 

Anotace: 
Na kurzu získáte základní znalosti o metodice výběru vhodného kandidáta na základě 

jeho reálných znalostí a dovedností. Po absolvování kurzu budete rozlišovat kandidáty 

spíše pomocí faktů než domněnek a emocí. Výrazně tak ušetříte náklady za špatnou 

volbu. Na kurzu bude probírána jak teoretická část, tak praktické příklady. Kurz je určen 

pro podnikatele a HR manažery. 

 

Program: 

 Úvod do adaptačního procesu (AP): 

o Co je (AP) a jeho význam 

 Pre-onboarding: 

o Efektivní využití času před dnem nástupu 

o Den nástupu 

 Metodika AP: 

o Plán AP – obsah 

o Stanovení milníků AP 

 Hodnocení: 

o Systém hodnocení milníků 

o Hodnocení AP 

o Hodnocení celého procesu recruitingu 

 Cvičení a příklad z praxe 

 

TERMÍN: 10. ŘÍJNA 2021 

Cena:  2.450 Kč bez DPH                   Forma výuky:  online 

Lektor:  Mgr. Jan Rechnovský 
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5.18 METODIKA RECRUITINGU PRO PODNIKATELE 

A HR MANAŽERY – EFEKTIVNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

- NOVINKA 

 

Anotace: 
Na kurzu získáte základní znalosti o metodice výběru vhodného kandidáta na základě 

jeho reálných znalostí a dovedností. Po absolvování kurzu budete rozlišovat kandidáty 

spíše pomocí faktů než domněnek a emocí. Výrazně tak ušetříte náklady za špatnou 

volbu. Na kurzu bude probírána jak teoretická část, tak praktické příklady. Kurz je určen 

pro podnikatele a HR manažery. 

 

Program: 

 Stanovení klíčových znalostí a dovedností pro poptávanou pozici: 

o Jádro pozice – co je nutné správně stanovit a následně otestovat 

 Formulace textu poptávky: 

o Struktura poptávky 

o Formulace a obraty odpovídající poptávané pozici 

 Přeceňování CV: 

o CV jako zdroj zásadních chyb recruitingu 

o Skutečný účel CV 

o Jak správně hodnotit CV 

 Komunikace s kandidátem: 

o Neúspěšným 

o Úspěšným 

 Test kandidáta: 

o Testovací oblast a otázky 

o Bodovací systém 

o Hodnotitelé 
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 Pohovor s kandidátem: 

o Struktura pohovoru 

o Hodnocení pohovoru 

O Emoce pod kontrolou 

 

TERMÍN: 6. ŘÍJNA 2021 

Cena:  2.450 Kč bez DPH                    Forma výuky:  online 

Lektor:  Mgr. Jan Rechnovský 
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5.19 ZAMĚSTNANEC VS. OSVČ - NOVINKA 

 

Anotace: 
Na kurzu získáte objektivní pohled na výhody a nevýhody při zapojování obou skupin 

do činnosti firmy. Kurz je určen podnikatelům a HR manažerům. 

 

Program: 

 Srovnávací osobnostní profil zaměstnance a OSVČ: 

o Schopnost přijímat pravomoci a nést odpovědnost  

o Loajalita 

o Leadership  

o Schopnost pracovat v týmu 

o Odolnost vůči stresu  

o Samostatnost 

o Inovativnost   

 Nákladovost zaměstnanec vs. OSVČ: 

o Nákladový model firmy pro zaměstnance a OSVČ ve stejné pozici 

 

TERMÍN: 2. LISTOPADU 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                     Forma výuky:  online 

Lektor:  Mgr. Jan Rechnovský 
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5.20 PRAKTICKÝ DIREKT A DATABÁZOVÝ 

MARKETING ANEB JAK PRODAT CO NEJVÍCE ZA 

CO NEJMÉNĚ - NOVINKA 

 

Anotace: 
Náplní kurzu bude objasnit celkový proces efektivity komunikace ve společnosti a to 

zejména v dlouhodobém horizontu úspěšnosti marketingové strategie společnosti, v 

procesu získávání nových kontaktů na perspektivní zájemce, jejich zpracování a 

vyhodnocování a další strategie pro změnu stavu z „lead“ na „prospect“  

a pak na „contact“. Čili z fáze úplného začátku kontaktu až do finální změny stavu na 

zákazníka. 

 

Program: 

 Krátké představení direkt a databázového marketingu, jejich vzájemné propojení 

a funkce v celkovém marketingu společnosti a jaký mají vliv na strategii 

 Co jsou databáze, pořídit/nepořídit databázi 

 Rozdíl databáze a CRM, pořídit/nepořídit CRM  

 Case Studies a také diskuze k vybraným případům ve skupině (jestli bude zájem) 

 Volba vhodných apelů pro strategii oslovování perspektivních zájemců, aby na 

ně slyšeli 

 Výběr vhodné cílové skupiny pro vybrané apely reklamní kampaně, aby 

reagovala 

 Krátké představení kontrolních nástrojů pro zvolení efektivní varianty investice 

do reklamní kampaně 

 

Součástí není: GDPR a výuka práce s konkrétními CRM nebo databázovými SW 

nástroji. 

 

TERMÍN: 22. A 23. ZÁŘÍ 2021 (DVOUDENNÍ) 

Cena:  2.150 Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:  PhDr. Martina Švecová 
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5.21 BUDOVÁNÍ EFEKTIVNÍHO HR - NOVINKA 

 

Anotace: 
Na kurzu získáte zcela nový pohled na fungování HR. Pochopíte, že HR je možné 

budovat jako jednu z klíčových aktivit firmy a svěřovat jí strategické úkoly. Na kurzu 

budou probírány jak výsledky výzkumu u HR, tak doporučení jak a s kým vybudovat 

efektivně fungující HR. Zcela nový pohled na znalosti a dovednosti HR týmu, na 

základě výzkumu fungování HR u 100+ firem v ČR. 

Kurz je určen podnikatelům, CEO a HR manažerům a pro všechny, kteří mají vhled  

do firmy a jsou schopni inovativního myšlení. 

 

Program: 

 Výsledky výzkumu HR u 100+ firem v ČR 

 Znalosti a dovednosti manažera a členů týmu 

 Role pravomoci a odpovědnosti v týmu 

 HR jako jeden z klíčových procesů ve firmě 

 

TERMÍN: 24. BŘEZNA 2021 (PŮLDENNÍ KURZ) 

Cena:  1.950 Kč bez DPH                      Forma výuky:  online 

Lektor:  Mgr. Jan Rechnovský 
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6. Osobnostní rozvoj 
6.1 STRES A JEHO ODSTRAŇOVÁNÍ 

 

Anotace: 
Kurz se bude věnovat psychické zátěži a stresu z pohledu jejich působení a dopadů na 

člověka. Stres bude řešen v kontextu charakteristiky a nároků dnešní doby, kdy stres 

může na člověka působit v nejrůznějších oblastech, ať již soukromé či pracovní. V kurzu 

bude kladen důraz na praktická cvičení a řadu nejrůznějších tréninků, včetně 

sebepoznání a zjištění odolnosti vůči stresu. Součástí kurzu bude také trénink metod 

uvolňující stresové napětí. Absolvování kurzu účastníkům pomůže si lépe uvědomit roli 

stresu v jejich životě a naučí se lepšímu zvládání stresu v náročných situacích. 

 

Program: 

 Stres a jeho projevy 

 Stresory  

 Dopady stresu na člověka 

 Stresové zatížení a jeho zjišťování 

 Adaptační mechanismy člověka 

 Typ osobnosti a prožívání stresu 

 Psychická odolnost a resilience člověka 

 Důsledky dlouhodobého stresu 

 Techniky řízení a redukce stresu 

 

TERMÍN: 17. ZÁŘÍ 2021 

Cena:  1.650 Kč bez DPH                  Forma kurzu:   prezenční 

Lektor:  Ing. Pavel Rosenlacher 
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6.2 JAK ZATOČIT S PŘEŘEKY ANEB KROKY  

KE SPRÁVNÉ ARTIKULACI 
 

Anotace: 
Kurz je určen všem, kdo chtějí zlepšit svůj mluvní projev. Pokud se vám stává, že  

ve svém projevu často drmolíte, polykáte koncovky slov a špatně se vám vyslovují 

některá písmena, společně se naučíme několik praktických triků, jak se efektivně před 

řečí rozmlouvat a artikulovat tak, aby vám diváci rozuměli. Častým mluvním nešvarem 

je také „kuňkání“ a to, že řečník svým sdělením nedokáže zaujmout obecenstvo. V lekci 

vás proto čekají praktická cvičení a rady z mé víc než desetileté kariéry televizní 

moderátorky. Procvičíme si řadu jazykolamů, které pomohou uvolnit mluvidla, 

zaměříme se na problematická slova a naučíme se klást důraz na důležité výrazy  

ve větách. Ovládněte své mluvní tempo a osvojte si metody správné artikulace. 

 

Program: 

 Úvod do správné artikulace – proč je důležitá? 

 Přehled jazykolamů, které usnadní mluvní projev 

 Tipy, jak skoncovat s neustálými přeřeky 

 Příprava na řeč/prezentaci a volba vhodných slov 

 Jak pomůže v rozmlouvání masáž tváří? 

 Výslovnost komplikovaných a složitých slov 

 Práce s mluvním tempem 

 Dynamika řeči 

 Intonace a znělost mluvního projevu 

 Práce s dechem a nádechy 

 Kladení důrazu na slova ve větách 

 Na závěr skrytý trik rychlého a efektivního rozmlouvání 

 

TERMÍN: 17. KVĚTNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  2.550 Kč bez DPH      Forma výuky:   prezenční/online 

Lektor:  Soňa Porupková  
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6.3 ZATOČTE S TRÉMOU A NERVOZITOU 
 

Anotace: 
Jak zůstat v klidu a nenechat se při řeči rozhodit 

Ovládněte trému a naučte se zvládat pocity nervozity 

Kurz pomůže všem, kdo se chystají prezentovat výsledky své práce, vystupovat před 

více lidmi, mluvit na poradách či vést jednání s klienty a obchodními partnery. Pokud 

se vám během těchto situací třesou ruce, nohy, polívá vás horko, červenají vám tváře, 

dělají se fleky po těle, nemůžete dýchat, máte sucho v ústech nebo vás snad bolí záda, 

pak vám předám řadu praktických tipů, jak se s těmito projevy trémy vypořádat. 

Společně se naučíme pracovat s nervozitou, aby vás dále neparalyzovala, ale stala se 

vašim přítelem. Osvojíte si metody, jak pocit nervozity dostat pod kontrolu. Díky 

praktickým cvičením získáte sebedůvěru a naučíte se před publikem vystupovat 

sebevědomě a klidně. 

 

Program: 

 Metody, jak ukotvit roztřepané ruce a nohy 

 Tipy, jak se před projevem zklidnit 

 Důraz na přípravu projevu 

 Práce s gestikulací – jak používat ruce k vyjádření svých myšlenek 

 Práce s dechem, který pomůže odbourat nervozitu 

 Dechová cvičení proti flekům na kůži a k celkovému zklidnění těla 

 Uvolnění sklíčeného a nervózního těla 

 Vytváření klidových zón na „pódiu“ 

 Jak improvizovat v nečekaných situacích 

 Tipy, jak reagovat, když se objeví takzvané okno 

 Příklady toho, jak nás tréma může zdravě motivovat 

 

TERMÍN: 23. ČERVNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  2.550 Kč bez DPH      Forma výuky:   prezenční/online 

Lektor:  Soňa Porupková  



96 
 

 
 

6.4 JAK LÉPE KOMUNIKOVAT A DOSÁHNOUT 

STANOVENÝCH CÍLŮ - NOVINKA 
 

Anotace: 
Cílem kurzu je naučit účastníky zvládat v náročných pracovních a vztahových 

podmínkách každodenní nároky na efektivní komunikaci. V rámci kurzu se zaměříme 

především na kritická místa v komunikaci, která jsou součástí spolupráce a vedení lidí 

ve firmě. Cílem kurzu bude také naučit účastníky jak zvládnout exponované nepříjemné 

situace, které nás vedou k nekontrolovatelnému výbuchu emocí, zvládání stresu atd.  

V rámci kurzu využijeme nejúčinnější vzdělávací metodu (prožitková metoda - rolové 

hry) a procvičíme všemi dostupnými technikami komunikační dovednosti včetně 

asertivity. 

Na kurzu se budou řešit pracovní - komunikační situace, s kterými se setkáváme na 

pracovištích (v běžném, osobním životě) při jednání se svými spolupracovníky, 

nadřízenými, podřízenými, zákazníky apod. Společně s lektorem budeme hledat nejlepší 

způsoby překonávání komunikačních obtíží a získávání souhlasu druhých. 

 

Program: 

 Typologie osobnosti a práce s různými typy lidí 

 Klíčové roviny komunikace - vztahová (osobní) rovina a obsahová (věcná) 

rovina 

 Zásady účinné argumentace a získání souhlasu 

 Komunikační pyramida 

 Efektivní a účelné zvládnutí námitky, nesouhlasu, destruktivní kritiky nebo 

agresi protistrany 

 Způsoby poskytování pochvaly nebo konstruktivní kritiky tak, aby to bylo 

motivační a povzbuzující 

 Oznamování nepříjemných věcí, aby nevyvolávaly odpor 

 Využívání  asertivity v efektivní komunikaci 

 Manipulace a jak se jí bránit 

 

 



97 
 

 
 

 

 Zvládnutí konfliktní situace (a jak si poradit s problémovými spolupracovníky - 

komunikačními partnery) 

 Řešení otázek a konkrétních pracovních problému účastníků ve vztahu k tématu 

kurzu 

 

TERMÍN: 26. A 27. KVĚTNA 2021  

Cena:  2.850 Kč bez DPH                   Forma výuky:  prezenční 

Lektor:   Ing. Juraj Eisel, Ph.D. 
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6.5 JAK TO VŠECHNO STIHNOUT? 

TIMEMANAGEMENT 
 

Anotace: 
V dnešní době jsme vystaveni velkému množství úkolů, povinností a možností, které 

musíme zvládat v čím dál kratším čase. Abychom byli úspěšní, je potřeba se naučit 

vybrat to, co je opravdu důležité, naučit se aktivně řídit svůj život. Zaměříme se na to, 

jak si získat větší prostor po sebe i pro vlastní práci, jak je možné zlepšit plánování  

a posílit soustředění, jak být spokojenější. Existují techniky a tipy, jak zvýšit svoji 

produktivitu, udělat více úkolů, být efektivnější. 

 

Program: 

 Cíle a význam time managementu v dnešní praxi – time management IV. 

generace, osobní prosperita a její součásti 

 „Časožrouti“  – pojmenování a co s nimi, metoda 20/80, jak jsem na tom já, jaké 

jsou moje silné a slabé stránky ve využívání času – co s tím, kdy jsme efektivní 

 Zdroje času a osobní efektivity – jak pracuje naše mysl, biorytmus, návyky, 

koncentrace, práce s nápady, paměť a nové možnosti pro tvořivější práci 

 Praktické tipy a nástroje pro organizaci času:  

o Strategické a každodenní plánování 

o Nadhled 

o Soustředění - „jeden herec na jevišti“ 

o Časové bloky   

o Proaktivita  

o Sféra vlivu 

o Delegování 

 Lifehacky – vychytávky: pravidlo 2 minut, pomodoro technika, STOP,  

porcování slona, sněz tu žábu, 10-10-10 aj. 

 Organizace času v praxi – práce s e-mailem, s telefonem a komunikace s okolím, 

jak se nenechat dohnat k šibeničním termínům 
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 Zvládání stresu a emocí – co je stres, jeho příčiny, fáze vzniku a projevy – akutní 

stres a jeho zvládání, práce pod velkým náporem – jak na to 

 Přehled a nácvik nejdůležitějších protistresových tipů – eliminace a prevence 

stresu v pracovním i domácím prostředí, nácvik relaxace a jednoduchých 

uvolňovacích cvičení, hledání možností práce se stresem 

 

TERMÍN: 10. ČERVNA 2021  

Cena:  3.360 Kč bez DPH                   Forma výuky:  prezenční 

Lektor:   Mgr. Jitka Štádlerová  
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6.6 SILNÝ HLAS A DECH POD KONTROLOU 

 

Anotace: 
Jak ve svém projevu pracovat s hlasem a dechem 

Ovládněte svůj hlas, využijte jeho sílu a naučte se správně dýchat 

V kurzu se společně naučíme, jak dostat svůj hlas pod kontrolu a odstranit nepříjemné 

efekty nervozity, které nás mohou limitovat. Pod vlivem trémy se totiž náš hlas dokáže 

nepříjemně proměňovat. Máme tendenci takzvaně kuňkat, hlas se nám chvěje, 

přeskakuje a mnohdy nás dostává do trapných situací, jeho vyznění není na poslech 

vůbec příjemné. Naučíme se proto dýchat přes bránici, osvojíme si metody, které jsou 

základem pro silný a rezonující hlas. Využijeme potenciál hlasu a naučíme se, jak ho 

nechat rozeznít prostorem. 

 

Program: 

 Metody, jak svůj hlas zesílit, aniž byste křičeli 

 Práce s různou úrovní hlasu v praktických cvičeních 

 Jak pracovat s intonací hlasu 

 Hledání příjemné mluvní tóniny 

 Aktivujeme rezonující hlas, který se bude rozléhat prostorem 

 Dýchání přes bránici jako cesta ke snadnějšímu projevu 

 Zjistíte, v jaké části věty a jak se nadechovat 

 Naučíme se pracovat s hlasovým důrazem ve větách 

 Práce s tichem a pomlkami 

 

TERMÍN: 4. LISTOPADU 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  3.150 Kč bez DPH      Forma výuky:   prezenční/online 

Lektor:   Soňa Porupková 
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6.7 SOUSTŘEĎ SE ANEB JAK SE LÉPE 

KONCENTROVAT V ROZPTÝLENÉ DOBĚ 
 

Anotace: 
Cílem kurzu je získat informace o moderních technikách duševní práce, především 

paměti a koncentrace. Ozřejmit si nejnovější poznatky o fungování mozku a využívat 

tyto schopnosti. Jak na koncentraci, techniky a tipy jak na tzv. „hlubokou“ práci. 

Účastníci si vyzkouší metodu myšlenkového mapování a pochopí výhody toho přístupu 

k plánování, kreativitě, vedení projektů atd. Zjistí, jaký druh paměti převažuje a jaký typ 

učení a zapamatování si nových informací je pro účastníka nejvhodnější. 

 

Program: 

 Úvod do moderních technik duševní práce, příjem, zpracování informací  

 Jak funguje náš mozek při zpracovávání informací a soustředění se 

 Podmínky koncentrace a tipy, jak je můžeme ovlivnit  

 Emoce a naše koncentrace 

 Tipy na zvládání více projektů v jednom čase, na posílení koncentrace – jak 

rozložit pozornost na více projektů     

 Techniky na řešení složitých úkolů 

 Myšlenkové mapy pro práci i pro život 

 Koncentrace a paměť  

 Vybrané mnemotechniky a jejich využití 

 

TERMÍN: 27. DUBNA 2021 (PŮLDENNÍ) 

Cena:  1.150 Kč bez DPH                        Forma výuky:  online 

Lektor:   Mgr. Jitka Štádlerová 
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6.8 JAK PSÁT, ABY NÁM KLIENTI ROZUMĚLI - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Účastníci se na tomto kurzu, naučí jak psát texty, e-maily i další texty tak, aby byly 

formálně správně a také čtivé a srozumitelné. 

 

Program: 

 Psychologie písemné komunikace 

 Jak psát tak, aby mi rozuměli 

 Přizpůsobení stylu zprávy jejímu účelu a adresátovi 

 Pozitivní formulace v písemné komunikaci 

 Jak co nejlépe odpovědět na požadavky klientů 

 Práce s konkrétními ukázkami, e-maily atd. 

 

TERMÍN: 20. ŘÍJNA 2021 

Cena:  3.360 Kč bez DPH                       Forma výuky:  online 

Lektor:   Mgr. Jitka Štádlerová 
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6.9 ETIKA V PRACOVNÍM I SPOLEČENSKÉM 

STYKU - NOVINKA 
 

Anotace: 
Kurz je určen všem, kdo potřebují umět jednat v různých druzích společenských  

i pracovních situací a naučit se společensky obstát v různých sociálních prostředích. 

Vhodný je rovněž pro všechny, kteří častěji cestují do zahraničí a potřebují být 

komunikačním partnerem na úrovni. S tím souvisí prohloubení znalosti těch pravidel 

etikety, která jsou významnou složkou sociální komunikace. 

Pro dosažení co nejefektivnějších výsledků vycházím při volbě jednotlivých prostředků 

z metody nazývané Communicative Approach („komunikativní přístup“), která je 

založena na interakci ve skupině a klade důraz na nácvik komunikace v reálných 

situacích. 

Trénink je postaven z cca 35 % na přednášce, 15 % řízené diskuzi, 35% simulací a 15% 

zpětné vazby a rozboru těchto simulací. 

 

Program: 

 Setkávání  - pozdravy, vítání, představování 

 Navštívenky, pozvánky, korespondence 

 Small talk 

 Dress code 

 Společenské akce – recepce, rauty, číše vína, matinee, atd. 

 

TERMÍN: 9. ČERVNA 2021 

Cena:  3.150Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:   Doc. Mgr. Eva Bobková 
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6.10 ELEVATOR PITCH, PREZENTAČNÍ 

DOVEDNOSTI A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Kurz je určen všem, kdo se potřebují prosadit, umět jednat v obtížných situacích a naučit 

se předcházet konfliktům nebo je řešit s chladnou hlavou. Vhodný je rovněž pro 

všechny, kteří chtějí posílit své argumentační schopnosti a být komunikačním 

partnerem, se kterým budou ostatní vždy rádi jednat.  

Pro dosažení co nejefektivnějších výsledků vycházím při volbě jednotlivých prostředků 

z metody nazývané Communicative Approach („komunikativní přístup“), která je 

založena na interakci ve skupině a klade důraz na nácvik komunikace v reálných 

situacích. 

Trénink je postaven z cca 35 % na přednášce, 15 % řízené diskuzi, 35% simulací a 15% 

zpětné vazby a rozboru těchto simulací. 

 

Program: 

 Elevator pitch – „výtahová komunikace“ 

 Asertivní /efektivní/ předávání informací na různých komunikačních úrovních 

 Jednání i s nepříjemnými nebo manipulativními komunikačními partnery 

 Korektní obhájení a prosazení svého názoru 

 

TERMÍN: 7. PROSINCE 2021 

Cena:  3.150Kč bez DPH       Forma výuky:  prezenční/online 

Lektor:   Doc. Mgr. Eva Bobková 
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6.11 POZITIVNÍ PRVNÍ DOJEM – JAK NA ÚSPĚŠNÝ 

ZAČÁTEK (OBCHODNÍHO) VZTAHU 
 

Anotace: 
Na kurzu se dozvíte, že šanci udělat dobrý dojem máte jen jednu. Opravdu. Pozitivní 

začátek je nástrojem pro budování dlouhodobého vztahu. Jakým konkrétním způsobem 

lze kontrolovat první pozitivní zkušenost s vámi. Jak se v očích ostatních jevíte v prvních 

vteřinách setkání. Co je kladný úvod a jak tím začít úspěšný obchodní či osobní vztah. 

Jaké jevy vaší neverbální komunikace ovlivňují, zda jste ostatním sympatičtí. Jak 

zaujmout dochvilností, péčí o tělo a očním kontaktem. Co vše ovlivní váš oděv mimo 

dobrý pocit a vlastní sebevědomí. 

Kurz je vhodný pro ženy i muže, kteří se setkávají se zákazníky, dodavateli  

a obchodními partnery. Kurz podporuje také členy managementu a vedoucí týmů  

ve vztazích s kolegy a spolupracovníky. 

 

Program: 

 Dozvíte se, jak se dělí „komunikační koláč“ a který kousek rozhoduje o sympatii. 

 Jak číst obrázkové kódy, do kterých zásuvek vás ostatní zastrčí. 

 Co je sedm nástrojů pozitivního prvního dojmu a jak je nabrousit. 

 Co vaše tělo, nosič všech informací, říká o vašich vlastnostech a dovednostech. 

 Oděv není jen oblečení. Oblékání z hlediska matematiky, optiky. 

 Jak využít psychologie barev a tvarů. Oděv jako nástroj komunikace. 

 Jak se mnohem lépe oblékat a vyjadřovat sám sebe a své hodnoty. 

 Získáte třicet návodů, jak budovat moudrý a udržitelný business šatník. 

 Ujistíte se, kde leží síla doplňků a co je neprůstřelná teorie dvanácti košil. 

 

TERMÍN: 10. KVĚTNA 2021 (DVOUHODINOVÝ) 

Cena:  2.150 Kč bez DPH                     Forma výuky:  online 

Lektor:   Daniel Šmíd 
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6.12 BUSINESS ETIKA – GENTLEMANEM ČI DÁMOU 

V OČÍCH ZÁKAZNÍKŮ - NOVINKA 
 

Anotace: 
Na kurzu se dozvíte, že chování a jednání s lidmi v byznysu má své zásady a doporučení. 

Jednoduché návody, jak zvládnout v klidu velmi důležitá jednání. Jak se připravit na 

schůzky se zástupci státu, vedení měst nebo cizinci. Proč psát správně obchodní e-mail 

a vést (třeba i nepříjemný) telefonát. Zda zdraví první zákazník nebo dodavatel či kdo 

platí na obchodním obědě. Jak reagovat na nabídku tykání, když jste žena nebo starší 

člověk. Jak využít úctu, respekt, empatii a takt k zákazníkům ve vztahu s nimi. Jak 

reagovat na představování, vizitky, dary nebo reklamní předmět. Kde jsou záludnosti 

obchodní schůzky, pracovního oběda, v kavárně a na eventech a desítky dalších situací 

moderní business etikety. 

Kurz je určen všem, ženám i mužům, kterým záleží na vztazích se zákazníky, dodavateli 

a obchodními partnery. Všem, kteří pociťují nejistotu při jednáních na vyšší úrovni,  

s cizími lidmi či klíčovými klienty. Kurz podporuje juniorní i seniorní manažery, 

teamleadry a vedoucí týmů ve vztazích. Podporuje sebejistotu v chování na obchodních 

obědech, méně formálních setkáních v kavárnách nebo na firemních akcích. 

 

Program: 

 Dozvíte se, kde leží nástrahy obchodní etikety a proč se jim věnovat. 

 Proč je důležité psát e-mail zdvořile, vhodně a gramaticky správně. 

 Co je vhodné chování v kancelářích, při schůzkách a obchodních obědech. 

 Co je to obchodní protokol a design schůzky a proč je vhodné to vědět. 

 Jak předat či převzít vizitku, kam ji dát a co dělat, když ji nemáte. 

 Osvěžíte si správné představení, oslovení, hodnosti, tituly a tykání. A třeba  

i funkce. 

 Jak budovat atraktivní vztah se zákazníky svým vlastním chováním. 

 Jak předávat a přebírat dary, reklamní předměty a (ne)dárky. 
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 Co doporučuje moderní business etiketa na eventech, rautech a firemních akcích. 

 Kde jsou úskalí konferencí a odborných veletrhů či prezentací. 

 

TERMÍN: 17. ČERVNA 2021 (DVOUHODINOVÝ) 

Cena:  2.150 Kč bez DPH                        Forma výuky:  online 

Lektor:   Daniel Šmíd 
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6.13 OBCHODNÍ RÉTORIKA – JAK ZAČÍT 

ROZHOVOR A ZÍSKAT PŘÁTELE MEZI KLIENTY - 

NOVINKA 
 

Anotace: 
Na kurzu se dozvíte, jak snadno překonat ostýchavost, stydlivost a nejistotu někoho 

oslovit. Jak učinit první krok a jít přímo k tomu, kdo vás zajímá. Kterou větou vhodně 

začít rozhovor s úplně cizím člověkem či známou osobností. Jakými slovy v žádném 

případě nezačínat a na co se nikdy neptat. Jak setkání s cizími lidmi přetavit v obchodní 

nebo osobní úspěch. Dostanete spousty námětů, inspirací a nápadů, jak vést zajímavý 

rozhovor. Naučíte se, jak ze společenských akcí či firemních eventů odcházet s novými 

kontakty. Jak převzít iniciativu a v případě nutnosti hovor a setkání ukončit. Jak trénovat 

vlastní smysl pro důvtip a osobní styl konverzace. Proč není vhodné být sběračem 

vizitek, ale tvůrcem obchodních přátelství. Jak si říct o objednávku, radu, pomoc nebo 

zaplacení faktury. 

Kurz je určen všem, kteří si nejsou úplně jistí v obchodním rozhovoru s ostatními. Je 

vhodný pro ostýchavé, nesmělé a (ne)přirozeně bojácné, aby se naučili jednoduché 

techniky, jak namísto tlaku na nabídku a objednávku klást správné otázky. Inspiraci  

v kurzu naleznou také ti, kteří se setkávají s lidmi, ale neví, o čem a jak mluvit. Kurz 

obsahuje rétorická cvičení a je určen ženám i mužům, kterým záleží na kultivovaném 

projevu v souladu s kulturou firmy. Po absolvování kurzu získáte sebejistotu  

v rozhovorech s lidmi. Lépe tak s nimi můžete budovat vztah. 

 

Program: 

 Jak být vnímavý a rozpoznat, kdy je vhodné k někomu přistoupit a oslovit ho. 

 Náměty, jak přirozeně začít mluvit s kýmkoli a bez strachu. 

 Jak ovládnout ostýchavost a vytvářet tím osobní marketing a vlastní brand. 

 Co říkat, která témata jsou vhodná, která méně a co jsou tabu. 

 Jak udržet konverzaci v klidném proudu, jak nedrmolit a nebleptat. 

 Návrhy pro lepší konverzaci. Rychlost, gramatika a vyšší rétorika. 

 Jak odejít? Přirozené uzavření rozhovoru nebo změna tématu. 
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 Jak posunout obchodní konverzaci na brilantní úroveň. 

 Překonávání komunikačních omylů a záměrných faulů. 

 Čím rozpoznat slovní manipulaci a jak citlivě použít kontramanipulaci. 

 Jak udržet přátele, vyjadřovat zájem a říct si o schůzku, radu nebo objednávku. 

 

TERMÍN: 15. PROSINCE 2021 (DVOUHODINOVÝ) 

Cena:  2.150 Kč bez DPH                        Forma výuky:  online 

Lektor:   Daniel Šmíd 
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I. ZAKÁZKOVÉ KURZY 
 

Institut celoživotního vzdělávání Vysoké školy finanční a správní (pro účely tohoto 

katalogu „Institut CŽV“) realizuje, kromě otevřených vzdělávacích akcí pro odbornou 

a laickou veřejnost, i zakázkové kurzy připravené podle požadavků klientů, tzv. kurzy 

na míru.  Obsah, rozsah i místo konání těchto kurzů respektuje přání klienta. 

 

Níže uvádíme výběr několika úspěšně zrealizovaných zakázkových kurzů.  

 

 Globální ekonomika a její souvislost s finančními trhy 

 Účetnictví fyzických a právnických osob 

 Finanční analýza 

 Finanční výkazy 

 Základy daňového systému ČR 

 Závazkové právo 

 Insolvenční zákon 

 Pracovněprávní minimum 

 Osobní marketing a networking 

 Řízení vztahů s klienty  

 Pokročilé prodejní dovednosti pro bankovní poradce 

 Manažer v době změn 

 Koncentrace, myšlenkové mapy 

 Stylistika češtiny pro každého 

 Bezchybný email a jiné texty aneb Pravopisné jistoty a novinky 

 Psychologie sociálních sítí a bezpečnost 

 

Zároveň všechny nabízené odborné otevřené kurzy uvedené v našem katalogu je možné 

dle přání klienta zorganizovat jako kurzy zakázkové. 

 

Dále Institut CŽV nabízí akreditované zkoušky Českou národní bankou a Ministerstvem 

pro místní rozvoj: 

Zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění 

Zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

Zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru 

Zkoušky podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 

Zkoušky podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování 

Ke všem těmto zkouškám, také nabízíme e-learning k přípravě.  

Více na našich stránkách www.vsfs.cz/kurzy. 

http://www.vsfs.cz/kurzy
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II. OSTATNÍ SLUŽBY 
 

Konferenční servis: zajišťujeme organizační servis kulatých stolů, panelových 

diskuzí a konferencí v místě určeném klientem. 

Individuální odborné konzultace: dle přání klienta zajišťujeme ve spolupráci  

s našimi lektory odborné konzultace k požadované problematice (pro 1 - 3 osoby). 

III. SMLUVNÍ A ORGANIZAČNÍ 

PODMÍNKY 
 

Přihlášky: 

 Přihlášku na vybraný kurz zašlete nejpozději 10 kalendářních dnů před jeho 

konáním:  

o přímo přes www.bankovniakademie.cz  

o e-mailem: iczv@vsfs.cz   

 Přihlášky zasílané po tomto termínu konzultujte individuálně telefonicky nebo  

e-mailem. 

 Všechny došlé přihlášky potvrzujeme v pořadí podle termínu doručení. 

 Minimálně 7 kalendářních dnů před zahájením obdržíte potvrzení o konání kurzu, 

včetně organizačních pokynů. 

 Při vyčerpané kapacitě kurzu, nebo z jiných závažných důvodů, vám bude 

nabídnut náhradní termín. 

 

Platební podmínky a organizační zajištění: 

Cena kurzu je uváděna bez DPH.   

Každý účastník je povinen před zahájením kurzu provést řádně úhradu. Bez předchozí 

úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na kurzu.  

Způsoby úhrady jsou: 

 Hotově - na pokladně v první den konání akce, pokud probíhá v budově Vysoké 

školy finanční a správní, Estonská 500, Praha 10. V případě hotovostní platby 

účastník obdrží pouze zjednodušený daňový doklad (fakturu v tomto případě 

nevystavujeme). Pokud však bude výše úhrady více než 10 000,- Kč, dostane 

klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad-fakturu, který mu bude 

zaslán poštou).  

 Převodem - převodním příkazem na účet č. 500233003/0300 (ČSOB).  

Na žádost účastníka může být vystavena zálohová faktura zaslaná e-mailem. 
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Daňový doklad bude vystaven klientům po úhradě kurzu a zaslán poštou, popř. 

osobně předána na kurzu. 

o Při účasti 2 až 3 účastníků z jedné společnosti poskytujeme 10% slevu ze 

základní ceny kurzu. 

o Při účasti 4 a 5 účastníků z jedné společnosti poskytujeme 12% slevu ze 

základní ceny kurzu. 

o Při účasti 6 a více účastníků z jedné společnosti poskytujeme 20% slevu. 

o Studenti a absolventi VŠFS mají nárok na 25% slevu z kurzovného.  

o Účastníci obdrží „Osvědčení“ o absolvování kurzu.  

o Součástí ceny kurzu je studijní materiál a drobné občerstvení (ovoce, 

sušenky, káva, čaj, voda). 

 

Institut CŽV si vyhrazuje právo na změny v kurzech (změna data a místa konání, změna 

lektora apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části  

z organizačních a provozních důvodů, a to i v případě, kdy již došlo ke změně. Případné 

změny budou v nejkratším možném čase oznámeny účastníkům kurzu e-mailem nebo 

telefonicky. Žádáme o uvedení e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. 

Jestliže dojde ke zrušení akce (kurzu) a účastník má již uhrazeno kurzovné, bude 

účastníkovi platba vrácena v plné výši. Institut CŽV může z důvodu naplnění kapacity 

akce od objednávky odstoupit. Dnem úhrady platby (zaplacením) se rozumí připsání 

částky na příslušný účet Institutu CŽV.  

Přihlášky, jejich změny a storna jsou závazná a možná pouze v písemné formě. Má se 

za to, že jejich jiná změna je z důvodu nedodržení formy neplatná. 

 

Stornovací podmínky 

 Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem kurzu. 

 Při zrušení účasti v době mezi 2. a 9. dnem před konáním kurzu účtujeme storno 

poplatek ve výši 50 %. 

 Při stornu 1 den před konáním a v den konání kurzu nebo při neomluvené absenci 

je nutné uhradit kurzovné v plné výši.  

 

Realizace 

 Kurzy se konají online formou nebo v učebnách budovy Vysoké školy finanční 

a správní, Estonská 500, Praha 10, pokud nebude v potvrzení o přijetí přihlášky 

uvedeno jinak.  

 Kurzy jsou realizované v čase od 9:00 do 16:00 hod., v časové dotaci 

8 vyučovacích hodin, pokud není u jednotlivých kurzů uvedeno jinak. 

 Na přání klienta uskutečníme kurz kdekoliv v České republice a ve Slovenské 

republice. 
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GDPR 

Informace dle nařízení Evropského parlamentu a (Rady EU) 679/2016 Sb. čl. 13.  

Ve smyslu čl. 13 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení 

2016/679) Vás informujeme o tom, že z důvodů uzavření smlouvy o absolvování kurzu 

a z důvodu průkaznosti finančního vypořádání, které je vázáno na uzavřenou smlouvu, 

bude správcem osobních údajů společnost Vysoká škola finanční a správní, a.s.,  

IČ: 04274644, DIČ: CZ699002927, sídlem Estonská 500, 101 00 Praha 10,  

e-mail: info@bankovniakademie.cz k Vaší osobě zpracovány osobní údaje v rozsahu: 

titul, jméno, datum narození, e-mail, telefon, IČO, DIČ, UČO. Osobní údaje budou  

z výše uvedených důvodů uchovávány po dobu 4 let. Zároveň Vás informujeme, že máte 

právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz. Osobní údaje 

nejsou zpracovávány za účelem předávání jiným subjektům. Ve smyslu ustanovení  

čl. 13 odst. 2 písm. e) Vám sdělujeme, že poskytnutí osobních údajů je smluvním 

požadavkem, který je předpokladem pro možnost účasti na otevřeném kurzu. 

Neposkytnutí těchto údajů je překážkou účasti na příslušném kurzu. 


