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Vážené dámy, 
vážení pánové,
dovolte prosím tomuto průvodci 

a své fantazii, aby Vás provedli 

našimi otevřenými kurzy.

Chlebem s akreditacemi MŠMT 

a MV Vás vítá rodina programů poskytujících 

(re)kvalifikace, doprovázená národními písněmi 

v podání  koncepčních programů, které nabízí sys-

tematické, avšak kratší vzdělávání dle požadavků 

firemní praxe. Jsou mezi nimi osvědčení matadoři 

i horké novinky.

„Nás, nás si všimněte!“ volají přes hlavy kurzů 

manažerských, komunikačních a obchodních doved-

ností odborné programy z oblasti legislativy, perso-

nalistiky a účetnictví. Vymydlené, načesané a v róbách 

přichází kurzy v cizích jazycích. Jejich mluvčí, 

prezentační dovednosti v němčině, Vás ujišťuje, že už 

dávno nejsou v Everestě popelkou (das Aschenputtel). 

S jejich frizurou kontrastují dredy IT kurzů v open 

source programech, které si sice drží odstup od svých 

bratranců ze světa Microsoftu, nicméně společně 

třímají transparent „PLNÝMI PIJ ŽIVOT DOUŠKY – 

PŘIHLAS SE NA ECDL ZKOUŠKY!“.

Zpoza kandelábru na Vás mrkají dvojčata E-ovi: 

e-learning a e-shop. Ta předvádí online podporu 

prezenční výuky,  aktuální termíny, výukové filmy, 

didaktické PC hry i outdoorové programy. 

A když některý návštěvník Parku Everesta posmutní 

kvůli penězům, přispěchá veselý zelený chlapík ECS 

Eurofinance, který mu pomůže získat dotaci.

Stejně jako oni všichni, věřím i já, že se brzy potkáme 

(stejně jako Vaše fantazie s realitou) v našich 

učebnách.

Ladislav Buček,
výkonný ředitel Everesta, s.r.o.

OBSAH
Vážené dámy,  
vážení pánové,

možná jste si také povšimli 

stále rostoucího počtu kulinář-

ských pořadů v našich médiích. 

Protože Vy, čtenáři průvodce, 

nezanedbáváte zároveň potravu pro duši, věřím, že 

stejnou popularitu si u Vás získá naše menu v oblasti 

vzdělávání a poradenství.

Vedle tradičních pokrmů staré dobré everestí  

kuchyně zahrnující zejména semináře, workshopy  

a tréninky v oblasti komunikačních, prodejních, 

manažerských a dalších tzv. měkkých dovedností, 

opět narostl počet odborných kurzů. Ty tak doplnily 

také již zavedené jazykové a IT vzdělávání na našem 

pestrém jídelníčku. 

Právě ve skupině odborných kurzů z různých oblas-

tí (od práva přes účetnictví, řízení kvality a jakosti, 

zvyšování efektivity procesů, INCOTERMS a INTRA-

STAT až po řízení výroby) jsme vyslyšeli volání trhu 

a rozšířili jejich nabídku.

Všechny naše duševní pokrmy připravují jen pečli-

vě vybraní a prověření lektoři s dlouholetou praxí, 

které rozvíjíme a kontrolujeme jako pan Septim. 

Jako první v oboru jsme zavedli funkci klientského 
ombudsmana, který je vždy na Vaší straně při po-

suzování, zda byl program pečlivě připraven, záživ-

ně podán, vytvořen jen z nejčerstvějších poznatků 

z oboru a za výhodnou cenu.  

Pokud v průvodci nenajdete přesně ten kurz, na 

který máte chuť, rádi Vám připravíme program  

na míru.

S přáním dobré chuti

Ladislav Buček, 
výkonný ředitel
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25. 11. 2013
Dne 20. listopadu 2013 vedla vzdělávací akci Vedení přijímacích pohovorů a hodnocení PaedDr. 
Eva Fargašová, CSc. Lektorka byla účastníky hodnocena jako jedna z nejlepších, kteří pro naši společ-
nost podobnou vzdělávací akci provedli. Její přednes byl přehledně strukturovaný, poutavý a interaktiv-
ní. Chci také vyzvednout výbornou spolupráci při přípravě a realizaci ze strany Everesty. Realizace byla 
naplánována na základě výběrového řízení a ráda konstatuji, že naše očekávání byla ve všech bodech 
splněna a určitě rádi využijeme služeb Everesty i v budoucnosti.

PhDr. Jana Koubová, vzdělávání zaměstnanců PEVV, FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

22. 11. 2013
Tímto bych vám chtěla poděkovat za spolupráci a rychlou reakci na požadavek lektor + tlumočník na 
téma Komunikace mezi odděleními. Lektor byl velice dynamický, k věci a sklidil úspěch nejen u mě, 
ale i u pana ředitele a ostatních účastníků. Slečna Bábková tlumočení zvládla perfektně, kolegové byli 
moc spokojeni.Těším se na další spolupráci s vámi.

Monika Kohoutová, HR Analyst, Nemak Czech Republic s.r.o.

21. 11. 2013
Ráda bych Everestě moc poděkovala, získala jsem totiž dotaci 40 tisíc Kč od úřadu práce na speciální 
šicí stroj. Je to z 99% zásluha Vašeho kurzu!

Milena Jelínková, účastnice II. běhu „Podnikatelský inkubátor jinak“

18. 11. 2013
Společnost Everesta, s.r.o. byla vybrána jako náš hlavní dodavatel komplexního vzdělávacího pro-
gramu v září 2013. Vysoce hodnotíme kvalitu, celkově profesionální a zároveň vstřícný přístup jak ze 
strany lektora p. Františka Gráfka, tak i profesionálních záchranářů. Oceňujeme také všechny ve firmě  
EVERESTA, kteří se podílejí na přípravě kurzů, jelikož tyto kurzy umí dotáhnout ke zdárné realizaci 
a 100% spokojenosti všech zúčastněných. Všichni účastníci těchto seminářů hodnotili i výbornou kva-
litu studijních materiálů, praktických příkladů a celkově odbornost a připravenost lektora. Společnost  
EVERESTA umí zohlednit naše firemní potřeby a přizpůsobit kurz našim pracovním podmínkám a pro-
kázala své kvality v oblasti vzdělávání a tvorbě projektů, proto ji vřele doporučujeme všem dalším 
potencionálním zákazníkům.

Ivana Řehořová, vedoucí personalistky, HAUK s.r.o.

29. 10. 2013
Zvláštní poděkování patří za kurz Strategické řízení a finanční plánování vedený panem Josefem 
Kutáčem a kurz Využití koučinku v manažerské praxi vedený paní Danou Hrbáčovou. Ze všech 
námi absolvovaných kurzů u Vaší společnosti i jiných agentur je hodnotíme jako nejlépe připravené, 
velký obdiv ke zkušenostem lektorů, podání informací i celkové využitelnosti. Myšlenky, které na těchto 
kurzech zazněly, jsme si vzali k srdci a již několikrát otevřeli při poradách nebo zásadních rozhodnutích. 
Budeme se těšit na další skvělé kurzy!

Petr Henek, ředitel, SECTRON, s.r.o.
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16. 10. 2013
Společnost Everesta, s.r.o. pro nás v roce 2012 v rámci grantového projektu realizovala semináře 
zaměřené na posílení kompetencí v řízení lidských zdrojů – vedení zaměstnanců, komunikace,  
týmová práce, hodnocení zaměstnanců a koučink. S realizovanými školeními jsme byli spokojeni, 
a proto jsme se domluvili na další spolupráci. Seminář Trénink hodnocení zaměstnanců hodnotíme 
jako velmi praktický, profesionálně vedený. Zaměstnanci úřadu měli tak možnost si v praktické rovině 
připomenout nabyté teoretické znalosti v oblasti hodnocení zaměstnanců z předchozích modulů, a zís-
kat tak i odpovědi na své otázky v oblasti, kterou se budou v brzké době zabývat. S poskytovanými 
službami jsme spokojeni a společnost Everesta, s.r.o. můžeme doporučit i jako dodavatele školení pro 
vedoucí zaměstnance institucí v oblasti veřejné správy.

Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ Broumov

13. 5. 2013
Se společností Everesta, s.r.o. spolupracujeme již dlouhodobě. Na základě výborných zkušeností z kur-
zů pořádaných pro veřejnost jsme přistoupili i ke spolupráci v rámci firemních kurzů šitých na míru. 
Školení Rozvoj manažerských dovedností bylo pokračováním každoročně pořádané vzdělávací akce 
zaměřené na profesní rozvoj vedoucích pracovníků SZIF. Společnost Everesta nabízí individuální přístup 
ke klientovi, své kurzy organizuje do nejmenších detailů a připraví vše od návrhu školení, přes jeho 
realizaci až po vyhodnocení. Ceníme si vstřícného týmu pracovníků Everesty, kteří k našim požadavkům 
přistupovali flexibilně. Poděkování patří i za volbu lektora, pana Ondřeje Vejsadu, Ph.D., který je neje-
nom odborníkem ve svém oboru, ale zároveň i osobnost, která se o své zkušenosti umí podělit, předat 
je dál, a to velmi zajímavým způsobem.

Hana Svobodová, ředitelka Odboru personálního, Státní zemědělský intervenční fond

3. 4. 2013
Oba kurzy, jak Komunikační dovednosti, tak i Vedení lidí, splnily očekávání našich zaměstnanců, 
měly spád a znalosti, které v kurzu účastníci načerpali, mohou velmi dobře využít v praxi. Lektor p. Petr 
Bohuslav dokázal strhnout účastníky svým bezprostředním přístupem, znalostmi a zábavným vedením 
těchto kurzů.

Bc. Jana Florianová, personální úsek, PRECIOSA ORNELA, a.s.

8. 3. 2013
V lednu a v únoru 2013 provedla společnost Everesta, s.r.o. školení našich zaměstnanců. I když byly 
požadavky na školení z naší strany velmi specifické, společnost Everesta nám vyšla maximálně vstříc. 
Školení bylo hrazeno z finančních prostředků EU a obzvláště bych chtěl pochválit pomoc, které se nám 
dostalo při vyřizování potřebné administrativy. Samotné školení proběhlo dle našich představ a k naší 
plné spokojenosti.

Bc. Petr Dolejšek, ČESTAV s.r.o.

23. 1. 2013
V naší společnosti dnes proběhlo plánované školení „Controllingu“ pod vedením p. Josefa Kutáče. 
Chtěla bych vám sdělit, že všichni kolegové, kteří se školení zúčastnili, byli maximálně spokojeni s jeho  
realizací a hlavně s perfektním a na míru šitým výkladem lektora samotného. Děkuji Vám za sebe i své 
kolegy za tento přínos!

Martina Reinerová, Teplárny Brno, a.s.
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Náš tým tvoří lektoři, trenéři a koučové, jejichž oporou je know-how společnosti. Jedná se o odborníky  
v daném oboru, kteří navíc velmi dobře ovládají lektorské umění. Základními stavebními kameny týmu  
pak jsou stabilita, profesionalita a odbornost.

Společnost Everesta klade velký důraz na kvalitu práce lektorů. Tu zajišťuje především těmito nástroji:

1. Pečlivý výběr lektorů:
● Každý lektor prochází před zahájením spo-

lupráce náročným výběrovým řízením, ve  
kterém musí prokázat odborné znalosti 
i lektorské předpoklady.

● Pro konkrétní kurz je lektor vždy volen 
s ohledem na cíle, obor podnikání i účastní-
ky firmy.

2. Průběžný rozvoj lektorů:
● Lektoři prochází interními tréninky zaměře-

nými na rozvoj lektorských dovedností, me-
todiku a využívání moderních didaktických 
technik.

● Naši lektoři vědomě rozvíjejí svoje dovednos-
ti a znalosti, rozšiřují si odbornost a sezna-
mují se pečlivě s prostředím nejrůznějších 
tržních oborů. Jsou schopni se dobře zorien-
tovat v konkrétní praxi a přitom neztrácejí 
potřebný nadhled a schopnost inspirace.

3. Kontrola:
● Dbáme na to, aby byl každý kurz či seminář 

ukončen hodnocením, ve kterém účastníci 
podávají zpětnou vazbu jak k výkonu lek-
tora, tak k programu samotnému a to hned 
z několika úhlů pohledu.

● Everesta má vypracovaný vlastní systém 
ověřování kvality práce lektorů formou pra-
videlných a opakovaných náslechů. Jejich  
výsledky se promítají do dalšího vzdělávání 
lektorů a ti podle potřeby procházejí koučin-
kem, zaměřeným na jejich individuální rozvoj.

Díky širokému týmu lektorů jsme schopni pokrýt 
pestrou paletu témat, zajistit flexibilitu při pláno-
vání termínů a pružně reagovat na Vaše potřeby.

Představujeme Vám lektory
a konzultanty z našeho týmu.

Ing. Jiří Bábek – jedatel společnosti Inboox CZ, s.r.o., konzultant, lektor
Absolvent VŠE Praha, oboru Finance. Od roku 2006 pracuje v oblasti zpracování analýz, 
rešerší a vyhledávání informací. Svou profesní kariéru zahájil ve vzdělávací agentuře, 
poté působil jako ekonomický analytik Hospodářské komory České republiky, kde 
pracoval v Oddělení zpracování informací a v Oddělení evropských záležitostí.
V roce 2010 se stal marketingovým manažerem společnosti Everesta, řídil rebran-
ding společnosti, analytickou podporu celého procesu a vybudování týmu podpory 
prodeje. Je zakladatelem a jedatelem společnosti Inboox CZ. Jeho zaměřením jsou 
práce s daty, průzkumy, analýzy, marketing. Má zkušenosti s vyhledáváním informací 
a sběrem dat z regionů ČR i z Evropské unie. Jeho specializací jsou kurzy zpracování 
dotazníkových šetření a kurzy v oblasti sociálních sítí.

Markéta Bábková – lektorka, tlumočnice
Absolventka germanistiky na FF UK v Praze, kde se také připravuje na státní zkoušku 
v oboru Český jazyk a literatura. Ovládá tři cizí jazyky a už devět let se věnuje jejich 
výuce. Anglicky se učila od dětství a s anglofonním světem je v každodenním kon-
taktu. Německou filologii studovala v Praze, Německu a Rakousku a francouzsky se 
učila na univerzitě v Bruselu a s přáteli z Francie. Má zkušenosti s firemní i individu-
ální výukou, konsekutivním tlumočením a organizační prací koordinátorky. Je pečlivá 
a spolehlivá, ale i spontánní, dovede rychle reagovat na změny a dobře komunikovat 
s klienty. Jako lektorka je studenty oblíbená pro svou energičnost, vstřícnost a pozi-
tivní přístup k pokrokům studentů.

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz
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Miloš Bárta – konzultant, lektor
Svou obchodní praxi získal v České spořitelně, kde pak od roku 2000 trénoval prodej-
ní dovednosti a koučoval obchodníky a bankovní poradce. Nakonec se věnoval mana-
gementu v oblasti klientských služeb a vedl tým trenérů v regionu Čechy.
Od roku 2006 se jako konzultant, lektor a kouč ve společnosti Everesta zaměřuje na 
oblast komunikace, obchodních a manažerských dovedností. K jeho speciali-
tám patří time management, gamifikace a facilitace kreativních řešitelských 
sezení.
Využívá při vzdělávání online technologie, je designérem a tutorem e-learningových 
kurzů a webinářů. Sám své znalosti neustále doplňuje studiem online kurzů zahra-
ničních univerzit.

Mgr. Petr Bohuslav – konzultant, lektor
Po pedagogické praxi ve školství pracoval jako interní trenér a kouč a dále ve vý-
znamných manažerských pozicích, později jako organizační vedoucí a oblastní ředitel 
stavební spořitelny a dále několik let jako generální ředitel a předseda představenstva 
reklamní agentury Filip media a.s., kterou zakládal. V současné době působí jako 
interní konzultant a lektor společnosti Everesta. Také ho můžete slyšet již 21 let jako 
moderátora a redaktora ve vysílání Country Rádia.
Svoje praktické zkušenosti dokáže zúročit v lektorské praxi především v oblastech 
komunikace, prezentace a rétoriky a dále v kurzech manažerských a obchod-
ních dovedností. Je specialistou na oblast marketingu, obchodu, managementu 
a především reklamy a public relation.
Kurzy, které Petr Bohuslav vede, jsou zábavné, živé, plné akce a přinášejí absolven-
tům nové praktické dovednosti.

Mgr. Ladislav Buček – výkonný ředitel Everesta, s.r.o., lektor, konzultant
Po čtyřech letech ve školství a v neziskových organizacích nastoupil do společnos-
ti Everesta jako obchodník a lektor. Kromě toho zajišťuje přípravu akreditovaných 
programů a komplexních nabídek do výběrových řízení. Jako konzultant v dotačním 
managementu napsal za dva roky přes 40 projektů s úspěšností přesahující 75 %,  
a pomohl tak získat svým klientům více než 120 mil. Kč na vzdělávání. Ladislav Buček 
vede kurzy komunikačních, obchodních a manažerských dovedností i speciali-
zované kurzy z oblasti projektového řízení, dotačního managementu a organi-
zace výběrových řízení. Při vedení kurzů dává velký prostor účastníkům k vyjádření 
jejich názorů a potřeb, preferuje individuální přístup, přátelskou pracovní atmosféru 
s přiměřenou mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon.

PaedDr. Eva Fargašová, CSc. – lektorka, konzultantka, kouč
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, doktorát získala na 
Filozofické fakultě UP Olomouc a vědeckou hodnost CSc. na Ústavu českosloven-
ských a světových dějin ČSAV v Praze. Působila jako univerzitní pedagožka, poté 
v bankovním sektoru v oblasti marketingu, investičního bankovnictví, jako metodička 
a lektorka pro manažerské vzdělávání, trenér a kouč prodejních a manažerských 
dovedností. 
Kurzy vedené Evou Fargašovou respektují vzdělávací potřeby zadavatele i jednotlivých 
účastníků. Těm nabízí nejen nové poznatky a vlastní bohaté zkušenosti. Podporuje 
kreativitu, učí prezentovat a obhajovat vlastní myšlenky a názory jednoduše a při-
tom nezjednodušovat, vnímat a vidět věci ve všech souvislostech. Jako konzultantka, 
lektorka a kouč společnosti Everesta se orientuje zejména na vzdělávání manažerů 
všech úrovní, psychologii, prodejní a komunikační dovednosti.
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Bc. František Gráfek – lektor, konzultant 
Pracovní kariéru zahájil v České spořitelně a. s., kde zastával pozici metodika a spe-
cialisty vývoje produktů. Z této pozice již také realizoval interní kurzy na jednotlivých 
pobočkách banky. Tato zkušenost pak vedla k tomu, že se stal lektorem a koučem na 
plný úvazek a samostatně zabezpečoval vedení kurzů pro pracovníky retailové i ko-
merční prodejní sítě z pozice interního lektora.
Po 8 letech v bankovnictví působil dalších 8 let v oboru telekomunikací, konkrétně ve 
společnosti GTS Czech s.r.o. Zde zodpovídal za veškeré procesy v oblasti vzdělávání 
a rozvoje lidských zdrojů. Z pozice interního lektora a kouče realizoval rozvojové  
programy v těchto oblastech: komunikační, prezentační a obchodní dovednosti  
a vyjednávání, time management, manažerské dovednosti, pozitivní přístup k zákaz-
níkům ve službách, personální management a motivace.
Jím vedené kurzy jsou vysoce efektivní, zaměřené na praxi a vyznačují se vysokou 
participací účastníků včetně praktických nácviků a zpětné vazby.

Bc. Jan Halm – lektor, konzultant
Pracovní praxí personalista a specialista vzdělávání, vzděláním pedagog s dlouhole-
tým zájmem o zážitkové aktivity a moderní společenské hry pro rozvoj komunikace 
a sociálních dovedností. Má zkušenosti s organizací vzdělávání v rámci výrobní firmy, 
zná specifika práce v mezinárodní společnosti s japonskou kulturou. Hlavním téma-
tem jeho práce jsou programy zaměřené na teambuilding a outdoor.
Organizátor akcí pro mládež a aktivní dospělé, cestovatel po českých luzích a hájích. 
Za vzor má kurzy Prázdninové školy Lipnice, jeho mottem je titul knihy E. Bakaláře 
– I dospělí si mohou hrát.

Ing. Lukáš Hlubuček – lektor, konzultant 
Lektor IT, absolvent Technické univerzity v Liberci, má za sebou 5 let praktického 
školení informačních technologií pro firmy, neziskové organizace, úřady práce apod. 
Jeho specialitou jsou nejčastěji používané programy kancelářského balíku MS Office,  
OpenOffice, MS Project, MS Visio a další. Vede i kurzy počítačové grafiky  
(Photoshop, ZonerPhotoSudio, Corel Draw a další). Kromě lektorské činnosti se věnu-
je i správcovské a poradenské činnosti v oblasti IT.
Ve svých kurzech klade důraz na praktické procvičování na celé řadě příkladů. 

Mgr. Dana Hrbáčová – lektorka, certifikovaný trenér paměti
Absolventka Univerzity J.A. Komenského. Během své profesní praxe prošla řadu pra-
covních pozic. Mimo jiné jako obchodník, vedoucí obchodního týmu, i personalistka. 
Od roku 2002 také jako vedoucí lektor firemního vzdělávání a kouč. Během své pro-
fesní kariéry získala řadu praktických zkušeností z oblastí prodeje, tvorby a vedení 
týmů. Také s budováním a vedením rodinné firmy.
Její lektorská činnost je zaměřena především na vzdělávání v oblasti komunikace, 
prodejních dovedností, managementu a personalistiky se zaměřením na osob-
ní rozvoj. Další oblast vzdělávání, které se věnuje, je neurolingvistické progra-
mování (NLP), trénování paměti a v neposlední řadě kreslení pravou mozkovou 
hemisférou – jako velmi efektivní metody pro rozvoj kreativity a emoční inteligence.
Účastníci jejích kurzů oceňují především přátelskou atmosféru, teoretické znalosti 
podložené bohatou praxí, zábavnou formu výuky a schopnost motivovat účastníky 
k osobnímu růstu.

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz
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PaedDr. Jitka Jandová – lektorka 
Na Karlově univerzitě v Praze absolvovala fakultu pedagogickou, obor učitelství pro 
1.stupeň ZŠ, specializace tělesná výchova. V závěru studia udělen titul PaedDr.,  
doktor pedagogiky. 
Její lektorská činnost je zaměřena především na vzdělávání v oblasti komunikace. 
Při vedení kurzů upřednostňuje přátelskou pracovní atmosféru, orientuje se na prak-
tické využití poznatků.

JUDr. Renáta Jindrová – lektorka, podniková právnička
Absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. Rigorózní řízení 
v oboru pracovní právo.
Od roku 1994 se vedle své právnické praxe věnuje i pedagogické činnosti. V letech 
2007 až 2011 působila ve veřejné správě a zastávala funkci poradkyně 1. náměst-
ka na Ministerstvu financí a vrchní ředitelky Sekce ministra zemědělství. Na těchto 
ministerstvech se podílela na tvorbě připomínek a vypořádávání připomínek za tyto 
resorty ke všem zákonům a prováděcím předpisům ostatních resortů v rámci tzv. 
vnějšího připomínkového řízení, získala praktické zkušenosti z legislativního procesu, 
podílela se na tvorbě zákonů a prováděcích předpisů obou resortů. Zaměřuje se mj. 
na oblasti obchodního a soutěžního práva, práva duševního vlastnictví, pracovního, 
správního a občanského práva a práva nemovitostí. V oboru vzdělávání dospělých 
zúročuje svou více než dvacetiletou právnickou praxi, praxi z řízení podniků na pozici 
jednatelky, ředitelky, příp. členky dozorčích rad nebo představenstva a.s., praxi z po-
radenství pro neziskové organizace a občany a praxi z veřejné správy. 

Ing. Vladimír Karlík – lektor, konzultant  
Po absolvování vysoké školy působil na různých řídících funkcích. Od ředitele odborů 
přes provozního ředitele až po jednatele stavební firmy. Poté si založil vlastní staveb-
ní společnost. Věnuje se také lektorské činnosti v oblasti stavebnictví, kde čerpá ze 
svých praktických zkušeností.
Svoje dlouholeté praktické zkušenosti využívá v lektorské praxi především v oblastech  
zateplovacích a hydroizolačních systémů a managementu malých a střed-
ních společností.
Kurzy, které Valdimír Karlík vede, se vyznačují pečlivou přípravou a střídáním výuko-
vých metod. Často využívá interaktivní diskuse mezi účastníky, které vedou k výměně 
a porovnávání názorů a jejich tříbení. Velkou devizou jsou praktické ukázky práce 
s jednotlivými stavebními systémy.

Mgr. Jiří Kmoch – lektor  
Původně učitel angličtiny, má devítiletou praxi jako tlumočník a překladatel. Několik 
let pracoval pro manažery firmy Boeing. Po absolvování jednooborové psychologie 
získal zkušenosti zejména v diagnostice osobnosti a v realizaci výběrových a rozvojo-
vých programů formou Assessment a Development center i poradenské činnosti. 
Konzultantem a lektorem je od roku 1996. Své pracovní zkušenosti a psychologic-
ké vzdělání využívá při vedení kurzů komunikace, zvládání stresu, sebepoznání 
a poznávání osobnosti druhých, sebeřízení, tvořivosti, zvládání konfliktních 
situací aj. Kurzy může vést i v angličtině. Účastníci si na jeho kurzech cení rozhle-
du v problematice, možnosti diskutovat o širším kontextu věcí a předávání principů 
ověřených praxí.
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Ing. Tomáš Kumstýř – lektor, konzultant, kouč
Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Manažerské a obchodní zkušenosti 
získal v GE Capital Bank. Od roku 1998 se profesně a lektorsky zabývá metodami 
řízení kvality ve službách i ve výrobě. Pracoval jako specialista kvality a mana-
žer procesu v projektech zlepšování procesů. Absolvoval kompletní školení Master 
Black BeltSix Sigma. V České spořitelně pracoval v týmu ombudsmana, současně byl  
zodpovědný za zavedení měření vnitřní kvality a spolupracoval na řízení trvalého  
zlepšování. Je členem EMCC CZECH – Evropské rady pro mentoring a koučink. Byl 
Senior Project Managerem projektů zaměřených na interní koučování v Maďarsku 
a v Rumunsku.
Spojuje ve svých školeních teoretické znalosti s praxí, při využití nejnovějších trendů 
v dané oblasti. Pomáhá účastníkům nalézat odpovědi na otázky, cesty dalšího rozvoje 
a nové pohledy. Kurzy vede interaktivně a účastníci si vždy odnášejí plán, jak nově 
získané informace a dovednosti bezprostředně aplikovat ve své praxi. Obsah a meto-
dy kurzu přizpůsobuje podmínkám a potřebám firmy i účastníků.

Ing. Josef Kutáč, Ph.D. – lektor, konzultant  
Má odbornou praxi v oblasti ekonomického řízení společností, pracoval na pozici se-
nior konzultanta controllingových informačních systémů (GIST Controlling, SAP CO, 
ATACALC). Zná technologické aspekty hutní, chemické, potravinářské a stavební 
výroby. Josef Kutáč má zkušenosti s tvorbou, zaváděním a využíváním rozpočto-
vých a kalkulačních systémů ve výrobních podnicích a v rozpočtových organizacích 
včetně nemocnic. Je odborníkem pro oblast finančního a ekonomického řízení, 
manažerského účetnictví a controllingu, sestavování rozpočtů, plánových,  
výsledných, cenových a ABC kalkulací. Jeho kurzy jsou interaktivní, během školení  
používá řadu praktických příkladů, pomocí kterých vysvětluje odborné myšlenky tak, 
aby si je účastníci školení nejen zapamatovali a pochopili je, ale aby je byli schopni 
aplikovat ve své praxi.

Mgr. Martina Landová – lektorka
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své 
praxi prošla prakticky všemi pozicemi v oblasti obchodu (od obchodního zástupce po 
obchodní ředitelku). 
Během své lektorské praxe pracovala pro řadu renomovaných společností. 
Kurzy vedené M. Landovou se vyznačují vysokou participací účastníků a jsou zaměře-
né na praktické využití nově nabytých vědomostí a dovedností.

Mgr. Petr Martínek – lektor, konzultant  
Po praxi obchodního zástupce pokračoval jako lektor IT dovedností a motivačních 
aktivit, zvláště pro nezaměstnané. Zajišťoval organizačně i personálně různé projekty 
zaměřené na vzdělávání z fondů EU. V současné době působí jako interní konzultant 
a lektor společnosti Everesta. Ve své činnosti využívá pětiletou praxi ve vzděláva-
cích společnostech, kde působil jako lektor IT dovedností od úrovně základních po  
mírně pokročilé uživatele. Kromě těchto kurzů je jeho specializací poradenství – 
dotační tituly ze strukturálních fondů EU a motivační kurzy pro osoby hledající 
zaměstnání. Znalost polského jazyka, kterou ovládá na úrovni rodilého mluvčího,  
využívá také k tlumočení a k překladům různých textů. Kurzy vedené Petrem  
Martínkem jsou zaměřené na praktický nácvik příkladů na PC. Vyznačují se vysokým 
zapojením účastníků a aktivitami podporujícími kreativitu.

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz
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Mgr. Jana Nováčková – lektorka  
Absolventka oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během své 
profesní kariéry získala řadu praktických zkušeností z oblastí vzdělávání, diagnostiky, 
individuálního vedení klientů, tvorby týmů, metodické podpory a vedení týmů. Své 
kurzy vede s důrazem na rozvoj a využití praktických znalostí a dovedností.
Její lektorská činnost je zaměřena především na vzdělávání v oblasti komunikace, 
řešení konfliktů, osobnostní rozvoj, motivaci pracovníků, týmovou spoluprá-
ci, zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření. Dále se věnuje individuální 
i týmové supervizi a koučinku, především koučování při zavádění změn. Od roku 
2011 je akreditovaným supervizorem a koučem, je členem Asociace Supervizorů 
ve Školství, Českomoravského institutu pro supervizi a koučing a členem European  
Association for Supervision and Coaching. 

Jan Novák – spolumajitel Marketeers CZ, s.r.o., lektor, konzultant  
Od roku 1994 pracuje v oblasti marketingu a médií. Působil jako ředitel marke-
tingu pro rádia Evropa 2 a Frekvence 1, ředitel marketingu pro nadnárodní  
telekomunikační společnosti Contactel (ČR) a Golden Telecom (Moskva). Pra-
videlně cestuje jako marketingový konzultant do Saudské Arábie. Jeho  
zaměřením je tvorba komunikačních strategií, budování značek a práce  
s daty a průzkumy trhu. V roce 2012 založil společnost Marketeers, ve které je 
jako spolumajitel a konzultant zodpovědný za řízení agenturního týmu, poraden-
ské služby, strategické plánování, výzkumy a přípravu komunikačních konceptů 
a kampaní.
Je lektorem a konzultantem v oboru marketingu, marketingových analýz a CRM a také 
prezentačních dovedností a vyjednávání v anglickém jazyce.
Kurzy vedené Janem Novákem jsou zaměřeny na propojení teorie s praxí s využitím 
praktických příkladů a předávání praktických zkušeností.

Bc. Vladimír Palička – lektor, konzultant, zkušební komisař pro zkoušení strážných
Absolvent práva na Metropolitní univerzitě Praha a TRIVIS – veřejnoprávní akademie, 
absolvoval pětiletou zahraniční stáž v Irské republice a Velké Británii. 
Dlouhodobě působil v  řadách Městské Policie hl. m. Prahy, kde svou kariéru ukončil 
jako zástupce ředitele OŘ MP Prahy 6. Působí v aktivních zálohách armády ČR, kde 
absolvoval několik specializovaných výcviků, jako např. COMANDOS v roce 2009, 
pyrotechnický kurz v roce 2010 a kurz střeleckého instruktora. 
V oblasti vzdělávání provádí tréninky strážných, detektivů koncipientů, zaměřu-
je se ale také na specializované školení v oblasti právní i fyzické bezpečnosti.  
Od roku 2012 školí i únikovou a bezpečnou jízdu. Účastníkům kurzu poskytuje 
vždy přímou a jasnou zpětnou vazbu a dokáže velmi dobře vystihnout jejich silné 
a slabé stránky.

Ing. Miroslav Pavlišta – lektor, konzultant
Po absolvování vysoké školy působil ve Velvetě Varnsdorf. Zde získal praktické zku-
šenosti při realizaci projektu stavby nového závodu – organizace, plánování, vedení 
týmu. Poté přes dvacet let pracoval pro ministerstvo obrany. Působil v oblasti technic-
kých a řídících funkcí (logistika, přímé řízení a organizování činnosti týmů v terénu, 
náčelník štábu). Po odchodu do zálohy působil jako provozní mechanik a mistr ve 
výrobním podniku.
Svoje praktické zkušenosti využívá v lektorské praxi především v oblastech komuni-
kace, vztahů, řešení konfliktů, asertivity, motivace a hodnocení pracovníků.
Kurzy, které Miroslav Pavlišta vede, se vyznačují pečlivou přípravou a střídáním  
výukových metod. Často využívá interaktivní diskuse mezi účastníky, které vedou 
k výměně a porovnávání názorů a jejich tříbení.
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Bc.  Pavel Priesnitz – lektor
Lektor kurzů z oblasti informačních a komunikačních technologií, počítačový 
technik. Zaměřuje se na oblast informačních technologií ve firemní praxi, komunikace 
a informační zabezpečenosti. V současné době si dále doplňuje vzdělání v navazujícím 
inženýrském studiu na VUT v Brně, obor Systémové inženýrství a informatika. 
Má bohaté zkušenosti coby technik IT a pracovník uživatelské podpory v různých  
firemních prostředích a od roku 2009 také praxi na pozici lektora počítačových kurzů. 
Účastníci kurzů vedených p. Priesnitzem oceňují především přátelský přístup, obecný 
přehled a schopnost velmi srozumitelně a v širších souvislostech podat i složitější tech-
nické problémy.

Martin Rosenbaum – lektor
Ve své profesní kariéře se věnuje oblasti projektového řízení a softwarové 
analýze, především problematice uživatelského rozhraní programů. Podílel se  
na řadě rozsáhlých projektů především ve sféře veřejné správy, ale i v bankovním 
sektoru. Významnou součástí jeho působení je lektorská praxe.
V té působí od roku 1996. Jeho lektorské portfolio zahrnuje kurzy z oblasti IT  
dovedností, především MS Office a OpenOffic.org, ale i dalších open source progra-
mů a operačních systémů (Ubuntulinux, GIMP, …).
Účastníci kurzů, které vede, oceňují především přehled v oblasti IT, výklad problemati-
ky v širších souvislostech, praktické zaměření kurzů, profesionalitu lektora a přátelskou 
atmosféru kurzů.

Bc. Monika Skácelová – lektorka
Absolventka UP FTK v Olomouci, obor rekreologie. V současné době dokončuje magis-
terské studium. Jejím hlavním oborem je akutní medicína. Absolvovala specializační 
studium ARIP a prestižní kurz BATLS. Má desetiletou praxi na výjezdovém stanovišti 
pražské záchranné služby a v současné době pracuje na Emergency Ústřední vojen-
ské nemocnice. V letech 2010 – 2012 byla vrchní sestrou na oddělení rehabilitace 
a poté se vrátila k aktivní práci na akreditované pracoviště Emergency, kde působí 
dodnes. Mimo to je přednášející první pomoci pro laickou veřejnost po celé ČR.
Lekorsky působí od roku 2005, kdy začala přednášet pro společnost ZdrSem, která 
učí první pomoc prostřednictvím zážitkové pedagogiky a občanské sdružení Helpík. 
Účastníci kurzů, které vede, oceňují především její široký přehled v oblasti akutní 
medicíny, schopnost převést složité v jednoduché a vysokou míru praktických ukázek 
improvizace použitelných pro běžný život.

Ing. Štefan Ščepko – lektor, konzultant
Absolvent Vysoké školy elektrotechnické v Liptovském Mikuláši. Od roku 1995 se 
věnuje kromě své poradenské činnosti v oblasti financí a pojištění také školení a kon-
zultační činnosti.
V 2005 – 2010 byl jedním z garantů projektu finančního plánování v České pojišťovně, 
kde se podílel na tvorbě strategie, na přípravě podkladů pro školení a na zavedení pro-
jektu do praxe. Jeho úkolem bylo také školení poradců v poskytování zpětné vazby při 
obchodních jednáních a jejich motivace k navýšení obchodní produkce. V rámci této 
činnosti vedl množství školení zaměřených na obchodní procesy, prezentaci, vedení 
týmu, koučování a motivaci. V 2010 – 2012 pracoval jako manažer pro Českou podni-
katelskou pojišťovnu a měl na starost kontakt s externími sítěmi a jejich školení.
Při svých trénincích a školeních Š. Ščepko využívá svých bohatých zkušeností z teré-
nu a klade důraz na propojení teorie s praxí.

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz
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PhDr. Bc. Zuzana Šidlichovská – lektorka, konzultantka
Absolventka Univerzity Karlovy v Praze. Během své profesní praxe prošla kromě řízení 
řady projektů také několik pracovních pozic. Mimo jiné jako HR specialistka a mana-
žerka kvality. Od roku 2010 působí také jako externí lektorka na univerzitě a vyšší 
odborné škole. Během své profesní kariéry získala praktické zkušenosti z oblastí pro-
jektového řízení, personalistiky, bezpečnosti informací, sociální komunikace a z řízení 
systému kvality v oblasti služeb. Díky takto získaným zkušenostem jsou její kurzy 
vedeny s důrazem na předávání praktických poznatků a na efektivní propojování 
aktivit.
Její lektorská činnost je zaměřena především na vzdělávání ve všech oblastech per-
sonálního řízení, systémový a projektový management, výzkumný design 
a metody a také na efektivní a bezpečnou práci s informacemi. Další oblast, které 
se věnuje, je aplikovaná sociologie. Podílí se na vzdělávání různých věkových kategorií 
- od malých dětí až po dospělé účastníky kurzů a studenty dálkových programů.

Mgr. Michal Šesták – lektor
Absolvent Univerzity J. A. Komenského v Praze. Jeho profesní kariéra je spojena 
s průmyslovým odvětvím automotive. Pracoval u dvou nejprestižnějších automobilo-
vých značek na úrovni importérů pro ČR. Vzhledem ke svým technickým znalostem,  
umění přednášet i zaujmout působil jako odborný poradce a konzultant pro  
významné klienty v soukromém a státním sektoru při rozhodování o nákupech a ob-
měnách vozových parků a přednášel na mnoha odborných seminářích na národní 
a mezinárodní úrovni. V rámci své pracovní náplně byl zodpovědný za organizaci 
a realizaci Assessment Center na pozice prodejců. Bohaté zkušenosti má také s pořá-
dáním outdoorových eventů a off-roadových akcí.
Účastníci kurzů kladně hodnotí podrobnou znalost daného tématu a schopnost srozu-
mitelně a trpělivě vysvětlit i složité věci. Samozřejmostí je přátelská atmosféra kurzů, 
vedených zábavnou formou výuky, při které jsou účastníci a lektor partneři.

Mgr. Pavlína Šlajsová – obchodní ředitelka a jednatelka společnosti Everesta, s.r.o.
Po celou dobu své profesní kariéry se P. Šlajsová věnuje vzdělávání a zúročuje své 
několikaleté zkušenosti a dovednosti získané na pozici obchodní konzultantky a ná-
sledně obchodní ředitelky společnosti Everesta. Tréninky komunikačních, prezen-
tačních a obchodních dovedností vedené P. Šlajsovou probíhají v tvůrčí atmosféře, 
vyznačují se vysokou dávkou interaktivity a jsou zaměřeny na praktické uplatnění  
získaných dovedností. Chcete znát její motto? Podívejte se na web Everesty a zjistíte, 
že optimismus, entuziasmus a pracovitost jsou devizami této lektorky a konzultantky. 
V případě, že realizujete rozsáhlé vzdělávací programy, potkáte se s P. Šlajsovou 
v roli garanta, kde využívá zkušenosti spojené s dotačním managementem, které 
načerpala ve společnosti ECS Eurofinance, a zúročuje je tak v desítkách dotačních 
i  nedotačních projektů.

Pavel Šlechta – lektor
Absolvent Obchodní akademie v Liberci. Během své profesní praxe prošel řadou pra-
covních pozic. Pracoval na obchodních i manažerských pozicích, v oblasti lidských 
zdrojů jako lektor a HR partner. Má zkušenosti s náborem do obchodních pozic 
i s rozvojovými programy včetně tzv. development center. Byl součástí konverze dvou  
společností. Pracoval i jako firemní lektor. Byl zodpovědný za vzdělávací projekty 
metodou On the job training. 
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Jeho lektorská činnost je zaměřená zejména na prodejní dovednosti pro prodejce 
a obchodníky. Jeho specializací je vzdělávání formou On the job trainingu, což 
obnáší hodnocení a zpětnou vazbu účastníkovi v jeho reálném prostředí. 
Účastníci jeho kurzů oceňují znalost problematiky, pohodovou atmosféru, praktické 
zkušenosti a formu předávání zpětné vazby. Dále pak schopnost motivace skupiny 
i jednotlivce.

Bc. Jiří Švec – lektor
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.
Lektorskou praxi odstartoval v roce 2008 a vyučuje účetnictví jak pro studenty škol 
či frekventanty kurzů, tak širokou veřejnost se zájmem o účetnictví. Zastává názor, že 
někdy stačí látku vysvětlit jiným způsobem, aby student dané problematice porozu-
měl, než opakovat již řečené. Jeho kurzy se vyznačují větší mírou zapojení účastníků 
a vysokým počtem názorných praktických příkladů.

Ondřej Vejsada, Ph.D. – lektor, kouč
Absolvent oboru psychologie na Oaklands University a etopedie na Karlově univerzitě 
v Praze. Svou profesní kariéru věnoval dvěma směrům, vzdělávání a obchodu. Má za  
sebou 10 let pedagogické a lektorské práce. Obchodem si prošel od základního stupně 
obchodního zastupování, přes Key Account Managera až po obchodního ředitele.
V oblasti vzdělávání vede tréninky pokročilých prodejních dovedností, vyjedná-
vání, komunikačních dovedností, osobního rozvoje a koučinku. 
Účastníkům kurzu poskytuje vždy přímou a jasnou zpětnou vazbu, dokáže velmi dob-
ře vystihnout silné a slabé stránky všech účastníků. Zpětnou vazbu podává motivač-
ně, takže účastníci kurzu mají chuť se nadále rozvíjet. Na kurzech dokáže s účastníky 
realisticky nasimulovat složité situace ve vztahu klient - obchodník a platí doslova 
„těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Jeho kurzy se vyznačují téměř až terapeuticky-
osobním přístupem.

Mgr. Petr Zamazal – lektor, konzultant, kouč
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Má dlouholetou praxi v obchodních firmách, kde působil jako prodejce a manažer pro 
obchod. V současné době se kromě lektorské činnosti věnuje i poradenství a kon-
zultační činnosti pro rozvoj firem. 
P. Zamazal zúročuje při vedení kurzů své bohaté zkušenosti pedagoga a obchodníka, 
které dovede předat velmi přístupnou a zábavnou formou.

RNDr. Jaroslav Zeman – lektor, kouč
Pracuje jako lektor, poradce a kouč v oboru řízení a diagnostiky lidského  
potenciálu a také jako externí vedoucí posuzovatel ČIA v procesech akreditace  
certifikačních orgánů pro personál a systémy managementu. Vystudoval MFF UK Pra-
ha a na Open University získal profesní certifikát a diplom v managementu. J. Zeman 
má řídící praxi a je zkušeným lektorem. Vedl tutorský tým na Open University ČR, 
obor efektivní manažer, působil jako velmi úspěšný tutor pro diplomové studium.
Kurzy vedené J. Zemanem jsou vysoce efektivní, zaměřené na praxi a vyznačují se 
vysokou participací účastníků.

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz
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PRAHA, BRNO, OSTRAVA,
HRADEC KRÁLOVÉ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

www.everesta.cz

Když Vaše
srdce bije 
pro HR, 
nemůžete 
chybět 
v HR Klubu!

V jakých lokalitách jsme?
• Praha
• Brno
• České Budějovice 
• Hradec Králové
• Ostrava

Výhody? Podle typu členství.
• Odborná setkání HR Klubu Everesta
• Ranní káva s Everestou (setkání před 

zahájením odborné části)
• Letní a zimní dílny personalistů
• Konference za výhodné ceny
• Materiály ze všech odborných setkání 
• Kontakty a propojení s kolegy 

– odborníky
• Odborná výjezdní zasedání spojená 

s prohlídkou společnosti – exkurze

Kdo jsou členové HR Klubu?
Střední, malé společnosti i nadnárodní koncer-
ny. Z výroby, obchodu, marketingu, finančních 
institucí, poradenství, technologií, IT, staveb-
nictví. Právnické i soukromé osoby. Podniky 
i veřejná správa. Personalisté specialisti i ge-
neralisti. Manažeři i manažeři lidských zdrojů.

 

Musím být členem, abych mohl 
přijít na odborné setkání?
Nemusíte se stát členem, abyste se k nám 
mohli podívat. Jsme otevřeni i Vám, co se 
zajímáte jen o jedno téma nebo exkurzi.

Co nás spojuje? 
• Zájem! Zájem o sebe a druhé. Zájem 

udržet si profesionalitu a nechat se 
inspirovat jak na poli pracovním, tak 
osobním. 

• Touha! Touha po vědění, inspiraci, novin-
kách i ověřených věcech.

• Krása! Máme rádi osobnostně krásné lidi. 
Lidi, co nám ve firmách zůstávají, jsou 
loajální, pracují pro nás i na sobě. 

• Strach! Strach, abychom sami nezakrněli. 
Strach, abychom uspěli, abychom dokáza-
li propojit osobní i profesní život. 

• Radost! Radost, že se pravidelně vídáme, 
že se na sebe těšíme. Radost z nás 
samých, že na sobě pracujeme a snažíme 
se žít tak, aby nám bylo dobře po všech 
stránkách. Radost z pomoci sobě i ostat-
ním. 

Vážení přátelé personalistiky, 
doba se nám pomalu překulila 
do věku Ejčára. 

Stačí se podívat, kam se posunula pozice perso-
nálního oddělení. Dnes, více než kdy dříve, stojí 
v pozici strategického partnera vedení společností, 
který má zásadní vliv na směřování firem, jejich 
výkonnost a v neposlední řadě také náladu celého 
podniku.

Aby mohli personalisté tuto důležitou roli zodpo-
vědně zastat, potřebují stále růst, informovat se 
o přístupech a trendech, ale také dobíjet energii 
a získávat inspiraci. A to je cílem našeho klubu. 
Ve svém čtvrtém roce, kdy se scházíme ve všech 
větších městech republiky, se klub vyprofiloval jako 
místo, kde můžeme na chvíli vystoupit ze shonu 
kolem nás a v příjemné atmosféře se setkat a vzá-
jemně obohatit o poznatky, zkušenosti a novinky 
ze světa HR. 

Že byste na takové setkání také chtěli zavítat? Rád 
vás uvidím! A pokud byste se chtěli dozvědět více 
o Klubu či Everestě, neváhejte se na mne obrátit, 
jsem vám k dispozici.

Jan Halm
koordinátor HR Klubu

Mobil: +420 774 201 495
E-mail: jan.halm@everesta.cz

www.hr-klub.cz
Zavolejte mi, napište.

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz



V jakých lokalitách jsme? 

• Praha
• Brno
• České Budějovice 
• Hradec Králové
• Ostrava
• Liberec
 

Výhody? Podle typu členství. 

• Odborná setkání HR Klubu Everesta
• Ranní káva s Everestou (setkání před zaháje-

ním odborné části)
• Letní a zimní dílny personalistů
• Konference za výhodné ceny
• Materiály ze všech odborných setkání 
• Kontakty a propojení s kolegy – odborníky
• Odborná výjezdní zasedání spojená s prohlíd-

kou společnosti – exkurze

Kdo jsou členové HR Klubu? 

Jsme to my, personalisté ze středních, malých 
společností i nadnárodních koncernů.
Z výroby, obchodu, marketingu, finančních 
institucí, poradenství, technologií, IT, staveb-
nictví. Právnické i soukromé osoby. Z podniků 
i veřejné správy. Personalisté specialisti i gene-
ralisti. Manažeři i manažeři lidských zdrojů.

Musím být členem, abych mohl  
přijít na odborné setkání? 

Nemusíte se stát členem, abyste se k nám moh-
li podívat. Jsme otevřeni i Vám, co se zajímáte 
jen o jedno téma nebo exkurzi.

 

Co nás spojuje? 

• Zájem! Zájem o sebe a druhé. Zájem udržet 
si profesionalitu a nechat se inspirovat jak na 
poli pracovním, tak osobním. 

• Touha! Touha po vědění, inspiraci, novinkách 
i ověřených věcech.

• Krása! Máme rádi osobnostně krásné lidi. Lidi, 
co nám ve firmách zůstávají, jsou loajální, 
pracují pro nás i na sobě. 

• Strach! Strach, abychom sami nezakrněli. 
Strach, abychom uspěli, abychom dokázali 
propojit osobní i profesní život. 

• Radost! Radost, že se pravidelně vídáme, že 
se na sebe těšíme. Radost z nás samých, že 
na sobě pracujeme a snažíme se žít tak, aby 
nám bylo dobře po všech stránkách. Radost 
z pomoci sobě i ostatním.



Také si často kladete otázku, 
zda využívat firemní vzdělává-
ní, a nacházíte spoustu důvo-
dů, proč ano? Anebo vysíláte 
lidi na otevřené kurzy a řešíte 
náklady s tím spojené? Na to, 
která z variant je optimální, 
se za Vás obchodní ředitelky 
společnosti Everesta Pavlíny 
Šlajsové ptal Ejčár.

S jakým typem vzdělávání se ve firmách 
setkáváte nejčastěji a co považujete za 
trendové?

Řada firem pohlíží na nákup vzdělává-
ní tak, aby za optimální cenu získala co 
nejkvalitnější službu, a proto volí tzv. „in 
house“ kurzy šité přímo na míru cílové 
skupině. V současné době se ale častěji se-
tkáváme s požadavkem na realizaci kurzů pro  
jednotlivce – tedy firmy i za cenu vyšších 
nákladů vysílají zaměstnance na otevřené 
kurzy.

Kterou z variant doporučujete persona-
listům Vy?

Realizace „kurzů na míru“ má dvojí význam. 
Může jít totiž o program na míru dané společ-
nosti (případové studie vychází z jejích reálií, 
na workshopech se řeší konkrétní problémy 
dané společnosti, termíny jsou nastaveny 
podle potřeb účastníků apod.) nebo na míru 
danému člověku (individuální plán vzdělá-
vání se zahrnutím firemních i otevřených 
kurzů, koučinku, a mentoringu). Osobně  
doporučuji v rámci vzdělávání kombino-
vat obě varianty – u témat obecných volit 
firemní formu vzdělávání „in house“, v pří-
padě specifických dovedností nehledat ná-
silně „koho bychom ještě mohli přidat“, ale 
rovnou přihlásit jedince do otevřeného kur-
zu anebo investovat do jeho rozvoje formou 
koučinku.

Na co bychom se měli při hledání doda-
vatele zaměřit?

Jednoznačně nehledejte dodavatele, ale 
partnera, který Vám pomůže investici vyna-
loženou do vzdělávání zúročit. Partnera, kte-
rý Vám pomůže analyzovat současný stav 
a potřeby a navrhne Vám kurzy jak na míru 
společnosti, tak na míru jednotlivcům.

Ejčár:

Už víte, jestli školit na míru, nebo na míru? 
Pro inspiraci využijte e-shop Everesta, kde 
lze nalézt jak obsahy otevřených, tak i fi-
remních kurzů, které si můžete prostřed-
nictvím jednoduchého formuláře objednat, 
anebo pište na 
pavlina.slajsova@everesta.cz.

NA MÍRU, NEBO NA MÍRU? 

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz



Radomil Bábek  
kouč, poradce, krizový manažer,
generální ředitel Everesta, s.r.o.
www.radomilbabek.cz
 
Rozvoj a vzdělávání dospělých prochází stá-
lým vývojem. Objevují se nové trendy, mo-
derní metody. Jedním z takových moderních 
nástrojů posledních let je také koučink.

Lektoři společnosti Everesta používají kou-
čovací přístup v kurzech a trénincích, 
protože je velmi efektivní. Člověk přece nej-
raději dělá a nejlépe si pamatuje to, na co si 
sám přišel.

Nemělo by se zapomínat na to, že koučink 
může být také užíván jako manažerský 
nástroj vedení lidí. Jedná se o velmi efek-
tivní přístup, kdy manažer své podřízené řídí 
a vede prostřednictvím koučování. Často 
bývá velmi příjemným důsledkem takového 
přístupu zlepšení vztahů a komunikace na 
pracovišti, podpora tvořivého myšlení, zvy-
šování výkonu, nacházení řešení či zavedení 
změny. Koučování jako manažerský nástroj 
vedení lidí učí v Everestě zkušení koučové-

manažeři, kteří manažery různých úrovní 
vedení provázejí výhodami i úskalími tohoto 
nástroje.

Nejčastějším a nejrozšířenějším použitím 
koučinku je však koučování individuální. 
Je to způsob, jak se zaměřit na podstatné 
věci v pracovním i v osobním životě. Je to 
nástroj k dosahování cílů, zvyšování výkon-
nosti, rozvoji znalostí a dovedností a zvyšo-
vání motivace.

Koučink jistě není samospasitelný a jen 
použití koučovacího přístupu nezaručuje 
výsledky. Je důležité si uvědomovat, že ne 
pro každého člověka a ne v každé situaci je 
koučink vhodný. A pro koho je koučink 
tím pravým nástrojem? Je vhodný pro 
člověka, který je připraven myslet ji-
nak než dosud. „Koučovatelní“ jsou lidé, 
kteří se nebojí udělat změnu, chtějí udržet 
svou výkonnost nebo podávat vyšší výkony. 
Koučink je pro ty, kdo věří, že oni sami jsou 
pro sebe tím nejvhodnějším zdrojem.

Pro úspěšnost koučování je velmi důležitá 
konstelace vztahu mezi koučem a kou-
čovaným. Koučové Everesty jsou zvyklí na-
bídnout „poznávací“ sezení, aby koučovaný 
mohl vyhodnotit i vycítit, jestli právě s tímto 
koučem chce pracovat. Vztah mezi koučem 
a koučovaným je totiž vztah mnohem bližší 
a důvěrnější, nežli je tomu například mezi 
lektorem a frekventantem kurzu. Proto jsou 
koučové Everesty hned na počátku velmi 
otevření a dobře vědí, že celý proces koučo-
vání provází 4 klíčové pojmy:

DŮVĚRA-OTEVŘENOST-UPŘÍMNOST-
PODPORA.

KOUČINK VE VZDĚLÁVÁNÍ 
A ROZVOJI DOSPĚLÝCH



 E-SHOP
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VYUŽÍVEJTE E-SHOP  
K NÁKUPU VZDĚLÁVÁNÍ
Víte, že pouze 4% lidí nikdy nenakoupila přes e-shop? Patříte mezi ně, anebo  
si jen nedovedete představit nakupovat touto cestou kurzy?

eshop.everesta.cz Vám zaručí rychlé a přehledné vyhledávání toho, 
co potřebujete, snadnou komunikaci a okamžité vystavení faktury. 
E-shop Everesta umožňuje nákup s registrací i bez registrace.

REGISTRUJTE SE 
a získáte e-členství v HR klubu zdarma 
a jako bonus:

 Přehled informací o nakoupených službách a produktech
 Snadno dohledáte objednávky odeslané přes e-shop
 Budete vědět, kdo, co a kdy objednal za Vaši firmu 
 Optimalizujete tak proces vzdělávání ve firmě



 Objednání kurzu: 

• Naše otevřené kurzy je možné objednat telefonicky, poštou, e-mailem, osobně nebo prostřednictvím  
 e-shopu na eshop.everesta.cz.
• Na základě objednávky Vám zašleme zálohovou fakturu, která je současně potvrzením o zařazení do kurzu.
• Objednávka je závazná a vyjadřuje souhlas s organizačními podmínkami.
• Účastníci jsou zařazováni do kurzů v pořadí, v jakém byli přihlášeni, resp. v jakém uhradili kurzovné.
• Při překročení kapacity kurzu je přihlášeným nabídnut náhradní termín nebo vráceno kurzovné.

 Úhrada kurzovného: 

• Každý přihlášený účastník obdrží zálohovou fakturu, kterou je povinen uhradit v době splatnosti.
• Úhrada bude provedena bankovním převodem.
• Ve výjimečných případech je možné kurzovné uhradit při prezenci.

 Stornovací podmínky: 

• Účast v kurzu je možné stornovat pouze písemně (poštou, e-mailem).
• Při zrušení účasti nejpozději deset pracovních dní před zahájením kurzu bude vráceno 90 % kurzovného.
• Při zrušení účasti nejpozději pět pracovních dní před zahájením kurzu bude vráceno 60 % kurzovného.
• Při pozdějším stornování bude vráceno 20 % kurzovného.
• V případě neoznámení zrušení účasti se kurzovné nevrací. Za přihlášeného, který odstoupil, lze poslat  
 náhradníka.

 Slevové podmínky: 

• Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace na jeden kurz poskytujeme zvýhodněnou cenu.
• V případě vyššího počtu přihlášených účastníků lze dojednat individuální podmínky.

 Organizační změny: 

• Vyhrazujeme si právo změny lektora a místa konání kurzu.
• Kurz se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu účastníků. V případě zrušení kurzu z důvodu jeho  
 nedostatečného obsazení Vám nabídneme náhradní termín jeho konání nebo Vám vrátíme kurzovné.
• Všechny případné změny Vám dáme písemně, telefonicky nebo e-mailem včas na vědomí.

 Cena kurzu: 

• Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena kurzu se navyšuje o aktuální sazbu DPH (akreditované kurzy jsou  
 osvobozeny od DPH).
• Cena každého kurzu zahrnuje: přípravu kurzu, práci a náklady lektorů, materiály pro účastníky,  
 komplexní organizační zajištění kurzu, drobné občerstvení.

 ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

19www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz



 PŘEHLED KURZŮ
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AKADEMIE EVERESTA  
– AKREDITOVANÉ PROGRAMY

AKADEMIE EVERESTA  
– KONCEPČNÍ PROGRAMY

24 Profesionální kouč 120 hod.

25 Moderní personalistka 128 hod.

26 Personální manažer  
– HR business partner 200 hod.

27 Manažer – tvůrce výkonu 128 hod.

28 Úspěšný obchodník krok  
za krokem 104 hod.

29 Účetní – nová kvalifikace 120 hod.

30 Lektor – trenér 112 hod.

31 Dokonalá asistentka 80 hod.

32 Mistr ve výrobě 120 hod.

33 Kvalifikovaný skladník 120 hod.

34 Certifikovaný strážný 21 hod.

35 Základy personální práce 
ve firmě

4 x 1 
den

36 Efektivní manažer 4 x 1 
den

36 Logistika výroby a skladů 3 x 2 
dny

37 Úspěšný obchodník krok  
za krokem

4 x 1 
den

37 Lektorské dovednosti 
v kostce

3 x 1 
den

38 Asistentka  
– pravá ruka manažera 2 dny

38 Mistr ve výrobě 4 x 1 
den

39 Operátor call centra 2 x 2 
dny

Str. Název kurzu

Str. Název kurzu

KURZY PRO MANAŽERY

40 Finanční management 2 dny

40 Marketingové řízení firmy 
v konkurenčním prostředí 1 den

41 Strategické řízení  
a finanční plánování 2 dny

41 Manažer na startu  
– manažerská abeceda 1 den

42 Techniky vedení lidí 1 den

42 Motivace lidí  
aneb Proč peníze nestačí 1 den

43 Zpětná vazba a hodnocení 
pracovního výkonu 1 den

43 Praktický leadership 1 den

44 Vedení hodnotících  
rozhovorů – TRÉNINK 1 den

44 Projektové řízení 2 dny

45 Moderní metody  
time managementu 1 den

45 Smysluplná porada 1 den

46 Naučte se delegovat! 1 den

46 Strategie osobního rozvoje 
manažera 2 dny

47 Syndrom vyhoření  
a jak mu předejít 1 den

47 Zvyšování výkonnosti  
pracovního týmu 1 den

Str. Název kurzu

AKADEMIE EVERESTA  
– KONCEPČNÍ PROGRAMY

39 Manažer kvality 3 x 2 
dny

Str. Název kurzu

TOP

TOP

TOP



 PŘEHLED KURZŮ

KURZY PRO PERSONALISTY

54 Měření efektivity  
vzdělávacího procesu 1 den

54 Koučink v praxi  
personalisty 1 den

55 Fungující systém  
hodnocení pracovníků 1 den

55 Kompetenční model 1 den

56 Performance management 1 den

56 Principy HR business  
partnerství 1 den

57 Jak vybrat ty nejlepší  1 den

57 Systémy motivace  
a odměňování 1 den

Str. Název kurzu

KURZY KOMUNIKACE  
A PREZENTACE

48 Jak jednat s různými  
typy lidí 1 den

49 Slovní sebeobrana 1 den

49 Asertivní techniky v praxi 1 den

50 Efektivní komunikace  
po telefonu 1 den

50 Jak zvládat konfliktní  
situace 1 den

51 Přesvědčivá prezentace 1 den

51 Řeč těla  
– jak ji číst a využívat 1 den

52 Emoční inteligence  
a její využití 2 dny

52 Umění vyjednávat  
a přesvědčit 1 den

Str. Název kurzu
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TOP

KURZY PRO PERSONALISTY

58 Psychologie v práci  
personalisty 2 dny

58 Řízení kariéry a růstu  
pracovníků 1 den

59 Psychodiagnostika  
– možnosti využití 1 den

59 LinkedIn pro personalisty               1/2 dne

60 Transakční analýza  
a její využití v komunikaci 1 den

Str. Název kurzu

KURZY PRO OBCHODNÍKY

60 Rozhoďte sítě – kde a jak 
získat zákazníky 1 den

61 Jak se stát obchodní- 
kem – profesionálem 2 dny

61 Networking na veletrhu 1 den

62 Specifika při prodeji služeb 
a řešení 1 den

62 Přes námitky k objednávce 1 den

63 Pokročilé vyjednávání  
– obchod B2B 1 den

63 Cross Selling a Up Selling 1 den

64 Key account management 2 dny

64 Jak koučovat a motivovat 
svůj obchodní tým 1 den

65 Prodejce luxusního zboží 1 den

65  Strategické řízení nákupu 2 dny

Str. Název kurzu

TOP
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 PŘEHLED KURZŮ
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EKONOMICKÉ KURZY

LEGISLATIVA

66 Ekonomika a plánování 
výroby 2 dny

66 Finanční  řízení pro  
manažery neekonomy 2 dny

67 Účetní závěrka a uzávěrka 
v příkladech 1 den

67 Účtování v cizí měně,  
kurzové rozdíly 1 den

68 Jak číst účetní výkazy  
pro neekonomy 2 dny

68 Účetnictví pro vedoucí  
pracovníky 2 dny

69 Pracovník přípravy  
a realizace investic 2 dny

69 Rozpočty a kalkulace prakticky 2 dny

70 Finanční controlling  
a řízení ziskovosti firmy 2 dny

70 Mzdová agenda krok  
za krokem  1 den

71 INCOTERMS 1 den

71 INTRASTAT 1 den

72 Komplexní pohled na daně 
a odvody PO  2 dny

72 Pracovní právo 1 den

73 Novela zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách 1 den

73 Občanský zákoník  
(nebo jen vybrané moduly) 9x1 den

74
Obchodní právo  
– NOZ a zákon o obchod-
ních korporacích 

1 den

Str. Název kurzu

Str. Název kurzu

JAKOST

MARKETING a MÉDIA

75 Řízení kvality ve firmě 2 dny

75 Metody řízení kvality  
– komplexní přehled 2 dny

76 Soubor nástrojů řízení 
kvality 2 dny

76 Nástroje analýzy  rizik 
(FMAE, FTA)–praktikum 1 den

77 Štíhlá výroba  
(Lean production) a myšlení 2 dny

77 Štíhlá administrativa 1 den

78 Metody měření práce 2 dny

79 Marketing v kostce  
s profesionálem 2 dny

79 Jak zvládnout průzkum 
vlastními silami 1 den

80 Praktický marketingový plán 1 den

80 Marketing zaměřený  
na podporu prodeje 1 den

81 Reklamní textař z donucení 1 den

81 Plánování reklamní  
kampaně 1 den

82 On–line marketing v době 
„wikinomie“ 1 den

82 Inteligentní práce s daty 1 den

83 Jak využít Facebook také 
pro Vaši firmu           1/2 denní

83 Jak se zviditelníte pomocí 
YouTube.com 1/2 denní

Str. Název kurzu

Str. Název kurzu

TOP

TOP



 PŘEHLED KURZŮ

JAZYKOVÉ KURZY

85 Office English for  
Assistants and Secretaries

2x půl 
dne

86 Business English 1 den

86 Presentation skills v AJ 1 den

86 Präsentationsfähigkeiten 
v NJ 1 den

87 English for business  
correspondence 1 den

87 Phone conversation 1 den

88 Prezentace firmy na veletrhu 
v AJ 1 den

88 Prezentace firmy  
na veletrhu v NJ 1 den

89 Služební cesta  
do zahraničí od A do Z 2 dny

89 Jak vést multikulturní tým 2 dny

Str. Název kurzu

POČÍTAČOVÉ KURZY

84 Podrobný přehled všech počítačových 
kurzů

Str. Název kurzu
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FIREMNÍ KURZY

90 Jak zvýšit výkonnost  
– obchod v moderním světě 1 den

90 Obchodování je hra 2 dny

91 Prezentační dovednosti 1 den

91 Prodejní dovednosti I 1 den

91 Prodejní dovednosti II 1 den

92 První pomoc se záchranáři 1–2 dny

92 PSYCHOHYGIENA  
pro každý den 1 den

93 Začínáme s vedením lidí 1 den

Str. Název kurzu

Marketingový auditor ->

www.marketeers.cz

 <- Rychlá trojka

Tuning designu ->

<- Online marketing

<- Inkubátor nápadů

Videomarketing ->

PR farma ->

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz
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Akademický rok EVERESTA – AKREDITOVANÉ PROGRAMY

Profesionální kouč
120 hodin

Koučink je vztah. Profesionální, ale současně velmi 
blízký. Kouč v procesu koučinku pomáhá klientům 
na cestě k osobnímu růstu, dosahovat vytčených 
cílů a změn, bourat osobní bariéry a překonávat 
překážky i slabé chvilky, které provázejí každou 
transformaci.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Kurzu se mohou účastnit lidé s minimálně středo-
školským vzděláním ukončeným maturitou. 

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Díky účasti v programu akreditovaném MŠMT 
pod názvem KOUČ si zvýšíte svou kvalifikaci pro- 
střednictvím státem uznaného vzdělávacího  
programu. Kouč pomáhá lidem, aby se mohli  
posunout dopředu v oblastech života, kde sami 
cítí nutnou potřebu změny. V programu se  
dozvíte se vše podstatné o koučinku, osvojíte 
si základní koučovací techniky a vyzkoušíte si 
je v individuálním tréninku. Koučink je pomoc 
a podpora, pojďte se ji s námi učit.

KURZ JE URČEN:
Manažerům, kteří potřebují využívat nástroje 
koučinku při vedení lidí a týmů, zájemcům o prá-
ci kouče, koučům s praxí, kteří chtějí potvrdit 
svoji profesionalitu certifikátem MŠMT s celostát-
ní a  trvalou platnost,  interním i samostatným 
koučům, koučům, kteří se chtějí setkávat s od-
borníky z  oboru a prakticky trénovat koučovací 
dovednosti.

CENA KURZU:
 45 000 Kč (42 700 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

Obsahový plán

Modul Název předmětu Počet 
hodin

1. Úvod do koučování 16

2. Klíčové kompetence kouče 4

3. Efektivní komunikace v práci kouče 8

4. Metoda GROW 16

5. Budování vztahu 8

6.
Struktura koučovacího rozhovoru a 
jehovyužití v praxi manažera

16

7. Otázky v koučování 16

8. Tréning koučovacího rozhovoru 16

7. Výsledkově orientovaný přístup 2

8.
Aspekty a techniky podporující 
efektivitu koučovacího rozhovoru

2

7. Individuální trénink 16

Celkem 128

Zkoušky, obhajoba závěrečné práce 8

KURZ JE

AKREDITOVÁN

MŠMT ČR



Akademický rok EVERESTA – AKREDITOVANÉ PROGRAMY

Moderní personalistka
128 hodin

Vzdělávací program je určen k profesní přípravě 
na pozici personalisty. Jedná se o dvousemestrál-
ní komplexní rekvalifikační program s celostátní 
platností, akreditovaný MŠMT ČR pod názvem 
PERSONALISTA/PERSONALISTKA.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Kurzu se mohou účastnit lidé s minimálně středo-
školským vzděláním ukončeným maturitou. 

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Díky účasti na akreditovaném programu si zvýší-
te svou kvalifikaci prostřednictvím státem uzna-
ného vzdělávacího programu, který je ukončen  
závěrečnou zkouškou, obhajobou závěrečné práce  
a následným slavnostním předáním certifikátů 
a osvědčení s celostátní a trvalou platností. Účastník  
získá komplexní přehled v základních oblastech 
personální práce i praktické návody pro řešení 
konkrétních situací v praxi.

KURZ JE URČEN:
Personalistům, jejichž vzdělání je jiné než v oboru 
řízení lidských zdrojů, začátečníkům, zájemcům 
o práci v této oblasti.

CENA KURZU:
52 600 Kč (49 970 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

Obsahový plán 

Modul Název předmětu Počet 
hodin

25

KURZ JE

AKREDITOVÁN

MŠMT ČR

1. Poučení v oblasti BOZP a PO 1/0

2. Personalista v organizaci 15/0

3. Získávání a výběr zaměstnanců 16/0

4. Adaptační proces 0/16

5.
Motivace, stimulace a řízení  
pracovního výkonu

16/0

6. Odměňování zaměstnanců 16/0

7. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 16/0

8.
Pracovní právo a pracovní vztahy, 
péče o zaměstnance

16/0

9.
Hodnocení zaměstnanců a tvorba 
kompetenčních modelů

0/8

10. Péče o zaměstnance 0/8

Celkem 96/32

Závěrečné zkoušky

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz

prezenčně/distančně



26

Akademický rok EVERESTA - AKREDITOVANÉ PROGRAMY

Obsahový plán

Modul Název předmětu Počet 
hodin

200 hodin

Personální manažer  
– HR business partner

Vzdělávací program je určen k profesní přípra-
vě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se 
o dvousemestrální komplexní rekvalifikační pro-
gram s celostátní platností akreditovaný MŠMT ČR 
pod názvem PERSONALISTA/PERSONALISTKA.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Kurzu se mohou účastnit lidé s minimálně středo-
školským vzděláním ukončeným maturitou.

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Díky účasti v akreditovaném programu si zvýšíte 
svou kvalifikaci prostřednictvím státem uznaného  
vzdělávacího programu, který je ukončen závě-
rečnou zkouškou, obhajobou závěrečné práce  
a následným slavnostním předáním certifikátů 
a osvědčení s celostátní a trvalou platností. Účast-
ník získá komplexní přehled v základních oblastech 
personální práce i praktické návody pro řešení  
konkrétních situací v praxi.

KURZ JE URČEN:
Personalistům, jejichž vzdělání je jiné než v oboru 
řízení lidských zdrojů, začátečníkům, zájemcům 
o práci v této oblasti.

CENA KURZU:
73 800 Kč (70 110 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

1. Poučení v oblasti BOZP a PO 1/0

2. Personalista v organizaci 15/0

3. Získávání a výběr zaměstnanců 16/0

4. Adaptační proces 0/16

5.
Motivace, stimulace a řízení  
pracovního výkonu 

16/0

6. Odměňování zaměstnanců 16/0

7. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 16/0

8.
Pracovní právo a pracovní vztahy, 
péče o zaměstnance 

16/0

9.
Hodnocení zaměstnanců a tvorba 
kompetenčních modelů 

0/8

10. Péče o zaměstnance 0/8

11. Strategické řízení lidských zdrojů 16/0

12. Psychologie pro manažery ŘLZ 16/0

13. Manažer řízení lidských zdrojů 24/0

14.
Cvičení, opakování a aplikace: kom-
petence personálního manažera/ky

16/0

Celkem                                       168/32

Závěrečné zkoušky

KURZ JE

AKREDITOVÁN

MŠMT ČR

prezenčně/distančně
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KURZ JE

AKREDITOVÁN

MŠMT ČR

Obsahový plán

Moduly volitelné nad rámec programu

Modul Název předmětu Počet 
hodin

Modul Název předmětu Počet 
hodin

1. Manažer v organizaci 8

2.
Time management
– řízení a plánování vlastního času

8

3.
Komunikační dovednosti
pro manažery

16

4. Manažerská prezentace 16

5. Leadership 8

6. Budování a vedení týmu 16

7. Koučink 8

8. Motivace – motivování lidí 8

9. Hodnocení lidí – hodnotící pohovor 8

10. Příprava a řízení změny 16

11. Strategie osobního rozvoje 8

Celkem 120

Zkoušky, obhajoba závěrečné práce 8

A
Ekonomické a finanční řízení podniku

Cena: 5 000 Kč 
16

B
Obchodní vyjednávání

Cena: 5 000 Kč
16

Manažer – tvůrce výkonu je připraven jako  
veřejný rekvalifikační program, který Vám pomů-
že být úspěšný v roli manažera. Je zaměřen na 
rozvoj a stabilizaci manažerů. Účastníci se sezná-
mí s uceleným přehledem vědomostí a projdou 
tréninkem specifických dovedností potřebných 
pro jejich praxi. Program je akreditován MŠMT ČR  
pod názvem MANAGEMENT.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Kurz je určen osobám s ukončeným středoškol-
ským vzděláním.

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Rekvalifikační program akreditovaný MŠMT ČR, 
obsahově i formálně odpovídá vysokoškolskému 
typu studia.
Vaše společnost:

• posílí svou pozici v konkurenčním prostředí,
• zvýší svou prosperitu,
• zvýší motivaci manažerů a dosáhne stabilizace  

lidí.
Vaši manažeři:

• zvýší svou kvalifikaci,
• zvýší kvalitu práce s lidmi a týmy,
• budou lépe zvládat řízení společnosti,
• rozvinou své pracovní i osobnostní kompetence.

Program je ukončen závěrečnou zkouškou,  
obhajobou závěrečné práce a následným slav-
nostním předáním certifikátů a osvědčení s celo-
státní a trvalou platností.

KURZ JE URČEN:
Manažerům a budoucím manažerům střední 
a vyšší úrovně řízení.

CENA KURZU:
59 900 Kč (56 900 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

128 hodin

Manažer – tvůrce výkonu
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Obsahový plán

Modul Název předmětu Počet 
hodin

1.
Organizační pokyny k programu
(BOZP)

1

2. Role obchodního zástupce ve firmě 7

3. Komunikační dovednosti 16

4. Telefonická komunikace a akvizice 8

5.
Prodejní dovednosti I
– strukturovaný prodej

8

6.
Prodejní dovednosti II
– obchodní prezentace

8

7.
Prodejní dovednosti III
– vyjednávání a argumentace

16

8.
Prodejní dovednosti IV
– psychologie prodeje

16

9. Obchodní právo 8

10. Praxe v obchodních týmech 16

Celkem 104

Zkoušky, obhajoba závěrečné práce 8

Vzdělávací rekvalifikační program procházející  
akreditací u MŠMT pod názvem Obchodní  zástupce  
pomáhá lepšímu porozumění zákonitostem fungo-
vání trhu, pochopení rolí zákazníka a obchodníka; 
seznamuje se základy psychologie prodeje, tradič-
ními i moderními metodami a technikami prodeje.  
Získáte základní orientaci v obchodním právu,  
budete umět připravit obchodní smlouvu.
Zdokonalíte si své komunikační dovednosti, nau-
číte se obchodní prezentaci, rozvinete vlastní vy-
jednávací schopnosti a dovednosti, komunikaci po 
telefonu. Získané znalosti a dovednosti prakticky 
uplatníte v rámci přípravy a jednotlivých fázích 
strukturovaného prodeje, stejně jako ve všech 
krocích budování dlouhodobého vztahu a péče 
o zákazníky.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Kurz je určen osobám s ukončeným středoškol-
ským vzdělání. 

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
• Celkový přehled a pochopení role obchodního 

zástupce v organizaci.
• Seznámení se strukturovaným prodejem a jeho 

jednotlivými fázemi.
• Přehled metod a technik prodeje, jejich praktic-

ký nácvik.
• Nácvik komunikačních a prodejních dovedností.
• Základy psychologie prodeje.
• Orientaci v obchodním právu.

KURZ JE URČEN:
Zájemcům k profesní přípravě na pozici obchod-
níka/obchodnice a obchodního zástupce/obchodní 
zástupkyně a všem, kteří jsou v kontaktu se zá-
kazníky.

CENA KURZU:
38 200 Kč (35 800 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

104 hodin

Úspěšný obchodník  
krok za krokem

Moduly volitelné nad rámec programu

Modul Název předmětu Počet 
hodin

A
Ekonomické a finanční řízení
podniku

Cena: 5 000 Kč 
16

B
Obchodní vyjednávání

Cena: 5 000 Kč
16

KURZ  

JE NOVĚ  

AKREDITOVÁN 

OD ZÁŘÍ  

2014
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Modul Název předmětu Počet 
hodin
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KURZ JE

AKREDITOVÁN

MŠMT ČR

1.

Legislativní úprava účetnictví
– zákon o účetnictví, prováděcí
vyhláška k zákonu o účetnictví, 
české účetní standardy

16

2.

Základy účetnictví – podstata
účetnictví, rozvaha (bilance), 
účty rozvahové a výsledkové,
účetní doklady,  inventarizace,
účetní zápisy a účetní knihy

24

3.

Všeobecné účetní zásady, směrná 
účtová osnova, zásoby, dlouhodobý 
majetek nehmotný a hmotný,  
finanční majetek a závazky, zúčtovací 
vztahy, vlastní kapitál a rezervy, 
náklady a výnosy, účetní uzávěrka 
a zjišťování výsledku hospodaření, 
účetní závěrka

24

4.

Seznámení s daňovými předpisy
nezbytnými pro práci účetního
– správa daní a poplatků, daň
z příjmů fyzických a právnických
osob, daň z přidané hodnoty

16

5. Řešení  konkrétních účetních případů 32

6. Zkouška 8

Celkem 120

Zkoušky, obhajoba závěrečné práce 8

120 hodin

Vzdělávací rekvalifikační program procházející 
akreditací u MŠMT ČR pod názvem ÚČETNICTVÍ 
je určen k profesní přípravě samostatných účet-
ních, kteří mohou vést účetnictví podnikatelským 
subjektům.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Kurz je určen osobám s ukončeným středoškol-
ským vzděláním. 

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Díky účasti na kurzu si zvýšíte kvalifikaci v oboru, 
získáte účetní praxi při řešení konkrétních účetních 
příkladů a přehled v teorii účetnictví. Rekvalifikač-
ní kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouš-
kou. Úspěšní absolventi zkoušky obdrží osvědčení 
MŠMT ČR s celostátní a trvalou platností.

KURZ JE URČEN:
Zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické 
vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru 
účetnictví, příp. mají ukončené ekonomické vzdě-
lání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit 
do účetní praxe.

CENA KURZU:
32 000 Kč (29 600 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

Účetní – nová kvalifikace
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Obsahový plán

Modul Název předmětu Počet 
hodin

1.
Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího 
programu na základě stanovených vzděláva-
cích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetenc

2.
Rozpracování obsahu kurzu do minutového 
scénáře vč. volby didaktických pomůcek 
a metod výuky

3.
Zjišťování úrovně vstupních kompetencí 
a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího 
programu

4.

Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím 
interaktivního přístupu, řešení problémů 
a rozbory příkladů z praxe s využitím  
didaktických pomůcek

5.
Příprava, řízení a vyhodnocení modelových 
situací a metod práce se skupinou

6.
Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení 
nastavených vzdělávacích cílů a požadova-
ných kompetencí

Role lektora má množství specifických charakte- 
ristik, které vyplývají zejména ze skutečnosti, že 
jeho úkolem je pracovat s hotovou individualitou. 
Je nutné přistupovat k posluchačům jako k rov-
nocenným partnerům, ale zároveň si umět získat 
osobní neformální autoritu.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Kurz je určen osobám s ukončeným středoškol-
ským vzděláním s maturitou. 

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Rekvalifikační kurz procházející akreditací MŠMT 
ČR pod názvem Lektor dalšího vzdělávání a ukon-
čený odbornou zkouškou dle zákona č. 179/2006 
Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání.

Naučíte se orientovat v základních informač-
ních zdrojích ve svém oboru. Dokážete stanovit  
adekvátní metodiku výuky a výcviku. Naučíte se 
připravit náplň a zaměření kurzů a jednotlivých 
lekcí. Pochopíte, jak přednášet látku srozumitelně 
a záživně. Rozvinete si dovednosti jako řízení dis-
kuze nebo organizace práce ve skupinách. 

KURZ JE URČEN:
Interním lektorům a školitelům. Odborníkům 
a specialistům, kteří by rádi pracovali jako lektoři. 
Všem, které by bavilo učit, ale nemají potřebné 
pedagogické vzdělání.

CENA KURZU:
36 500 Kč (34 675 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

112 hodin

Lektor – trenér

KURZ  

PROCHÁZÍ  

AKREDITACÍ 

MŠMT ČR
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Modul Název předmětu Počet 
hodin
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1.

Vedení administrativy – Zpracování dat 
s využitím textového editoru, tabulkového 
procesoru, prezentace a internetu, zápis 
z pracovní porady, korespondence a podni-
kové písemnosti podle systému a podle plat-
ných norem, elektronická pošta, komunikace 
prostřednictvím datových schránek, základy 
řízení a organizace práce v sekretariátu

2.

Uplatňování firemních procesů – povin-
nosti v oblasti BOZP a PO, principy řízení 
organizace (organizační řády, rozdělení 
kompetencí), firemní kultura

3.

Komunikační dovednosti – český jazyk 
slovem i písmem (pravopis), pravidla efek-
tivního telefonování, simulovaný telefonní 
hovor, řešení konfliktních situací

4.

Zásady společenského chování  
a vystupování – základní pravidla spole-
čenského kontaktu v pracovním prostředí 
(např.: zdravení, představování, oslovo-
vání, zasedací pořádek), základní pravidla 
stolování v pracovním prostředí

5.

Orientace v legislativních pravidlech pro 
zacházení s osobními a důvěrnými údaji 
– pravidla evidování korespondence, smluv 
a dalších dokumentů, vedení spisové služby, 
pravidla a postupy skartačních řízení, zákon 
o archivaci, zákon o ochraně osobních údajů

Vzdělávací program je určen k profesní přípravě 
na pozici asistenta/asistentky. Program prochá-
zející akreditací MŠMT pod názvem Asistent/ka, 
sekretář/ka je komplexním rekvalifikačním pro-
gramem s celostátní platností ukončený odbornou 
zkouškou dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Asistentka se podílí na tvorbě firemní kultury 
a image společnosti. Je často tím, kdo v nepří-
tomnosti manažera řídí činnost mnoha lidí a musí 
rozhodovat o důležitých problémech, často se stá-
vá nepostradatelnou. Zároveň ale potřebuje mít 
prostor pro odborný růst a osobní sféru.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Ukončené základní vzdělání.

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Díky účasti na kurzu si zvýšíte svou kvalifikaci 
prostřednictvím státem uznaného vzdělávacího 
programu. Zlepšíte si komunikační dovednosti, 
získáte základní i doplňující dovednosti v práci na 
PC, naučíte se efektivně plánovat čas, což jsou  
důležité kompetence pro Váš další osobní růst.

KURZ JE URČEN:
Mužům i ženám, asistentům a asistentkám, sekre-
tářkám, office manažerům i manažerkám, i všem, 
kteří se na tuto pozici chystají.

CENA KURZU:
30 000 Kč (28 500 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

80 hodin

Dokonalá asistentka

KURZ  

PROCHÁZÍ  

AKREDITACÍ 

MŠMT ČR



32

Akademický rok EVERESTA - AKREDITOVANÉ PROGRAMY

Obsahový plán

Modul Název předmětu Počet 
hodin

1.
Poučení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví 

2

2.

Osobnost a role mistra – nároky 
kladené na mistra ve výrobní firmě, 
pozice v pracovním kolektivu, Time 
management, zvládání psychické 
zátěže.

6

3.
Právní minimum mistra – pracov-
ní právo, BOZP, personální agenda 
mistra 

16

4.

Komunikační dovednosti a zvlá-
dání konfliktů – komunikační styly 
a typy, nácvik modelových situací, 
řešení krizových situací, principy 
asertivního jednání

32

5.

Vedení pracovní skupiny – mo-
tivace pracovníků, vedení porad, 
delegování, hodnocení a hodnotící 
rozhovor, vedení týmů, podpora 
a budování týmové spolupráce

32

6. Měření práce a normování 8

7.

Štíhlá výroba – řízení procesu, 
řízení výroby, TPM - Total Productive 
Maintenance, měření kontinuálního 
zlepšování, rozpoznání a definování 
příležitostí štíhlé výroby 

8

8.

Plánování výroby – techniky 
a metody strategické analýzy 
a plánování, flexibilita z pohledu 
plánování výroby a lidských zdrojů

8

9. 5S – organizace pracoviště 8

Celkem 120

Vzdělávací program je určen k profesní přípra-
vě na pozici liniového manažera. Je komplexním 
rekvalifikačním programem s celostátní platností 
procházející akreditací MŠMT pod názvem Vedoucí 
provozu – mistr/mistrová.

Na mistra jsou kladeny velké nároky v oblasti  
výkonnosti, efektivity a kvality práce jeho týmu, 
se kterým pracuje. Musí zabezpečit za všech  
okolností výrobu a zároveň často řešit složité  
personální situace.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Ukončené základní vzdělání. 

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Osvojíte si problematiku vedení lidí a řízení efek-
tivity jejich práce. Upevníte a rozvinete komu-
nikační dovednosti vně i uvnitř firmy. Naučíte 
se efektivně zvládat krizové a stresující situace.  
Naučíte se motivovat a rozvíjet své podřízené.

KURZ JE URČEN:
Mistrům, teamleaderům, liniovým manažerům, 
předákům výrobních podniků.

CENA KURZU:
45 000 Kč (42 750 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

120 hodin

Mistr ve výrobě

KURZ  

PROCHÁZÍ  

AKREDITACÍ 

MŠMT ČR
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KURZ JE

AKREDITOVÁN

MŠMT ČR

1.
Organizační pokyny ke kurzu, BOZP 
a PO

1

2. Posuzování kvality zboží 13

3. Plánování druhu a množství zásob 15

4. Inventarizace zásob 12

5.
Zajišťování a poskytování doplňko-
vých služeb zákazníkovi

15

6.
Přejímka, výkup, skladování,  
ošetřování zboží a manipulace  
se zásobami 

42

7.
Orientace v příslušné oborové 
legislativě

22

Celkem 120

Šerý prostor s regály a s hromadami materiálu je 
dnes již přežitou představou skladu. Skladování 
je důležitá a mnohdy náročná logistická činnost. 
Sklad je významný článek v podnikovém logistic-
kém řetězci, který může značně ovlivňovat výrob-
ní i hospodářskou činnost firmy. Objevte, co se dá 
změnit ve vaší běžně užívané praxi. Vyměňte si 
zkušenosti s lidmi z profese.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Dokončené základní vzdělání.  

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Kvalifikovaný skladník je rekvalifikační program 
akreditovaný MŠMT ČR pod názvem Skladník ukon-
čený odbornou zkouškou dle zákona č. 179/2006 
Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání. Naučíte se základům posuzování kva-
lity zboží a materiálu, základům plánování druhu 
a optimálního množství zásob. Seznámíte se zása-
dami a postupy při inventarizaci materiálu. V pří-
padě prodejního skladu získáte dovednosti spojené  
s prací se zákazníkem. Naučíte se správným  
zásadám přejímky a výdeje materiálu. Získáte  
základní orientaci v legislativě spojené s logis-
tikou skladování. Naučíte se uplatňovat zásady 
správného skladování, ošetřování a manipulace se  
zásobami.

KURZ JE URČEN:
Kurz je určen pracovníkům firem z oblasti  
výroby i služeb, kteří se podílí na budování a  za-
bezpečování logistického systému, všem co  
se zabývají materiálovými toky, manipulací,  
skladováním, přejímkou a výkupem zboží. 

CENA KURZU:
45 000 Kč (42 750 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

120 hodin

Kvalifikovaný skladník
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Obsahový plán

Modul Název předmětu Počet 
hodin

KURZ JE

AKREDITOVÁN

MŠMT ČR

1. Poučení v oblasti BOZP a PO 1/0

2. Ochrana a ostraha majetku a osob 2/0

3.
Technické bezpečnostní systémy 
a jejich obsluha

2/0

4. Zásady součinnosti se složkami IZS 0/2

5. Právní základy bezpečnostní činnosti 0/2

6.
Kontrola osob a vozidel na vrátni-
cích a bránách

2/0

7. Kontrola ve střežených objektech 2/0

8.
Dozor v objektech a na veřejných 
prostranstvích

2/0

9.
Úkony k zajištění a obnovení 
bezpečnosti a ke snížení ztrát na 
majetku a zdraví osob

2/0

10. Používání bezpečnostních prostředků 2/0

11.
Vedení dokumentace o ostraze, 
kontrolách a poskytnutých službách

0/2

Celkem 15/6

Strážný? Velmi často první kontakt – vizitka firmy 
pro dodavatele, klienty, návštěvníky. Profesionál 
znalý potřebné legislativy, vědomý si svých práv 
a povinností, schopný poskytnout základní infor-
mace a podat potřebné pokyny, efektivně komuni-
kovat s příchozím a řešit problémové situace.

KRITÉRIA PRO ÚČASTNÍKY KURZU:
Uchazeči musí ovládat český jazyk. Cizí státní  
příslušníci dokládají znalost českého jazyka pří-
slušným certifikátem. Plnoletost a získání alespoň 
základního vzdělání. Trestní bezúhonnost.

PŘÍNOS PROGRAMU, UPLATNĚNÍ ÚČASTNÍKŮ:
Certifikovaný strážný je rekvalifikační program 
akreditovaný MŠMT ČR pod názvem Strážný ukon-
čený odbornou zkouškou dle zákona č. 179/2006 
Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání. 
Seznámíte se s obsluhou základních technických 
bezpečnostních systémů. Naučíte se aplikovat 
právní základy bezpečnostní činnosti, účinně spo-
lupracovat se složkami Integr. záchr. systému. Zís-
káte znalost postupů při kontrole osob a vozidel na 
vrátnicích a branách a vedení potřebné dokumen-
tace. Naučíte se poskytnout účinnou první pomoc.

METODY VÝUKY:
Program je kombinovaný a bude z části veden for-
mou e-learnigového kurzu.

KURZ JE URČEN:
Kurz je určen pro účastníky starší 18 let, kteří mají 
ukončené základní nebo střední vzdělání (výuční 
list, maturita), mají psychickou a fyzickou způso-
bilost pro výkon pracovních povinností strážného. 
Podmínkou je čistý trestní rejstřík.

CENA KURZU:
9 500 Kč (9 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Akademický rok EVERESTA - AKREDITOVANÉ PROGRAMY

21 hodin

Certifikovaný strážný prezenčně/distančně
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Jedná se o program, který je určen k profesní 
přípravě na pozici personalisty/personalistky. 
Získáte komplexní přehled v jednotlivých oblas-
tech personální práce a praktické návody pro 
řešení konkrétních situací v praxi.

HLAVNÍ TÉMATA:
• Personální procesy a jejich význam
• Postavení personálního útvaru
• Legislativní rámec personální práce
• Aktuální zákoník práce
• Osobní spis zaměstnance
• Kolektivní vyjednávání
• Metody náboru a výběru zaměstnanců
• Assessment centrum
• Adaptace na práci a prostředí
• Vzdělávání zaměstnanců
• Motivační a odměňovací systémy
• Hodnocení pracovního výkonu

KURZ JE URČEN:
Personalistům, jejichž vzdělání je jiné než 
v oboru lidských zdrojů, začátečníkům a zájem-
cům o práci v této oblasti.

CENA KURZU:
14 000 Kč (13 300 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

KURZ JE SESTAVEN PODLE PROGRAMU 
S AKREDITACÍ MŠMT ČR.

4 x 1 den

Základy personální práce
ve firmě

Co je HR Klub?

HR Klub sdružuje  
profesionály z oblasti 
lidských zdrojů, kteří se 
chtějí vzdělávat, odborně 
rozvíjet, setkávat se  
a vyměňovat si zkušenosti 
a nejlepší praxi. 
Klub je cenným zdrojem 
novinek i osobních  
kontaktů.

www.hr-klub.cz

Podívejte se na seznam 
členů a kalendář akcí.
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Základní účel a filosofie logistiky. Logistický ře-
tězec. Problémy, jejichž zvládnutí může přinést 
významné úspory pro firmu a zvýšit komfort 
pro zákazníka. Efektivně vybudovaný a řízený 
sklad. Uplatnění principů logistiky při náku-
pu, výrobě a distribuci. Orientace na potřeby  
zákazníka.

PŘÍNOS A OBSAH KURZU:
Naučíte se rozpoznat jednotlivé články logis-
tického řetězce uvnitř společnosti. Pochopíte  
zákonitosti, vazby a potřeby jeho jednotlivých 
článků, jejich návaznost. Získáte znalost říze-
ní zásob: specifikace potřeb, materiálové toky,  
základní výpočty nákladů skladování, znalosti 
organizace dopravy, nároky na potřebu infor-
mačního systému.

HLAVNÍ TÉMATA:
Role a principy logistiky. Skladování: mate-
riálové toky, skladovací technologie, pracovní 
postupy, informační systémy. Teorie a řízení 
zásob: řízení toku zásob, prostorové a tech-
nologické řešení, výpočet nákladů skladování. 
Výrobky: specifika a bezpečnost skladování, 
sledování trvanlivosti. Organizace dopravy. 
Nákup a zásobování, zásoby v logistických ře-
tězcích, distribuční logistika. Logistika vztahů se 
zákazníky, procesy vyřizování objednávek.

KURZ JE URČEN:
Vedoucím skladů, nákupčím a dalším specialis-
tům v logistickém řetězci a těm, kteří se na tuto 
práci připravují.

CENA KURZU:
7 500 Kč (7 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

KURZ JE SESTAVEN PODLE PROGRAMU 
S AKREDITACÍ MŠMT ČR.

3 x 2 dny8-14 hodin

Logistika výroby a skladů

Jedná se o program, který Vám pomůže být 
úspěšný v roli manažera. Seznámíte se s uce-
leným přehledem vědomostí a projdete trénin-
kem specifických dovedností.

HLAVNÍ TÉMATA:
• Role manažera
• Předpoklady pro práci manažera
• Rozvoj komunikace a prezentace
• Styly vedení lidí
• Finanční a nefinanční motivace
• Vedení motivačních rozhovorů
• Organizace práce sebe a druhých
• Vytváření finančních plánů
• Výkonnost lidí a její hodnocení
• Základy manažerského účetnictví

KURZ JE URČEN:
Všem, kteří na tuto pozici nastupují nebo jako 
manažeři již pracují a chtějí rozvíjet své mana- 
žerské  kompetence.

CENA KURZU:
14 600 Kč (13 200 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

KURZ JE SESTAVEN PODLE PROGRAMU 
S AKREDITACÍ MŠMT ČR.

4 x 1 den

Efektivní manažer
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Školení je zaměřeno na základní dovednosti 
lektora, které mohou využívat nejen začínající 
lektoři. Pro zkušené lektory bude příležitostí ke 
zlepšení a získání nezávislé zpětné vazby.
Role lektora má množství specifických charak-
teristik, vyplývajících ze skutečnosti, že jeho 
úkolem je pracovat s hotovou individualitou do-
spělých lidí, k nimž je potřeba přistupovat jako 
k rovnocenným partnerům.

PŘÍNOS A OBSAH KURZU:
• Rozvoj a vzdělávání lidí
• Typologie účastníků kurzů
• Osobnost a kompetence lektora
• Cyklus učení a specifika učení dospělých
• Struktura a členění výukové jednotky
• Časový plán biorytmus člověka
• Metody vzdělávání a rozvoje
• Pomůcky pro práci
• Trénink vedení kurzu
• Prezentace lektora
• Komunikace s účastníky
• Vyhodnocování aktivit
• Zvládání změn, vyrušování a kritiky

KURZ JE URČEN:
Interním lektorům a odborníkům a specialistům, 
kteří by rádi zlepšili své lektorské dovednosti.

CENA KURZU:
10 500 Kč (9 900 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

KURZ JE SESTAVEN PODLE PROGRAMU 
S AKREDITACÍ MŠMT ČR.

3 x 1 den

Lektorské dovednosti  
v kostce

Úspěšný je ten obchodník, který umí zákazníka 
oslovit a získat, navázat s ním pozitivní vztah, 
zjistit a analyzovat jeho potřeby, cíleně a ná-
zorně prezentovat vlastní produkty a služby, 
vhodně se vypořádat s námitkami a především 
uzavřít obchod. A díky servisu a následné péči 
o zákazníka nejenom jeden obchod, ale opako-
vané obchody.

PŘÍNOS A OBSAH KURZU:
• Celkový přehled a pochopení role obchodníka
• Základy psychologie prodeje
• Seznámení se strukturou obchodního jednání 

i jeho jednotlivými fázemi
• Příprava a plánování obchodního jednání
• Komunikační zásady a dovednosti pro ob-

chodníky
• Telefonické (e-mailové) oslovení a sjednání 

obchodní schůzky
• Struktura prodejního jednání
• Zjišťování a analýza potřeb - nácvik
• Cílená obchodní prezentace- nácvik
• Techniky práce s námitkami – nácvik
• Argumentace a vyjednávání – nácvik
• Uzavírací techniky – nácvik
 

KURZ JE URČEN:
Každému, kdo chce opakovaně úspěšně uzaví-
rat obchody.

CENA KURZU:
14 000 Kč (13 300 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

KURZ JE SESTAVEN PODLE PROGRAMU 
S AKREDITACÍ MŠMT ČR.

4 x 1 den

Úspěšný obchodník krok  
za krokem
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Pozice liniového manažera ve výrobním podniku 
(mistra) má svoje specifické aspekty. Na mistra 
jsou kladeny velké nároky v oblasti výkonnosti, 
efektivity a kvality práce jeho i týmu, se kte-
rým pracuje. Musí zabezpečit za všech okolností 
výrobu a zároveň často řeší složité personální 
situace. Přitom každé jeho rozhodnutí může mít 
zásadní důsledky pro úspěšnost výroby.

PŘÍNOS A OBSAH KURZU:
Osvojíte si problematiku vedení lidí a řízení 
efektivity jejich práce. Upevníte a rozvinete  
komunikační dovednosti vně i uvnitř firmy.  
Naučíte se efektivně zvládat krizové a stresují-
cí situace. Naučíte se motivovat a rozvíjet své 
podřízené. 

HLAVNÍ TÉMATA:
Osobnost, role a úkoly mistra, budování au-
tority a pozice v pracovním kolektivu, rozvoj 
komunikace a zvládání konfliktů, styly vedení 
pracovníků, hodnocení a motivace, delegování, 
vedení porad.

KURZ JE URČEN:
Mistrům, teamleaderům, liniovým manažerům, 
předákům výrobních podniků.

CENA KURZU:
9 800 Kč (9 300 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

KURZ JE SESTAVEN PODLE PROGRAMU 
S AKREDITACÍ MŠMT ČR.

4 x 1 den8-14 hodin

Mistr ve výrobě

Být dobrou asistentkou manažera / sekretářkou 
znamená zvládnout celou řadu dovedností a mít 
mnoho znalostí. Asistentka se podílí na tvorbě 
firemní kultury a image společnosti, přičemž je 
časté tím, kdo v nepřítomnosti manažera řídí 
činnost mnoha lidí a musí rozhodovat o důle-
žitých problémech. Při efektivní práci dokáže 
ušetřit čas svému nadřízenému, odfiltrovat 
ho od neproduktivních setkání, a tak se stává 
nepostradatelnou. Současně ale potřebuje mít 
prostor pro svoji osobní a rodinnou sféru.

PŘÍNOS A OBSAH KURZU:
Rozvinete profesní znalosti a dovednosti asis-
tentky/sekretářky potřebné pro Vaši práci a tím 
zvýšíte svou kvalifikaci. 

HLAVNÍ TÉMATA:
1 modul - 2 dny
• Komunikační dovednosti
• Komplikované interpersonální dovednosti
• Efektivní způsob komunikace po telefonu
• Pravidla písemné a e-mailové komunikace
2. modul - 2 dny
• Jak vést a řídit kancelář
• Hospodaření s časem svým i svého šéfa
• Příprava porady nebo společenské akce
• Základy společenského chování

KURZ JE URČEN:
Asistentkám/ům, sekretářkám, office manažer-
kám/ům, vedoucím i členům sekretariátů.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

KURZ JE SESTAVEN PODLE PROGRAMU 
S AKREDITACÍ MŠMT ČR.

2 dny

Asistentka – pravá ruka  
manažera
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Seznámíte se se současnými systémy říze-
ní kvality, s normami kvality, budete schopni 
připravit se na zavádění systémů kvality ve 
společnosti, znát systémové postupy a umět 
plánovat kroky jejich realizace, vyhodnocovat 
procesy a kontroly kvality.

PŘÍNOS A OBSAH KURZU:
Osvojíte si pojem management kvality, úlohu 
manažerů a pracovníků všech úrovní v říze-
ní kvality, seznámíte se s aktuálními normami 
(ISO 9000, ISO 9001), naučíte se systémové 
postupy, požadavky na kvalitu, … 

HLAVNÍ TÉMATA:
• Organizování práce spojené s kvalitou imple-

mentace a zlepšování systémů kvality
• Model excelence
• Dokumentace pro kvalitu 
• Nástroje řízení kvality a analýzy rizik, kontro-

ly kvality, řízení lidí, ...

KURZ JE URČEN:
Manažerům nebo vedoucím pracovníkům,  
pracovníkům kvality, manažerům projektů, 
procesním vlastníkům, normovačům a dalším  
podobným pozicím ve výrobě i službách či jiným 
účastníkům dalšího vzdělávání.

CENA KURZU:
21 000 Kč (18 000 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

KURZ JE SESTAVEN PODLE PROGRAMU 
S AKREDITACÍ MŠMT ČR.

3 x 2 dny

Manažer kvality

Efektivní telefonická komunikace vyžaduje 
dobré znalosti v oblasti teleshoppingu a tele-
marketingu. Operátor call centra musí umět 
pružně reagovat, ale také účinně se vyrovná-
vat se stresem.

PŘÍNOS A OBSAH KURZU:
Seznámíte se s rozdíly mezi aktivním a pasivním 
telemarketingem, naučíte se využívat vhodné 
metody pro prezentaci firmy a jejích produktů 
či služeb. Budete umět reagovat na námitky 
a překonávat „filtry“. Poznáte, jak vzniká stres 
a jaké jsou jeho hlavní příčiny – tzv. stresory. 
Naučíte se rozpoznávat signály blížícího se stre-
su jak u Vás osobně, tak i u jiných lidí. Procvičí-
te si některé jednoduché techniky, jak se stresu 
bránit, a seznámíte se s významem slov dušev-
ní hygiena a pozitivní přístup k životu. 

HLAVNÍ TÉMATA:
Zásady efektivní telefonické komunikace,  pasiv-
ní a aktivní telemarketing, strategie obchodního 
jednání, zásady argumentace a přesvědčování, 
prezentace firmy a jejích produktů, asertivita 
a zvládání stresu, praktický nácvik profesionální 
telefonické komunikace v průběhu kurzu.

KURZ JE URČEN:
Telefonním operátorům a zájemcům o tuto prá-
ci. Obchodníkům, kteří chtějí zlepšit své znalos-
ti v oblasti teleshoppingu a telemarketingu.

CENA KURZU:
14 000 Kč (12 000 Kč v případě účasti dvou 
osob z jedné firmy)

KURZ JE SESTAVEN PODLE PROGRAMU 
S AKREDITACÍ MŠMT ČR.

2 x 2 dny

Operátor call centra
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Naučíte se zadat marketingový průzkum a využít 
jeho výsledky, stanovit pozici své firmy v kon-
kurenčním prostředí trhu a připravit vhodnou 
marketingovou strategii. Velký důraz je kladen 
na praktické využití poznatků a úspěšnou apli-
kaci předložených principů a postupů v praxi. 

OBSAH KURZU V BODECH:
• Základy managementu podniku
• Podstata podnikání
• Trh a tržní systém
• Vznik trhu
• Definice trhu
• Typy trhu
• Význam a funkce trhu
• Tržní subjekty
• Strategický management podniku
• Strategická rozhodnutí
• Základní východiska marketingového řízení
• Kapacita
• Obratový cyklus
• Životní cyklus produktu
• Analýzy SBU
• Tvorba marketingové a podnikatelské strategie

KURZ JE URČEN:
Marketingoví manažeři, majitelé firem.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

1 den

Marketingové řízení firmy
v konkurenčním prostředí

Jako nástroj řízení nákladů  
a výnosů.

Finanční management je jednou z nejdůležitěj-
ších oblastí podnikové činnosti, která ovlivňuje 
celkové hospodářské výsledky a finanční situ-
aci. Cílem kurzu je vytvořit základní představu 
o obsahové náplni finančního managementu 
a používaných metodách při finančním řízení, 
které jsou využívány pro naplňování základního 
cíle firmy.

OBSAH KURZU V BODECH:
Zvládnete z finančních výkazů získat klíčová 
data a vytěžit z nich informace, tyto pak využít 
při řízení nákladů a výnosů firmy, účelně řídit 
hotovost a investice společnosti.
• Finanční systém
• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztráty
• Řízení hotovosti
• Finanční analýza
• Koncepty řízení nákladů
• Časová hodnota peněz
• Investice

KURZ JE URČEN:
Majitelé firem a ostatní top management.

CENA KURZU:
9 000 Kč (8 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Finanční management

KURZY PRO MANAŽERY



KURZY PRO MANAŽERY

41www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz

Kurz je určen všem, kteří pro vlastní stáva-
jící či budoucí manažerskou praxi postrádají 
potřebné vzdělání. Začínajícím manažerům 
poskytuje potřebné teoretické poznatky z ob-
lasti managementu, definuje manažerské role 
a kompetence, seznamuje se základy řízení, 
vedení a jejich motivace. Definuje, co se od 
manažera v organizaci očekává: jaké jsou jeho 
role a kompetence.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Získáte základní poznatky z teorie manage-

mentu.
• Budete se orientovat v odborné terminologii.
• Seznámíte se se základními poznatky mana-

žerskými dovednostmi.
• Dostanete prostor pro praktický nácvik mana-

žerských dovedností.
• Poskytne možnost výměny zkušeností s přítom-

nými kolegy – manažery z jiných organizací.
• Zamyslíte se nad tím, jak vše nové uplatnit 

v rámci vaší firemní kultury.
 

HLAVNÍ TÉMATA:
• Management - definice základních pojmů
• Osobnost a role manažera, jeho autorita
• Klíčové kompetence manažera
• Firemní kultura, mise, vize, strategie 
• Řízení a vedení lidí  
• Zásady efektivního vedení lidí
• Motivace, motivační nástroje manažera
• Modelové situace

KURZ JE URČEN:
Manažerům a budoucím manažerům střední 
a vyšší úrovně

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

1 den

Manažer na startu  
– manažerská abeceda

Dlouhodobé plánování v tržních podmínkách 
je velice obtížným procesem, ale rovněž velmi  
důležité pro firmu z hlediska stálého udrže-
ní konkurenční výhody. Firma, která chce být 
úspěšná nejen v blízké, ale i v další budouc-
nosti, musí provádět toto strategické plánování 
jako součást komplexního procesu strategické-
ho řízení. 

OBSAH KURZU V BODECH:
• Rámec strategického řízení
• Mise, vize, strategie
• Moderní strategické myšlení
• Strategie společnosti
• Standardizace investičního rozhodování ve firmě
• Finanční plánování a controlling

KURZ JE URČEN:
Top manažeři a ekonomové firem.

CENA KURZU:
9 000 Kč (8 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Strategické řízení a finanční 
plánování

KURZY PRO MANAŽERY
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Máte na starosti tým lidí, u kterých už nevíte, 
jakým způsobem je motivovat, a navíc komu-
nikace mezi nimi není ideální? Tento kurz je 
potom určen právě pro Vás.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Efektivní komunikace s podřízenými
• Identifikace potřeb jednotlivých členů a celé-

ho týmu
• Pracovní spokojenost a růst efektivity týmu
• Moderní teorie motivace a jejich přístupy
• Konkrétní příklady z praxe, jak vést své pod-

řízené správným směrem

KURZ JE URČEN:
Řídícím pracovníkům, manažerům všech úrov-
ní, ředitelům a všem, jejichž úspěch závisí na 
práci jimi vedených týmů.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Získejte to nejdůležitější pro start své mana-
žerské kariéry. Vyrovnat se s výzvou vést tým, 
vám pomůže abeceda základních manažerských 
technik. Díky nim budete od začátku dosahovat 
dobrých výsledků, čímž vytvoříte dobrý obraz 
vaší osobnosti v očích svých spolupracovníků 
a nadřízených.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Identifikujete se s rolí manažera
• Naučíte se budovat a udržovat svou autoritu
• Získáte a prakticky procvičíte techniky vedení 

lidí v různých situacích
• Naučíte se motivovat lidi k samostatnosti 

a vysokým výkonům
• Připravíte se na náročné a konfliktní situace 

spojené s vedením lidí

HLAVNÍ TÉMATA:
• Osobnost manažera
• Manažer, jeho role ve společnosti
• Přístupy k vedení lidí a optimalizaci vlastního 

stylu
• Efektivní způsoby vedení lidí
• Co je to motivace a její vztah k výkonnosti
• Využití běžných situací pro motivaci lidí
• Hodnocení lidí
• Procesy controllingu
• Modelové situace z manažerské praxe

KURZ JE URČEN:
Všem, kteří začínají v manažerské pozici, ale 
i zkušeným manažerům, kteří chtějí motivovat 
ostatní k vyšším výkonům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Motivace lidí aneb  
Proč peníze nestačí 1 den1 den

Techniky vedení lidí
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Aby byl manažer dlouhodobě úspěšný a vedl 
efektivně tým, je nezbytné, aby byl nejen  
odborníkem ve své profesní specializaci, ale 
zároveň uměl pracovat s lidmi a motivovat je 
k dosahování lepších výsledků. Dobrý leader 
má navíc i charisma, dává lidem energii a umí  
rozvíjet jejich potenciál.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Podstata leadershipu
• Rozvoj manažerů a posílení jejich kompetencí
• Styly řízení a optimalizace vlastního řídícího 

stylu       
• Efektivní způsoby vedení
• Delegování       
• Moderní přístupy k motivaci a jejich aplikace 

do praxe 

KURZ JE URČEN:
Manažerům, kteří již získali zkušenosti a chtějí 
na sobě dál pracovat.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Kvalitu a výkonnost firem odlišuje kvalita lidí, 
kteří ji tvoří. Manažer realizuje svou práci spo-
lečně s jinými lidmi – v týmu. Aby byla práce 
manažera efektivní, musí dokonale poznat své 
lidi a znát jejich práci, cíle a výsledky. Hodnotit 
lidi znamená poznávat je, rozvíjet je a pomáhat 
jim.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Zpětná vazba – techniky, poskytování
• Systém hodnocení – příprava a realizace
• Vliv hodnocení na motivaci lidí
• Hodnotící pohovor  
• Komunikace při hodnotícím pohovoru     
• Vyhodnocení, identifikace výsledků a přínos 

hodnotících pohovorů 

KURZ JE URČEN:
Sales a area manažerům, obchodním a finanč-
ním manažerům, regionálním ředitelům, pra-
covníkům v oblasti obchodu a marketingu, ma-
nažerům všech úrovní, vedoucím projektových 
týmů, všem, kdo vedou lidi.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Praktický leadershipZpětná vazba a hodnocení
pracovního výkonu
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1 den

Moderní řízení společnosti vyžaduje novou 
dynamiku přípravy změn procesů, produktů 
i záměrů. Organizace, která směřuje k vyšší 
efektivitě, tudíž potřebuje vhodné nástroje, 
kterými lze změny realizovat. Takovým nástro-
jem je projektové řízení.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Praktické zvládnutí nástrojů projektového 

managementu 
• Projektové vs. operativní řízení
• Principy a nástroje projektového řízení
• Zodpovědnost a pravomoci vedoucího projek-

tového týmu
• Formalizační a výpočetní postupy
• Budování a vedení projektového týmu
• Definice projektu
• Plánování, realizace a ukončení projektu
• Počítačová podpora projektového manage-

mentu
• Efektivní budování a řízení projektových týmů
• Simulační případová studie – konkrétní příklady  

– zpětná vazba 

KURZ JE URČEN:
Vedoucím projektových týmů (především těm, 
kteří se na tuto roli připravují).

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Využijte pravidelné hodnocení zaměstnanců 
také jako nástroj motivace, rozvoje a řízení 
výkonu. Otázkou zůstává, který typ pohovoru 
upřednostnit, na který se zaměřit a kterým 
v současné době začít. Hodnotit lidi znamená 
poznávat je, rozvíjet je a pomáhat jim.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Zásady vedení pohovorů
• Komunikace při hodnotícím pohovoru
• Praktický nácvik vedení pohovorů (vstupní, ve 

zkušební době, měsíční, roční) 

KURZ JE URČEN:
Všem manažerům středních i velkých firem, 
personalistům a všem, kteří chtějí zvýšit efekti-
vitu svých pracovních týmů.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Projektové řízeníVedení hodnotících
rozhovorů – TRÉNINK
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Porady patří ke každodenní součásti práce ma-
nažera. Vedle základních funkcí, jako je infor-
mování, rozhodování, plánování, mohou být 
porady nástrojem k budování a rozvoji pra-
covních vztahů. Umíte vést poradu efektivně? 
Dokážete jí dát jasný program, dodržet časový 
plán, a především dosáhnout jasných výstupů? 
Nejsou Vámi vedené porady vnímány jako ztrá-
ta času?

OBSAH KURZU V BODECH:
• Příprava porady
• Vedení porad
• Jednání s problémovými typy účastníků porady
• Koučovaná porada
• Organizace efektivní porady 
• Struktura a stručná agenda porady
• Cíl porady
• Role vedoucího porady
• Identifikace silných a slabých stránek pro  

vedení porad 

KURZ JE URČEN:
Manažerům všech úrovní, vedoucím projektových 
týmů, obchodních týmů, office manažerům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Všichni si přejeme zbavit se stresu z nedo-
končených záležitostí a uvolnit mysl pro tvůrčí 
činnost. Jak ale zvládat každodenní příval úko-
lů? Naučíme Vás používat klasické i moderní 
nástroje plánování. Pomůžeme Vám překonat 
prokrastinaci a dotahovat záměry do konce po-
mocí time managementu IV. generace, metody 
GTD (Getting Things Done) a Pomodoro.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Time management I. – III. generace
• Slabá místa klasických nástrojů
• Time management IV. generace
• Poznání svých návyků a osobních priorit
• Vedení prioritami, nikoli cíli
• Asertivní odmítání a vyjednávání
• GTD – Mít vše hotovo
• Hlava jako špatný organizér
• Systém kontextových seznamů
• Technika Pomodoro
• Motivace – důležité je začít
• Soustředění 

KURZ JE URČEN:
Všem, kteří dokáží organizovat své pracovní 
aktivity, ale stále hledají cesty, jak spojit své 
osobní zájmy a cíle s nároky, které na ně klade 
jejich práce.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Smysluplná poradaModerní metody
time managementu
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Ten, kdo chce řídit jiné, musí v prvé řadě poznat 
sám sebe, umět se ovládat a sám sebe řídit. 
Seznamte se lépe sami se sebou, zhodnoťte své 
přednosti a poznejte i ty stránky své osobnos-
ti, které mohou vyžadovat další rozvoj. Cílem 
osobního rozvoje je programování podvědomé 
mysli, aby pracovala pro Vás – ne proti Vám. 
V našem kurzu Vám pomůžeme nalézt cesty 
k ambicióznímu a přitom reálnému plánování 
vlastní kariéry a profesního rozvoje.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Sebepoznání, jeho smysl a bariéry
• Typologie osobnosti, jejich základní dimenze 

a uplatnění v praxi manažera
• Osobní a pracovní život 
• Sebereflexe – vidět se očima druhých
• Sebepoznání – sebepoznání skrze skupinu, 

hledání svého místa, hledání sebe sama
• Modely kariéry manažera, faktory její úspěš-

nosti, „kotvy“ kariéry
• Práce v týmu, její zásady a úskalí
• Vedení lidí, vůdcovské styly, efektivita, adap-

tabilita a osobnost vedoucího pracovníka; 
identifikace vlastního vůdcovského stylu, jeho 
přednosti a meze 

KURZ JE URČEN:
Manažerům všech úrovní.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Být ve vedoucí pozici s sebou přináší také nut-
nost delegovat řadu úkolů na podřízené nebo 
kolegy. To může způsobovat řadu problémů 
a nedorozumění. Jak efektivně a „bezbolestně“ 
delegovat se naučíte v našem kurzu.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Delegování 
• Jak rozpoznat, co předat dále a co ne
• Komu předat jaké činnosti – delegace úkolů 

a zodpovědnost
• Styly delegování – autorita vs. kolegialita
• Jak lze delegovat bez nařizování 
• Jasné a zřetelné zadání úkolů – předcházení 

nedorozumění 
• Kontrola – vyváženost odstupu a důvěry
• Vytvoření zpětných vazeb
• Psychologie spolupráce 
• Reakce na odpor
• Delegování, když jste neformální nadřízený
• Jak nevzít delegované úkoly zpět na sebe
• Praktický trénink 

KURZ JE URČEN:
Všem manažerům, personalistům, řídícím pra- 
covníkům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Strategie osobního rozvoje
manažera

Naučte se delegovat!
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Aby byl manažer dlouhodobě úspěšný a vedl 
efektivně tým, je nezbytné, aby byl nejen  
odborníkem ve své profesní specializaci, ale  
zároveň uměl pracovat s lidmi a mo- tivovat je 
k dosahování lepších výsledků. Pokud Vás tato 
problematika zajímá a chcete se naučit, jak 
efektivně pracovat  s lidmi a týmy, pak je tento 
kurz určen právě pro Vás.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Přístupy k vedení lidí a optimalizace vlastního 

stylu
• Efektivní způsoby vedení
• Vedení týmu
• Týmová role
• Charakteristika úspěšného týmu
• Co může postihnout náš tým
• Techniky podporování synergie týmu 

KURZ JE URČEN:
Všem manažerům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Syndrom vyhoření neboli burn-out je problé-
mem současné hektické doby, která na všechny 
klade velké nároky. Každodenní stres a pracov-
ní vytížení trvající příliš dlouho narušují naši 
psychickou i fyzickou rovnováhu. Nedbáme-
li v takovém případě zásad duševní hygieny, 
může nás nepříznivě postihnout tzv. syndrom 
vyhoření. Ale víte skutečně, co to je, jak se 
projevuje a jak mu předcházet? Na tuto otázku 
Vám odpoví náš kurz.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Seznámení se s problematikou burn-out syn-

dromu a jeho základních příčin
• Pochopení vztahu mezi stresem a syndromem 

vyhoření
• Způsoby, jak zvládat zátěžové, obtížné a chro-

nické profesní i osobní situace, které vyčerpá-
vají a mohou vést k pocitu vyhoření

• Obrana proti stresu – osvědčené techniky,  
základy autosugesce

• Změna životního postoje – hledání „pokladů“ 
v každodenním životě, trénink pozitivního 
myšlení

• Procvičení některých metod vhodných k pre-
venci syndromu vyhoření

• Způsoby relaxace 

KURZ JE URČEN:
Každému, kdo má náročné povolání a pociťuje 
na sobě příznaky syndromu vyhoření, zejména 
se to týká tzv. „pomáhajících profesí“.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Zvyšování výkonnosti
pracovního týmu

Syndrom vyhoření a jak  
mu předejít
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Mnohdy se dostáváme do situací, kdy s druhým 
nelze najít společnou řeč. S někým si rozumíme 
bez problémů a s jinými se ne a ne dohodnout. 
To nás však omezuje v práci i v osobním životě. 
Vždyť komunikace je základem, na němž staví-
me a ze kterého čerpáme.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Komunikační styly, identifikace komunikační-

ho stylu 
• Komunikační dovednosti, empatie, pozitivní 

přístup, aktivní naslouchání, správné kladení 
otázek

• Efektivní komunikace
• Pochopení bariér v komunikaci
• Trénink konkrétních situací a test vlastního 

komunikačního stylu
• Konflikty a jejich řešení
• Jak jednat s problematickými typy lidí 

KURZ JE URČEN:
Manažerům všech řídících úrovní, obchodníkům, 
pracovníkům v první linii a vlastně všem, kteří 
přicházejí do osobního styku s jinými lidmi.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Jak jednat s různými typy lidí

KURZY KOMUNIKACE A PREZENTACE

Kmotry knihy se na konferenci Ven z krabice 
stali šéfkomentátor ČT pan Robert Záruba 
a pánové Jiří Grund ml. a Ing. Jiří Grund  
ze společnosti GRUND, a. s. Knihu doporučily 
Hospodářské noviny v příloze vydání  
ze dne 11. 11. 2013.

Tato publikace s praktickým kapesním  
formátem (A6) je první z řady komunikačních 
příruček pro každého. Kromě charakteristiky 
komunikačních typů se věnuje např.  
správnému kladení otázek, naslouchání  
a dalším tématům, která patří k základům  
komunikace. Záměrem není dát návod, jak 
s lidmi manipulovat, ale naopak pochopit  
zákonitosti komunikace a porozumět druhému.

Jednoduchá a srozumitelná příručka pobaví, 
ale především přináší netradiční poznatky 
a postřehy z oblasti komunikace.  
V jejím závěru si můžete prostřednictvím  
rychlého testu určit vlastní komunikační typ.

Jak komunikovat  
s různými  
typy lidí
Autoři: Radomil Bábek, Iva Sehnalová,  
Jiří Bábek a kolektiv Everesta

K zakoupení na info@inboox.cz.

Vydalo nakladatelství Inboox CZ, Praha 2013
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Denně se dostáváme do situací, kdy jsme  
vystaveni nutnosti reagovat přiměřeně na  
chování druhých lidí. Často potřebujeme  
prosadit svůj názor, dohodnout se nebo prostě 
jen říci „ne“.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Co je to asertivita a její pozitivní chápání
• Proč a kdy jednat asertivně
• Slušné sebeprosazení 
• Principy asertivního jednání
• Tři kroky asertivní reakce
• Asertivní práva, povinnosti a jejich aplikace 
• Vlastní odpovědnost a posouzení chování, 

myšlenek a pocitů
• Vlastní posouzení odpovědnosti za řešení po-

tíží druhých
• Klíčové asertivní techniky
• Zvládání konfliktních situací 

KURZ JE URČEN:
Všem, kdo přicházejí do styku s jinými lidmi.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Už jste se dostali do situace, kdy jste chtěli říct 
obratem něco zcela odzbrojujícího? Prostě dát 
najevo, že si nenecháte dát všechno líbit? Tref-
ně a účinně oplatit druhé straně narážku nebo 
nenávistný slovní útok, ze kterého vyjdete 
jako vítěz? Jako rychlým a přesným švihnutím 
biče reagovat tak, abyste uvedli vše na pravou 
míru, a posílili si tak své sebevědomí? A nic Vás  
nenapadlo? Trapné chvilky, nedorozumění, do-
těrné otázky, trapné poznámky nebo nenávist-
ný slovní útok, to jsou klasické výchozí situace 
pro uplatnění slovní sebeobrany. Naučíme Vás, 
jak pohotově, vtipně, s klidem a s naprostým 
nadhledem reagovat na slovní útoky a provo-
kace druhé strany.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Jak se pohotově bránit drobným provokacím 

a kritice
• Jak účinně řešit nepříjemné situace
• Jak s přehledem reagovat na jízlivé poznámky
• Jak si dopředu natrénovat obratné reakce
• Jak se zachovat před rozzuřeným šéfem
• Jak si hrát se slovy a jejich významy

KURZ JE URČEN:
Všem, kteří se chtějí naučit rychle slovně  
reagovat a slovní přestřelky obracet ve svůj 
prospěch.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Asertivní techniky v praxiSlovní sebeobrana

KURZY KOMUNIKACE A PREZENTACE

Jak komunikovat  
s různými  
typy lidí
Autoři: Radomil Bábek, Iva Sehnalová,  
Jiří Bábek a kolektiv Everesta
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Konflikty tvoří nedílnou součást našeho světa 
a většina lidí je nemá ráda. Možná jen proto, 
že je neumí správně řešit a dívat se na ně i po-
zitivně, čerpat z nich informace a nechat je, ať 
„vyčistí ovzduší“.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Vymezení konfliktu, konflikt jako přirozená 

součást života
• Typologie konfliktů
• Zdroje, příčiny a druhy konfliktů
• Techniky podporující efektivní komunikaci 

v  konfliktní situaci
• Strategie zvládání konfliktů
• Zvládání negativního chování, omezování 

osobních neshod
• Jak konflikt předvídat 

KURZ JE URČEN:
Vedoucím týmů, manažerům všech úrovní,  
mistrům, obchodníkům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Telefonický a e-mailový kontakt je nedílnou 
součástí našeho života. V tom pracovním však 
není zdrojem zábavy a potěšení – aktivní te-
lefonování a oslovování je činností, kterou se 
snažíme dosáhnout určitého cíle: opatřit in-
formace, nabídnout zboží či službu, sjednat 
schůzku apod.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Specifika telefonické komunikace 
• Profesionální chování při telefonování
• Příchozí a odchozí hovor 
• Formy telefonických hovorů
• Výhody a nevýhody telefonního jednání 

KURZ JE URČEN:
Pracovníkům v telefonickém prodeji, finančním 
a bankovním poradcům, recepčním a asistent-
kám, telefonním operátorům, pracovníkům 
oddělení péče o zákazníka, manažerům všech 
úrovní, všem, pro něž je aktivní telefonování 
a e-mailová korespondence důležitou součástí 
jejich práce.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Jak zvládat konfliktní situaceEfektivní komunikace
po telefonu

KURZY KOMUNIKACE A PREZENTACE

Podpořte společně  
s námi Komorní činohru

www.komornicinohra.cz
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Řeč těla vnímáme při vzájemné komunikaci 
v daleko větší míře než verbální složku (řeč). 
Neverbální projev navíc odráží povahové rysy 
a životní zvyklosti. Znalost tajů neverbálního 
jazyka a jeho úspěšné zvládnutí vnáší efekti-
vitu do mezilidské komunikaci. Lepší poznání 
druhých a čtení signálů podvědomí nám mnohé 
prozradí a umožní lépe řídit lidi, obchodovat 
i efektivně spolupracovat. Řeč těla je řeč velmi 
„poctivá“ a na rozdíl od verbálního projevu se 
s ní velmi těžko manipuluje.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Vnímání neverbální komunikace
• Jak správně číst neverbální komunikaci dru-

hých lidí
• Jak naše řeč těla působí na druhé
• Procvičení využití řeči těla v situacích při  

obchodování, prezentaci, výběrovém nebo 
hodnotícím rozhovoru

• Klíčové principy neverbální komunikace
• Videotrénink neverbální komunikace 

KURZ JE URČEN:
Vedoucím prodejních týmů, obchodním mana- 
žerům, obchodním zástupcům, personalistům, 
manažerům všech úrovní a všem, kdo přicháze-
jí do styku s jinými lidmi.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

1 den1 den

Řeč těla
– jak ji číst a využívat

Přesvědčivá prezentace

KURZY KOMUNIKACE A PREZENTACE

V praxi se často dostáváme do situace, kdy mu-
síme předávat informace, motivovat zákazníka 
ke koupi, představovat vlastní produkt či službu 
nebo prezentovat výsledky své práce. Formální 
i neformální prezentace může být stresujícím 
zážitkem pro toho, kdo nezná techniky prezen-
tace a neví, jak zapůsobit na své posluchače.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Rozbor úvodní prezentace účastníků
• Příprava prezentace
• Co je potřeba znát při přípravě prezentace
• Identifikace posluchačů
• Struktura prezentace
• Jak si udržet pozornost posluchačů a co dělat, 

když ji ztrácíme
• Rozvoj rétoriky
• Nástroje prezentace
• Zvládání trémy
• Závěrečná prezentace
• Rozbor a zpětná vazba
• Doporučení pro další rozvoj 

KURZ JE URČEN:
Obchodním zástupcům, reprezentantům, ve- 
doucím prodejních týmů, manažerům všech 
úrovní řízení, area a sales manažerům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)
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Vnímat vlastní emoce, umět s nimi zacházet, 
pracovat s nimi, pochopit emoce ostatních 
lidí a využít je, budovat a rozvíjet mezilidské 
i  pracovní vztahy, umět se vcítit do druhých 
lidí a snáze s nimi navazovat kontakty. To jsou 
dovednosti, které Vám pomohou v pracovním 
i osobním životě.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Co jsou to emoce a co je ovlivňuje
• Osobnost člověka, IQ a EQ
• Vliv emocí na jednání člověka, vzorce chování  

a práce s nimi
• Emoční inteligence v každodenním životě
• Jakou máte EQ a jak ji rozvíjet
• Zvládání a využívání emocí při běžných pra-

covních situacích
• Zvládání emocí v konfliktních situacích, rozví-

jení vztahů
• Pozitivní působení na lidi při osobním setkání
• Cíle pro rozvoj emoční inteligence 

KURZ JE URČEN:
Všem, kteří přicházejí do styku s lidmi a které 
tato oblast zajímá.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Emoční inteligence
a její využití

Mnozí pracovníci i manažeři všech úrovní se 
každodenně dostávají do situací, kdy je pro ně 
nezbytné umění efektivně vyjednávat. O vyjed-
návání lze mluvit nejen ve vztahu s klienty či 
dodavateli (doporučujeme spíše kurz Obchod-
ní vyjednávání), ale především s nadřízenými, 
podřízenými, členy týmu, specialisty v rámci 
firmy. O výsledku jednání často nerozhodují 
pouze argumenty, ale práce s nimi a jejich pre-
zentace.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Jak se připravit na jednání
• Správné shromažďování a vyhodnocování  

informací
• Analýza rozhodovací skupiny
• Kompetence, pravomoci a motivace účastníků 

jednání
• Stanovení cílů
• Správné vyjednávání, jak rozpoznat manipu-

laci a bránit se jí 
• Prezentace argumentů a správná přesvědči-

vost
• Videotrénink s individuální zpětnou vazbou 

lektora

KURZ JE URČEN:
Manažerům středních a vyšších úrovní, vedou- 
cím i členům projektových týmů, specialistům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Umění vyjednávat

KURZY KOMUNIKACE A PREZENTACE



Everesta vytvořila jako první 
vzdělávací společnost v České 
republice pozici OMBUDSMA-
NA. Začátkem roku 2014 se 
jím stal Ing. Tomáš Kumstýř, 
kterého jsme se zeptali na jeho 
hlavní úkoly v nové pozici. 

Proč společnost Everesta vytvořila pozi-
ci ombudsmana? 

Pro Everestu představuje spokojenost kli-
entů jednu z dlouhodobých priorit. Z toho  
důvodu věnuje pozornost nejen pozitivní 
zpětné vazbě, ale pečlivě vyhodnocuje i ja-
kékoliv negativní ohlasy. Ty jsou významným 
zdrojem informací a umožňují vzdělávací 
procesy trvale zlepšovat. 

Co bude Vaším hlavním úkolem? 

Mou úlohou bude poskytovat pomoc klientům, 
kteří nebyli spokojeni s konkrétní službou, 
nebo v případech, kdy vzdělávací rozvojová 
aktivita nesplnila jejich očekávání. Pozice 
ombudsmana mi umožňuje každý případ ne-
závisle posoudit a ve spolupráci s vedením 
firmy navrhnout klientovi individuální řešení.  

Výsledkem je přijmout změny a zabránit  
jejich opakování v budoucnu.

Zaměřovat se u klientů budu na:

• řešení stížností,

• řešení negativní zpětné vazby,

• aktivní zjišťování úrovně spokojenosti,

• analýzy dat získaných ze zpětné vazby.

Jaký je přínos pro klienty?

Klientům chci podat nezávislý pohled a ana-
lyzovat jejich zpětnou vazbu, což umožní 
zvýšit úroveň poskytovaných služeb všem 
stávajícím i budoucím klientům společnosti 
Everesta.

V případě, že se klient na Vás obrátí,  
jak přesně bude vypadat celý postup. 

Klienti se na mě mohou obrátit přímo  
prostřednictvím kontaktu uvedeného níže.  
Samozřejmě se budu zabývat i pod-
něty, které vyplynou ze zpětné vazby  
poskytnuté klienty standardními způso-
by. V obou případech zkontaktuji klien-
ta telefonicky nebo emailem, potvrdím  
přijetí podnětu a budu ho informovat o dal-
ším postupu. V případě, že to bude vhodné, 
sejdu se s odpovědnými osobami na obou 
stranách. Na základě analýzy zjištěných  
informací navrhnu vedení firmy řešení. Poté 
budu klienta informovat o výsledku.
Kontakt na mě je 
ombudsman@everesta.cz.

OMBUDSMAN  
pro oblast vzdělávání, Everesta, s.r.o.
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Doménou koučování je práce na úrovní  
přesvědčení, kritérií a hodnot člověka. A tím, 
že pomáháme koučovanému na této úrovni, 
výrazně ovlivňujeme přinejmenším touhu kou-
čovaného se něco naučit a změnit své chování. 
V některých případech jsou dosažené výsledky 
opravdu pozoruhodné. Jelikož koučování je za-
měřeno hlavně na vytažení neuvědomovaných 
bariér v psychice koučovaného na denní světlo, 
je jasné, že koučování je hodně o dovednosti 
kouče klást otázky, naslouchat a pozorovat. 
Nic není vytýkáno, nic není posuzováno, nic 
není špatně; všechno je hledání, objevování 
a  příležitost.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Dozvíte se zda je koučink manažerská role, ma-

nažerský nástroj řízení nebo ještě něco jiného
• Porozumíte rozdílu mezi mezi poradenstvím, 

mentorováním a koučinkem
• Začnete vnímat koučování jako změnu způso-

bu myšlení a životního postoje
• Pocítíte sílu možnosti vlastní volby
• Naučíte se řídit se ryze svými hodnotami jako 

vnitřním kompasem
• Odhalíte a pojmenujete některá svá vlastní 

vnitřní limitující přesvědčení a také jak toho 
dosáhnout u druhých

• Dozvíte se jak vytvořit s koučovaným vztah, 
který má svá pravidla

• Osvojíte si alchymii koučovacích otázek a jaké 
jsou nejčastější chyby kouče

KURZ JE URČEN:
Personalistům, personálním manažerům, maji-
telům a vrcholovým manažerům firem.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Zavádíte nové HR procesy do firmy a nemáte 
se o co opřít? Potřebujete argumentovat čís-
ly? Nebo chcete jednoduše uchopit jednotlivé 
personální oblasti jako projekty? Sestavili jsme 
pro Vás program, který Vám pomůže převádět 
„měkké věci“ do „tvrdých dat“.

OBSAH KURZU V BODECH:
• HR procesy z pohledu projektového manažera
• Controlling
• Hodnocení efektivity vzdělávání, náboru a vý-

běru zaměstnanců, hodnotících pohovorů 
a výkonu zaměstnance

• BSC a systémy hodnocení
• Strategie firmy v promítnutí do hodnocení  

zaměstnanců, KPI 

KURZ JE URČEN:
Personálním manažerům, specialistům lidských 
zdrojů a všem manažerům, kteří chtějí měřit 
efektivitu jednotlivých personálních odvětví.
Workshopy jsou realizovány s odstupem dvou 
týdnů a v mezidobí jeho účastníci plní v praxi 
úkoly, sdílejí zkušenosti a konzultují svůj pokrok 
s tutorem kurzu.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Koučink v praxi personalistyMěření efektivity  
vzdělávacího procesu

KURZY PRO PERSONALISTY
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Hodnotit lidi znamená poznávat je. Jen tak je 
možné své zaměstnance dále rozvíjet a zkva-
litňovat svůj tým. Dobře nastavený systém 
hodnocení navíc motivuje k práci, dává zpět-
nou vazbu managementu i podřízeným a přináší  
významné impulsy v rozvoji firemní kultury.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Analýza stávajícího stavu, určení cílového  

stavu společnosti
• Systémy hodnocení pracovníků – jaký je vhod-

ný pro vaši firmu?
• Hodnocení kompetencí vs. hodnocení výkonu
• Kompetenční model jako východisko pro  

systém hodnocení
• Modely hodnocení a konkrétní příklady zefek-

tivnění daných systémů
• Popis pracovní pozice jako neocenitelný ná-

stroj
• Hodnocení jako forma motivace a nástroj  

rozvoje zaměstnanců
 

KURZ JE URČEN:
Manažerům všech úrovní, vedoucím týmů,  
personalistům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Zaměřte se při plánování rozvoje zaměstnanců 
na přípravu kompetenčního modelu, jako zdroje 
informací využitelného při přípravě rozvojového 
plánu. Pro každého zaměstnance firmy najděte 
optimální metody rozvoje, které budou v soula-
du s potřebami společnosti. Kompetenční mo-
dely patří mezi moderní nástroje pro efektivní 
řízení lidských zdrojů, zajistí objektivní stan-
dard pro hodnocení úrovně kompetencí, ušetří 
náklady, stabilizují kvalitní tým.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Strategický rámec kompetencí vzhledem 

k jednotlivým pozicím
• Druhy kompetencí jednotlivých pozic zaměst-

nanců společnosti
• Životní cyklus kompetence
• Tvorba kompetencí 
• Princip kompetenčního modelu 
• Rozbor organizační struktury
• Přístupy ke tvorbě kompetenčního modelu, 

postup při tvorbě
• Využití kompetenčního modelu 
• Definování úrovní kompetencí, hodnotící škály
• Propojení kompetence-hodnocení-systém od-

měňování
 

KURZ JE URČEN:
HR manažerům, HR business partnerům, perso-
nalistům a dalším pracovníkům, kteří jsou zod-
povědní za řízení lidí a jejich výkon.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Kompetenční modelFungující systém
hodnocení pracovníků

KURZY PRO PERSONALISTY
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HR business partnerství zcela mění vztahy mezi 
manažery a řízením lidských zdrojů. Je ces-
tou k vnímání důležitosti řízení lidských zdrojů 
a  přináší do společnosti změnu firemní kultu-
ry v oblasti manažerského řízení. HR business 
partner je pro manažery i zaměstnance pod-
porou a pomáhá jim dosahovat cílů v práci se 
zaměstnanci na všech pozicích.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Systémy řízení lidských zdrojů – typy, možnosti,  

mechanismy
• Komunikace s managementem – jsme partneři 

se stejným cílem
• Nastavení interních procesů pro podporu pro-

duktivity organizace
• Využívání moderních nástrojů a technik ŘLZ 

v synergii s businessem společnosti
• Kompetence a úkoly personálního oddělení coby 

strategického partnera
• HR jako zprostředkovatel změny a další role
• Možnosti praktické aplikace získaných znalostí 

na situaci ve vašem podniku

KURZ JE URČEN:
Personální manažeři, personalisté a manaže-
ři, kteří chtějí nastavit efektivnější spolupráci 
s personálním oddělením. 

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Téma performance managementu vás seznámí 
s využitím nástrojů práce s lidmi zasazených do 
širšího kontextu systému práce. Jedná se o pro-
ces vytváření pracovního prostředí, ve kterém 
jsou lidé schopní podávat nejlepší výkony dle 
svých schopností.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Potřeba a smysl jasného definování popisu 

pracovní pozice
• Důležitost výběru lidí za pomoci odpovídají-

cích metod
• Poskytování odpovídajícího tréninku, zorien-

tování ve firmě
• Rozvoj zaměstnance a důležitost zpětné vazby
• Podstata odměňování zaměstnanců
• Motivační prvek výhledu na kariérní postup 

a sebeuplatnění
• Jak zvládnout výstupní pohovory – klíčové  

porozumění tomu, proč cenní zaměstnanci 
z firmy odcházejí

• Propojení jednotlivých činností a jejich zasa-
zení do celkového kontextu

KURZ JE URČEN:
Manažerům, personálním manažerům, perso-
nalistům, specialistům lidských zdrojů.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Principy HR business
partnerství

Performance management

KURZY PRO PERSONALISTY
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Cílem každé společnosti v době krize je získat 
a udržet si kvalitní klíčové zaměstnance a jejich 
výkonnost. Jak nastavit odměňování tak, aby 
působilo právě na motivaci? V kurzu se dozvíte, 
jak vypadají současné trendy v oblasti odmě- 
ňování.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Vymezení motivace
• Modely motivace 
• Motivace pracovníků
• Motivační faktory
• Nástroje zjišťování motivace
• Motivační rozhovor – každodenní příležitost 

manažera
• Komplexní přehled o tvorbě systému odměňo-

vání
• Tvorba mzdové struktury a dopad na motivaci
• Benefity 
• Základní pravidla výkonového odměňování 

pro jednotlivé kategorie zaměstnanců a ma-
nažerů 

KURZ JE URČEN:
Všem personalistům, manažerům a HR mana-
žerům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Moderní metody výběru  
pracovníků.

Znáte to – vybereme nové zaměstnance a po-
tom se s nimi musíme ve zkušební době rozlou-
čit, protože se neosvědčili a my jsme se v nich, 
resp. v jejich schopnostech zklamali. Přípravě 
na výběrové pohovory je dnes věnováno mnoho 
pozornosti na obou stranách. Existují přímo tré-
ninky, které uchazeče připravují na pohovory, 
což personalistům velice ztěžuje pozici. Je tedy 
zřejmé, že i HR management se v tomto směru 
musí vyvíjet a zlepšovat své nástroje.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Nové metody vedení pohovorů
• Moderní, efektivní a „neotřelé“ trendy
• Jak poznat upřímné odpovědi od těch nauče-

ných a doporučovaných
• Znalosti z personální psychologie, neverbální 

komunikace
• Možnost získání zkušeností od svých kolegů 

v oboru

KURZ JE URČEN:
HR manažerům, personalistům, všem mana- 
žerům, kteří se účastní výběrových řízení a hle- 
dají do svého týmu nové lidi.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Systémy motivace
a odměňování

Jak vybrat ty nejlepší

KURZY PRO PERSONALISTY
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V současné době se neustále setkáváme s ros- 
toucími nároky na zvyšování výkonnosti jed- 
notlivců a jejich profesního růstu. Zároveň si 
klademe otázky, jak udržet ve firmě ty nejlepší 
pracovníky a poskytnout jim patřičný kariérový 
růst podle jejich potřeb a potenciálu. Lidé ve 
firmách se zajímají také o to, jak mohou využít 
svůj potenciál, jaké příležitosti k učení mají, jak 
se mohou dále zdokonalovat. Kariéra může být 
jedním z hnacích motorů zaměstnance. Mana- 
žer nebo personalista každé firmy by měl po-
čítat s profesním a kariérovým rozvojem svého 
i zaměstnanců.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Sebepoznání a sebeřízení
• Kognitivní dovednosti, emoce a motivace 
• Profesní a osobní priority, „životní filosofie”
• Sebereflexe jako podmínka úspěšnosti
• Sebereflexe ve vztahu k činnostem
• Sebehodnocení jako pilíř autority
• Nástroje sebehodnocení
• Výkonová kritéria
• Vlastní sebereflexe
• Umění naslouchat
• Asertivní přijímaní kritiky
• Testy, hry a modelové příklady sebereflexe 
• Využití sebereflexe pro osobnostní rozvoj
• Strategie osobního rozvoje, individuální akční 

plány
• Zvládání emocí 

KURZ JE URČEN:
Personalistům, personálním manažerům a těm, 
kteří se o tuto oblast zajímají.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Práce s lidmi a život mezi lidmi s sebou nese 
mnohá úskalí. Jsme plni nepřiměřených oče-
kávání a předsudků. Snažíme se odpovědět si 
na mnoho otázek. Jednou z cest, jak lépe řešit 
životní situace, je porozumět procesům, které 
se odehrávají v lidech a mezi nimi. Psychologie 
nám pomůže lépe nahlédnout do procesů ode-
hrávajících se v nás a skrze toto poznání pronik-
nout k sobě i k druhým.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Základní psychologické pojmy, přístupy a je-

jich využitelnost v praxi
• Typologie osobnosti
• Psychodiagnostické metody výběru lidí
• Psychodiagnostika a metody hodnocení lidí
• Stres a tlak 

KURZ JE URČEN:
Personalistům, personálním manažerům, spe- 
cialistům výběru a rozvoje lidí. Lektorem kurzu 
je kvalifikovaný psycholog.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Řízení kariéry a růstu
pracovníků2 dny

Psychologie v práci
personalisty

KURZY PRO PERSONALISTY
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LinkedIn je profesní sociální síť, která u nás 
v současné době zažívá rozmach. Pro zaměst-
nance slouží jako způsob prezentace, pro per-
sonalisty pak jako jeden z kanálů, které mohou 
využít při hledání zaměstnanců. LinkedIn v po-
jetí následujícího kurzu chápeme jako nástroj 
sebeprezentace na internetu jak na osobní, tak 
firemní úrovni a také jako nástroj pro budování 
profesní image.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Profesní sociální síť LinkedIn
• Založení a upravování profilu
• Práce s kontakty 
• Skupiny na LinkedIn
• Nábor zaměstnanců
• Praktické tipy

KURZ JE URČEN:
Personalistům a všem, kteří chtějí tento nástroj 
efektivně využívat.

CENA KURZU:
1 900 Kč (1 500 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Přijďte nalézt možnosti, motivace a inspirace 
k vlastnímu profesnímu a osobnímu rozvoji. 
Hlavním nástrojem bude odborné psychologické 
šetření a zároveň vlastní zpracování plánu roz-
voje. Uvedený model podpoří Vaši vyšší efekti-
vitu v pracovním procesu.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Pracovní role a pozice ve firmě
• Ujasnění si osobních cílů, očekávání a motivace
• Analýza kompetencí
• Vypracování vlastního sebehodnocení – self-

assessment ve vztahu k vlastnímu profesnímu 
zaměření 

KURZ JE URČEN:
Pracovníkům v oblasti managementu, financí, 
lidských zdrojů, obchodu.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

1/2 dne

LinkedIn pro personalistyPsychodiagnostika
– možnosti využití

KURZY PRO PERSONALISTY

Podpořte společně  
s námi Zajíčka na koni

Pomáháme dětem handicapovaným, 
znevýhodněným, zdravým,  
zkrátka úplně všem...

www.zajiceknakoni.cz
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Rozhoďte sítě – kde a jak
získat zákazníky 1 den

Prodejním technikám z 20. století už dávno 
odzvonilo, jenže jaká je realita při obchodních 
schůzkách, při pracovních obědech či v jed-
nacích místnostech? Je na čase přijít s novou 
strategií, která bude respektovat dnešní realitu 
„digital natives“. Online doba změnila nákup-
ní chování zákazníků, dorůstá nová generace, 
která na internetu žije, baví se i učí – nakupuje 
a komunikuje.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Nové generace zákazníků -  specifika, potře-

by, co očekávat?
• Vidět znamená věřit – budujte Vaši osobní 

značku online
• Kde a jak hledat nové klienty online – Google, 

LinkedIn, Twitter, Facebook, networking
• Prodávejte od stolu – v terénu díky digitálním 

nástrojům
• a další
Podrobný program si prohlédněte na našich
webových stránkách. 

KURZ JE URČEN:
Obchodním zástupcům, obchodníkům, pracov-
níkům obchodních oddělení a manažerům všech 
úrovní řízení včetně majitelů firem.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)
V ceně je započítána mobilní PC učebna. Každý 
účastník bude mít k dispozici vlastní notebook 
pro praktický nácvik.

ONLINE A PRAKTICKY, 
BEZ TEORETICKÝCH POUČEK.

Z jakého důvodu trénovat něco tak jednoduché-
ho jako je dospělá komunikace? Teorie, která 
popisuje dospělý komunikační vzorec, se na-
zývá transakční analýza a říká, že každý z nás 
v průběhu komunikace neustále střídá tři různé 
styly. Každý z nich má v určité životní situa-
ci své místo a my tuto teorii budeme aplikovat 
na její využití při řízení obchodních a výrobních 
týmů.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Seznámíte se s jednotlivými styly komunikace 

(rodič, dospělý, dítě)
• Analýza pracovního prostředí  – komunikace 

v týmu
• Definice nejčastějších překážek v komunikaci
• 4 základní postoje v rámci transakční analýzy
• Obrana vůči manipulaci (rodič, dítě)
• Nastavení pravidel a hranic  mezi komunikač-

ními partnery
• Budování silného dospělého 

KURZ JE URČEN:
Všem pracovníkům v oblasti managementu.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Transakční analýza a její  
využití v komunikaci

KURZY PRO PERSONALISTY / KURZY PRO OBCHODNÍKY
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Specifická situace na veletrhu vyžaduje zvláštní 
přístup a přípravu i u zkušených obchodníků, 
tím spíše u osob, jejichž standardní pracovní 
náplní je něco jiného.
Při nevhodném chování na veletrhu mohou 
přijít vniveč náklady investované do pronájmu 
stánku, přípravy prezentace a podpůrných ak-
tivit (hostesky, dárky,…), které firma do akce 
investovala.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Stanovení cílů prezentace na veletrhu
• Navázání neformálního rozhovoru s návštěv-

níky veletrhu
• Jak plynule přejít ke zjišťování potřeb a poža-

davků partnerů
• Kladení otázek – strategie a taktika
• Typologie návštěvníků na veletrhu
• Časté obraty a slovní zásoba využívaná na ve-

letrzích
• Navýšení prodeje 

KURZ JE URČEN:
Zaměstnancům, kteří zajišťují prezentaci firmy 
na veletrzích a dalších marketingových akcích. 
Případně osobám, jež se na tuto pozici připra- 
vují.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Networking na veletrhu
2 dny

Jak se stát obchodníkem
– profesionálem

Umět správně vést obchodní/prodejní rozhovor 
je základ pro úspěch každého obchodu. Ten, 
kterému přejdou pravidla a základní postupy 
„do krve“, může dále rozvíjet svůj obchodní ta-
lent.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Příprava na obchodní jednání 
• Vedení obchodního rozhovoru 
• Navazování kontaktů
• Diagnostika zákazníka a jeho potřeb
• Nabídka a představení produktu 
• Námitky a technika jejich zvládání
• Nákupní signály, uzavření obchodu
• Nácvik prodejního rozhovoru
• Trénink navázání kontaktu 

KURZ JE URČEN:
Obchodníkům, prodejcům, obchodním repre- 
zentantům, servisním technikům, pracovníkům 
obchodních oddělení.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

KURZY PRO OBCHODNÍKY
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I zkušení a úspěšní obchodníci čas od času mo-
hou ztroskotat na faktu, že nezvládnou vyřešit 
zcela banální námitku. Často se předem námi-
tek obávají a chápou zvládání námitek jako bi-
tvu argumentů.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Jak a proč vznikají námitky
• Druhy a význam námitek
• Námitky jako signál zájmu
• Reakce a techniky pro zdolání námitek
• Videozáznam a jeho rozbor
• Modelové situace 

KURZ JE URČEN:
Obchodním zástupcům, prodejcům, reprezen-
tantům a všem, kdo se zabývají nebo chtějí 
zabývat obchodem a prodejem. Kurz předpo-
kládá dobrou znalost komunikačních dovedností 
a znalost vedení obchodního rozhovoru.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

1 den

Přes námitky k objednávceSpecifika při prodeji služeb
a řešení

KURZY PRO OBCHODNÍKY

Aby klienti sami vyžadovali zrovna vaši službu, 
je potřeba osvojit si základní techniku prodeje 
služeb a řešení. Jak zajistit, že za služby podě-
kují, ocení ji a budou spokojeni s cenou? Pro 
každou službu jsou zde specifické podmínky, 
ale mnohé mají společné. Odlišnosti i společné 
znaky při prodeji služeb a řešení jsou tajem-
stvím, které odhalíte na tomto kurzu.

Místo marného nabízení a stálého snižování 
ceny se můžete dostat do skupiny těch, kteří 
si zakázky vybírají a jsou pevní i ve svých ce-
nových požadavcích. Nepracujte s informacemi, 
ale s představami klientů. Jsou mnohem bar-
vitější, než jakýkoli popis v katalogu a jakákoli 
fotografie produktu.

CO VÁM KURZ PŘINESE:
• Vyšší úspěšnost při obchodním jednání.
• Vyšší efektivitu obchodního týmu.
• Větší profesionalitu marketingových postupů 

a strategií.
• Naučíte se pracovat s klientem ve všech fázích 

prodeje služeb a řešení.
• Rozvinete své obchodní schopnosti při nároč-

ných jednáních.
• Budete sebevědomější při vyjednávání o ceně 

služby a řešení.
• Naučíte se, jak získat zakázku a neprozradit 

řešení předem.
 

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy) 
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Získání každého nového zákazníka stojí spous-
tu práce a peněz. Zaměřte svoji pozornost na 
zákazníky, které již máte a kteří s Vaším zbo-
žím/službou mají pozitivní zkušenost. Naučte 
se aktivně pracovat s databází Vašich klientů, 
pečovat o ně, budovat s nimi vztah a současně 
zvyšujte výnosnost každého klienta.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Techniky, které pomohou navýšit prodej
• Současný prodej souvisejícího nebo doplňko-

vého produktu/služby (Cross Selling)
• Prodej produktu/služby nové nebo vyšší či 

dražší kategorie (Up Selling)
• Vhodné použití těchto technik
• Praktické situace, např. jak vzbudit zájem  

klientů, správné oslovení aj. 

KURZ JE URČEN:
Obchodním manažerům, obchodníkům, vedou- 
cím zákaznických oddělení a call center.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Klid a jistota při vyjednávání a spokojená proti-
strana při maximálním možném vlastním zisku. 
Jak na to? Mnozí tvrdí, že to nejde. Mnozí říkají, 
že je krize. Naučte se vyjednávání od těch, kte-
ří mají tolik práce, že musí zákazníky odmítat. 
Prohlédněte si svůj styl vyjednávání na videu 
a poučte se ze svých úspěchů i chyb. 

OBSAH KURZU V BODECH:
• Metody, nástroje a postupy, jak udělat obchod 

a dostat zaplaceno 
• Jak prodloužit spolupráci na další období?
• Proč a jak uzavřený obchod pomůže obchodům 

dalším a získá si respekt ostatních klientů?
• Porovnání situace na různých trzích a s různý-

mi komoditami
• Interaktivní workshop s využitím videotechniky

KURZ JE URČEN:
Obchodníci, marketingoví specialisté, obchodní 
ředitelé, majitelé firem, jednatelé a ti, kteří se 
při své práci zabývají obchodem.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Cross Selling a Up SellingPokročilé vyjednávání
– obchod B2B 

KURZY PRO OBCHODNÍKY
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Koučink je efektivní metoda, která využívá 
procesu učení při vykonávání konkrétní práce 
a současně dává možnost nacházet v lidech  
jejich silné stránky, ty podporovat, a slabé 
stránky, ty pomoci vylepšovat. Jako metoda, 
která se nezaměřuje na hodnocení, ale na roz-
voj, dosahuje koučink velmi dobrých výsledků 
v krátkém čase.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Základní principy koučinku obchodního týmu
• Dovednosti při vyhodnocování výsledků kou-

činku 
• Vhodné komunikační prostředky
• Zpětná vazba a jak pracovat s různými lidmi
• Příprava plánu asistence v praxi a práce 

s kompetenčními tabulkami
• Praktická cvičení na konkrétních situacích 

KURZ JE URČEN:
Manažerům a vedoucím obchodních týmů,  
interním trenérům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Získat zákazníka je jen první krok. Pravým ob-
chodem není prodat, ale prodávat opakovaně 
a udržet si zákazníka. To stojí nemálo energie 
a peněz, které je třeba směřovat k těm správ-
ným perspektivním zákazníkům.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Význam klíčových klientů
• Osobnost a role Key Account manažera
• Práce s klíčovými klienty – dlouhodobý prodej
• Získávání nových klíčových klientů
• Vyjednávání s klíčovými klienty
• Vyjednávací styly a techniky
• Psychologie prodeje
• Trénink profesionálního jednání s klíčovými 

zákazníky 

KURZ JE URČEN:
Obchodníkům, kteří jsou v kontaktu s význam-
nými klienty, obchodním manažerům.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Jak koučovat a motivovat
svůj obchodní tým

Key account management

KURZY PRO OBCHODNÍKY

KOUČINK
 • TÝMOVÝ  
 • INDIVIDUÁLNÍ

naši koučové:

www.ivasehnalova.cz
www.radomilbabek.cz
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Strategický nákup v současné době zajišťuje ve 
společnostech dlouhodobé výhody nižších ná-
kladů, snižuje rizika, podporuje vývoj a inovaci 
společnosti a tím i může přispět ke zvyšování 
hodnoty firmy. Trénink napomůže účastníkům 
kurzu pochopit techniky a koncepty strategic-
kého nákupu, dále praktickou formou podpoří  
individuální tvorbu nákupní strategie dané  
organizace.

OBSAH KURZU V BODECH:
1. den teorie nákupu
2. den formou workshopu – tvorba konceptu 

strategického nákupu v dané společnosti
• Funkce nákupu moderní organizace
• Charakteristika podmínek nákupu (český X 

zahraniční trh)
• Základní funkce, cíle a postavení nákupu 

v dané firmě
– nákupní náklady
– aspekty nákupní flexibility
– přímé a nepřímé faktory ovlivňující nákupní 

rozhodnutí
• Struktura trhu
• Základní modely procesu nákupu
• Nové trendy v moderním nákupním chování 

podniků
• Marketingové pojetí nákupu
• Marketingový výzkum trhu
• Strategie nákupu
• Tvorba nákupní strategie 

KURZ JE URČEN:
Pracovníkům nákupu.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Značkové zboží má cenovou politiku postave-
nou výše než běžná standardní či masová pro-
dukce. Vyšší cena prostě odráží kvalitu zboží 
či služby. V době, kdy zákazníci ostře sledují 
cenu, pak může být obtížné prémiové zboží na-
bízet. Zejména pokud není podporováno inten-
zivní reklamou.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Psychologie prodeje
• Argumentace při prodeji prémiových výrobků  

či služeb
• Jak zvládat nejčastější námitku: „Je to drahé“
• Plnění role velvyslance své značky
• Co zákazník očekává? 
• Jak se nenechat donutit k nabízení slevy
• Praktický nácvik zvládání situací v obchodních 

rozhovorech s klienty 

KURZ JE URČEN:
Obchodníkům, prodejcům, pracovníkům obslu- 
hy či zákaznického servisu, výrobcům značko-
vého a prémiového zboží a dodavatelům nad-
standardních služeb.

CENA KURZU:
3 500 Kč

2 dny

Strategické řízení nákupuProdejce luxusního zboží

KURZY PRO OBCHODNÍKY
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U technicky zaměřených pracovníků je nespor-
nou výhodou pokud se umí orientovat v základ-
ních pojmech finančního a ekonomického řízení 
společnosti a umí je používat ve své praxi.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Základní nástroje finančního a ekonomického 

řízení
• Informace potřebné pro řízení společnosti 

(účetnictví, operativní evidence)
• Plánování a vyhodnocování vytížení vlastních 

kapacit
• Rozvrhování a režijních nákladů s využitím 

metody Activity Based Costing
• Vyhodnocování provozních variabilních nákla-

dů pomocí pružných rozpočtů
• Finanční analýza v praxi - ukazatele likvidity, 

finanční stability, aktivity a rentability 

KURZ JE URČEN:
Majitelům a technickým manažerům, kteří chtějí 
znát principy finančního a ekonomického řízení.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Základem pochopení principů finančního a eko-
nomického řízení podniku je pochopení vlivu 
výrobních, technických, technologických a ob-
chodních rozhodnutí na tuto oblast.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Základní pojmy a principy finančního a ekono-

mického řízení výrobních a nevýrobních spo-
lečností

• Využití pro manažerské řízení a rozhodování
• Příklady z praxe – využití těchto informa-

cí k řízení a vyhodnocování rentabilit jed-
notlivých produktů, zakázek nebo činností 
a k vyhodnocování využití vlastních strojních  
a pracovních kapacit

• Na příkladech z praxe – problematika finanč-
ního řízení společnosti 

KURZ JE URČEN:
Majitelům, ředitelům a technickým manažerům 
společností, kteří chtějí znát principy finančního 
a ekonomického řízení výrobních i nevýrobních 
společností a kteří na základě těchto znalostí 
chtějí efektivněji rozhodovat a řídit.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Finanční řízení pro manažery 
neekonomy2 dny

Ekonomika a plánování
výroby

EKONOMICKÉ KURZY

V našem e-shopu eshop.everesta.cz 
najdete také nabídku dotovaných kurzů 
za velmi příznivé ceny.
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Víte, jak postupovat při přepočtu u fakturace 
v cizí měně v rámci ČR? Umíte správně pou-
žívat kurzy u vyúčtování cestovních náhrad?  
Po absolvování budete schopni správně zachá-
zet s přepočtovými kurzy pro cizí měnu.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Kurzy pro přepočet cizí měny – v účetnictví 

(pevné, denní), u DPH
• Kurzové rozdíly při úhradě závazků a inkasu 

pohledávky
• Základní kapitál a cizí měna
• Cestovní náhrady a přepočtové kurzy
• Závěrkové přepočty cizí měny 

KURZ JE URČEN:
Zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomic-
ké vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci 
v oboru účetnictví, příp. mají ukončené ekono-
mické vzdělání před delší dobou a teprve nyní 
chtějí vstoupit do účetní praxe.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Období účetních uzávěrek a závěrek je vyvrcho-
lením dlouhodobé a náročné činnosti. Pro zdárné 
zvládnutí tohoto „vrcholu hospodářského roku“ 
jsme pro Vás připravili speciální kurz, ve kterém 
si zdokonalíte znalosti v oblasti legislativní úpra-
vy související s účetní uzávěrkou a závěrkou, 
jejími fázemi a návaznostmi na vnitropodnikové 
směrnice.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon 

o dani z příjmu)
• Plánování jednotlivých fází pracovního postupu
• Audit a zveřejnění účetní závěrky
• Přehled používaných účetních předkontací 

v rámci účetní uzávěrky
• Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, sestavování pří-

loh k účetní závěrce 

KURZ JE URČEN:
Zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomic-
ké vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci 
v oboru účetnictví, příp. mají ukončené ekono-
mické vzdělání před delší dobou a teprve nyní 
chtějí vstoupit do účetní praxe.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Účtování v cizí měně,
kurzové rozdíly

Účetní závěrka a uzávěrka
v příkladech

EKONOMICKÉ KURZY
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Základy podvojného účetnictví

OBSAH KURZU V BODECH:
• Hlavní principy finančního, daňového, nákla-

dového a manažerského účetnictví 
• Úvod do problematiky účtování
• Základní pojmy, principy a vazby podvojného 

účetnictví
• Účetnictví jako informační základna pro potře-

by manažerského rozhodování 

REÁLNÝ CÍL ABSOLVENTA:
• Porozumí základním pojmům a principům  

finančního, daňového, nákladového a mana- 
žerského účetnictví.

• Získá základní znalosti metodiky vedení fi-
nančního účetnictví.

• Pochopí informace obsažené v Rozvaze, Výka-
zu zisku a ztráty a v Cash Flow a naučí se tyto 
informace interpretovat.

KURZ JE URČEN:
Pro manažery, začínající podnikatele a ostatní 
zájemce, kteří potřebují porozumět základním 
účetním pojmům a principům podvojného účet-
nictví.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Pojmy jako rozvaha, výkaz zisku a ztrát a Cash 
Flow jsou manažerům známé. Znát podrobněji 
principy manažerského účetnictví a tyto princi-
py následně uplatňovat v praxi je užitečné pro 
efektivní řízení výrobních i nevýrobních společ-
ností i manažerům neekonomům.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Základní principy finančního, daňového, ná-

kladového a manažerského účetnictví
• Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, Cash Flow 
• Daňové, účetní a kalkulační odpisy
• Principy výpočtu cenových kalkulací
• Rozpočet výnosů a nákladů z provozního po-

hledu
• Hospodárnost, ekonomická účinnost a efektiv 

nost z pohledu využívání vlastních kapacit 

KURZ JE URČEN:
Majitelům a technickým manažerům, kteří chtějí 
znát principy manažerského účetnictví potřebné 
pro efektivní řízení výrobních i nevýrobních spo-
lečností.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny2 dny

Účetnictví pro vedoucí  
pracovníky

Jak číst účetní výkazy
pro neekonomy

EKONOMICKÉ KURZY
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OBSAH KURZU V BODECH:
• Sestavování rozpočtů
• Přepočtený plán variabilních nákladů a výnosů 

– výpočet a rozbory
• Výpočet cenových kalkulací a kalkulací cílových 

nákladů
• Vliv nevyužitých kapacit

REÁLNÝ CÍL ABSOLVENTA:
• Seznámí se s metodou průkazného sestavová-

ní rozpočtů pomocí výchozí základny a se sys-
témem její úpravy o předem definované vlivy.

• Naučí se vypočítávat a pro rozbory používat 
přepočtený plán variabilních nákladů a výnosů.

• Seznámí se s možnostmi výpočtu cenových 
kalkulací a kalkulací cílových nákladů s vyu-
žitím kalkulačních nákladů (především  kalku-
lačních odpisů, nájemného a úroků).

• Naučí se zohledňovat vliv nevyužitých kapacit 
při výpočtu kalkulací určených k rozhodování 
o přijetí či nepřijetí nových zakázek.

KURZ JE URČEN:
Kurz je určen finančním, ekonomickým a con-
trollingovým manažerům a pracovníkům, kteří 
jsou zodpovědní za sestavování rozpočtu nákla-
dů a výnosů a za výpočty kalkulací ve výrobních 
i nevýrobních společnostech.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

OBSAH KURZU V BODECH:
• Investiční strategie
• Investiční controlling
• Investiční projekt a jeho realizace
• Předpokládané peněžní toky investičního pro-

jektu
• Statické metody hodnocení investic
• Dynamické metody hodnocení investic
• Faktory ovlivňující investiční rozhodování
• Financovaní investičního projektu 

REÁLNÝ CÍL ABSOLVENTA:
• Seznámí se s metodami hodnocení investic při 

rozhodování o jejich realizaci
• Naučí se používat metody hodnotící peněžní 

toky a zohledňující časovou hodnotu peněz
• Pochopí rizika spojená s investičním projek-

tem

KURZ JE URČEN:
Pracovníkům odpovědným za přípravu, sledo-
vání a vyhodnocování investic a manažerům 
v oblasti investičního rozhodování.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2dny2 dny

Rozpočty a kalkulace  
prakticky

Pracovník přípravy a realizace 
investic

EKONOMICKÉ KURZY
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V praktickém kurzu se seznámíte se mzdovou 
agendou. Naučíte se prakticky vypočítat daň 
z příjmu, mzdu a zákonné odvody, zúčtovat 
daně za rok, vyhotovit formuláře.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Legislativní rámec
• Pracovněprávní vztahy
• Jednotlivé druhy pracovněprávních vztahů
• Odměna za práci
• Fond pracovní doby, měsíční mzda, hodinová 

mzda, příplatky ke mzdě, srážky ze mzdy
• Výpočet mzdy a zákonných odvodů
• Náhrady mzdy a platu, náhrada výdajů za-

městnanců
• Mzda v pracovní neschopnosti dle aktuální 

právní normy
• Stanovení průměrného výdělku
• ZSP, důchodové pojištění
• Nemocenské pojištění
• Daň z příjmů ze závislé činnosti, roční zúčto-

vání záloh daně
• Praktické výpočty (kalkulačky s sebou) 
• Zúčtování daní za rok – vyhotovení formuláře 

a jiné 

KURZ JE URČEN:
Účetním, malým a středním podnikatelům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

OBSAH KURZU V BODECH:
• Controlling jako podsystém řízení podniku
• Controller a jeho organizační začlenění
• Druhy controllingu
• Manažerské účetnictví (MÚ) jako informační 

základna controllingu
• Podnikové plánování 

REÁLNÝ CÍL ABSOLVENTA:
• Seznámí se s nejnovějšími metodami ekono-

mického a finančního řízení společnosti.
• Naučí se využívat všech možností manažer-

ského účetnictví k hledání rezerv ve zvyšování 
efektivnosti společnosti.

• Získá schopnost analyzovat současný stav 
firmy a identifikovat příležitosti pro zlepšení 
finančního řízení a zvýšení hospodářského  
výsledku.

KURZ JE URČEN:
Kurz je určen finančním, ekonomickým a con-
trollingovým manažerům a pracovníkům,  
kteří jsou zodpovědní za efektivnost jednotli-
vých podnikových činností ve výrobních i nevý-
robních společnostech.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Mzdová agenda krok
za krokem

Finanční controlling
a řízení ziskovosti firmy

EKONOMICKÉ KURZY
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Seznámíme vás se základními pravidly pro-
vádění INTRASTAT – statistiky pohybu zboží 
v rámci EU, představíme vám příslušné vyhláš-
ky s vysvětlujícím komentářem a provedeme 
vás úskalími jeho vykazování.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Představení INTRASTAT, vysvětlení problema-

tiky
• Vyhláška č. 201/2005 Sb. s komentářem od-

borníka z praxe
• Pravidla pro podání
• Reportování elektronicky
• Nástrahy a specifika vnitrounijního obchodu
• Práva a povinnosti zpravodajských jednotek – 

vás!

KURZ JE URČEN:
Obchodníci, nákupčí, logistici, manažeři dopravy.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Seznámíte se s problematikou INCOTERMS 
v návaznosti na obor podnikání vaší firmy. Před-
stavíme vám konkrétní pravidla, která stanovují 
dodací doložky, a pomůžeme vám zorientovat 
se ve výběru té správné pro váš podnik.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Základy práva EU k problematice
• INCOTERMS - o čem je a o čem není
• Druhy a kategorizace dodacích doložek
• Charakteristika jednotlivých dodacích doložek 

INCOTERMS 2000 a jejich využití v obchod-
ních operacích

• Souvislosti mezi INCOTERMS a druhem do-
pravy

• Zlatá pravidla používání INCOTERMS
• INCOTERMS při vnitrounijním obchodě se 

zbožím, včetně dopadů na vykazování INTRA-
STATU

• INCOTERMS při dovozu a vývozu zboží, včet-
ně dopadů na celní řízení

• INCOTERMS - vliv dodacích doložek na DPH 
při zahraničním obchodě

 

KURZ JE URČEN:
Obchodníci, nákupčí, logistici a lidé, kteří vy-
jednávají s dodavateli a všichni, kteří chtějí mít 
přehled o povinnostech a právech při dodání 
zboží.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

INTRASTATINCOTERMS

EKONOMICKÉ KURZY
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Znalost současné právní úpravy pracovněpráv-
ních vztahů a především jejich jednoznačný 
výklad vedou k bezproblémové práci s lidmi 
a tím ke zlepšování vztahů ve firmě. Správná 
aplikace do konkrétních podmínek podnikové 
praxe přináší jistotu, že firma plní všechny zá-
konné náležitosti a současně využívá všechny 
možnosti, které jí zákon dává. To pomůže též 
zabránit některým soudním sporům a poku-
tám.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Pracovní právo a pracovní vztahy, péče o za-

městnance
• Strany pracovních vztahů
• Uzavření a rozvázání pracovního poměru 
• Typy a formy pracovních vztahů
• Vztahy vedení – personalista – pracovník 
• Ochrana zdraví a bezpečnost
• Problematika rovných příležitostí mužů a žen,  

zaměstnávání cizinců 

KURZ JE URČEN:
Personalistům, personálním manažerům.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

OBSAH KURZU V BODECH:
Daňová soustava
Daň z příjmů
• Definice poplatníka
• Výdaje uznávané zcela nebo zčásti pro účely 

stanovení základu daně z příjmů
• Odpočty nezdanitelných částek od základu 

daně (studenti, úroky, příspěvky na penzijní 
připojištění, životní pojištění, …)

Daň z příjmů právnických osob
• Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje
• Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotné-

ho majetku
• Rezervy pro zjištění základu daně z příjmu
• Daňová ztráta
• Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 

daně
Daň z příjmů fyzických osob
• Daň z příjmů fyzických osob
• Odpočty nezdanitelných částek od základu 

daně (studenti, úroky, příspěvky na penzijní 
připojištění, životní pojištění)

• Zaměstnanecké benefity
Zákon o rezervách
Daň z přidané hodnoty
Daňový řád
Majetkové daně 

KURZ JE URČEN:
Manažerům, vedoucím pracovníkům a účetním, 
kteří si chtějí utřídit poznatky v daňové proble- 
matice.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Pracovní právoKomplexní pohled na daně
a odvody PO

LEGISLATIVA
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Nový občanský zákoník (NOZ) od 1. 1. 2014 
přinesl velmi významné změny v našem práv-
ním systému. Jeho dobrá znalost je prioritou 
pro odpovědné lidi v managementu i pro pra-
covníky na nejrůznějších pozicích v rámci firem 
i institucí.

Absolvujte celou 9 denní sérii kurzů nebo na 
jednotlivé moduly pošlete toho, kdo je ve vaší 
společnosti ve své praxi nejvíce využije.

OBSAH KURZU:
1) Občanský zákoník, zákoník pojmy – 2 dny
2) Dědické právo v občanském zákoníku
3) Rodinné právo
4) Absolutní majetková právo – Vlastnictví 

a  spoluvlastnictví
5) Absolutní majetkové právo – Věcná práva 

k cizím věcem
6) Relativní majetkové právo –  Závazky  

a závazky z právního jednání
7) Relativní majetkové právo –  Přenechání 

věci
8) Relativní majetkové právo – Společnost 

a pojištění

KURZ JE URČEN:
HR manažerům, personalistům, manažerům 
i majitelům firem. NOZ se dotýká v profesním 
i osobním životě každého z nás.

CENA KURZU:
Cena celé série je 18 000 Kč.
Při objednání jednotlivých modulů je cena  
3 000 Kč za jeden den.

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách obsahuje značné množství zásadních 
změn v procesu zadávání veřejných zakázek 
a nových povinností při jejich realizaci. Mimo 
jiné snižuje limity pro zakázky malého rozsa-
hu, zjednodušuje podlimitní řízení u stavebních  
zakázek či zavádí institut významné zakázky. 
Dostatečný prostor bude věnován odpovědím 
na dotazy a vysvětlení případných nejasností.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Obecné úpravy, definice, nové instituty
• Finanční limity
• Postupy v jednotlivých druzích zadávacích  

řízení 
• Zadávací dokumentace a její poskytování
• Vymezení kvalifikace a její prokazování
• Požadavky na nabídky, otevírání obálek
• Posouzení a hodnocení nabídek, hodnotící  

komise
• Zrušení zadávacího řízení
• Uveřejňování
• Námitky a dohled ÚOHS 

KURZ JE URČEN:
Každému, kdo je odpovědný za problematiku 
veřejných zakázek ve společnostech, zadavate-
lům veřejných zakázek a dodavatelům (uchaze-
čům, resp. zájemcům).

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

9 dnů 

Občanský zákoník komplet (nebo 
jen vybrané moduly)

Novela zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách

LEGISLATIVA
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Změny v postavení a odpovědnosti  
statutárních orgánů

• Zákon o obchodních korporacích
• Pojem právnická osoba, obchodní korporace
• Společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost jako obchodní korporace
• Postavení statutárního orgánu a jednání 

právnické osoby 
• Zákonná pravidla pro členy orgánu, rozšiřují-

cí se povinnosti statutárních orgánů
• Obchodní vedení vs. jednání navenek  

– jednatelské oprávnění
• Zastoupení členů orgánu jedním z nich
• Povinnost péče řádného hospodáře
• Pravidlo podnikatelského úsudku a jeho  

vazba na péči řádného hospodáře 

Smluvní právo a zajištění závazků 
– změny týkající se uzavírání smluv

• Návrh a přijetí nabídky
• Předsmluvní odpovědnost
• Všeobecné obchodní podmínky
• Adhézní smlouvy
• Změna okolností a neúměrné zkrácení
• Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
• Zajištění a utvrzení dluhu
• Zajišťovací převod práva, zástavní právo, 

ručení, dohoda o srážkách ze mzdy
• Kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní 

smlouva

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Obchodní právo – NOZ a zákon 
o obchodních korporacích

LEGISLATIVA        

Rezervace a objednávky na:

info@everesta.cz
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Všechny uvedené metody a standardy řízení 
kvality pomáhají v organizaci nastavit celkový 
systém řízení tak, aby se zabránilo negativním 
jevům (nekvalitě, chybám, rizikům, nákladům), 
které se projeví ve výstupech; jejich společným 
znakem je zlepšování výstupu z procesu.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Metrologie
• 7 nových nástrojů kvality
• FMEA, SWOT analýza, předcházení rizik
• Metody řízení kvality ve výrobě (SPC, MSA,  

6 sigma, ...)
• Neshody a jejich řešení
• Údržba strojů, princip rychlé výměny
•    výroba, zamezení plýtvání
• Návrh experimentu, plánování kvality, uvolňo-

vání do výroby
• Další jednoduché metody 

KURZ JE URČEN:
Pracovníkům útvarů řízení a kontroly kvality, 
pracovníkům vývoje konstrukce a technologie, 
výrobním manažerům a pracovníkům ve výrobě.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny 2 dny

Metody řízení kvality
– komplexní přehled

ISO 9001, výstavba systému, 
 procesní model

Potřeba trvale uspokojovat požadavky zákaz- 
níka vede firmy k zavádění a využívání sys-
témů, které jsou stabilní zárukou spolehlivosti 
nabízených služeb. Kvalitní řízení s průhledným 
vedením zakázky, systematickým zajištěním 
všech zdrojů a trvalou snahou o zlepšování činí 
subjekt spolehlivým pro reálného i potenciální-
ho zákazníka.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Kvalitní řízení, historie ISO norem
• Přínosy pro firmu, náklady na nekvalitu, rizika
• Proces, jeho definice, procesní řízení
• Výstavba systému
• Jednotlivé požadavky normy a jejich výklad
• Odpovědnosti, pravomoci, kompetence
• Nástroje zabezpečování kvality, zlepšování 

KURZ JE URČEN:
Vrcholovému vedení firem se zájmem o zlepšení 
pozice firmy na trhu, střednímu managementu, 
představitelům vedení pro systém managemen-
tu a interním auditorům, kteří připravují zave-
dení systému. Je vhodný také pro pracovníky 
komunikující se zákazníkem a s dodavateli.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Řízení kvality ve firmě

JAKOST
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Analýza možných rizik je jedním ze způsobů, 
jak ošetřit nebezpečí selhání procesu, výrobku 
ještě ve fázi vývoje nebo hotového produktu. 
Hodnotící tým se skládá z odborníků z různých 
oblastí, kteří mají šanci odhalit možné problé-
my ještě před zavedením procesu nebo finální 
podoby konstrukčního návrhu či už běžícího re-
álného výrobního postupu, a účelem je za po-
moci metody zabránit problémům či pozdějším 
reklamacím.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Podstata metody, druhy FMEA
• Řízení rizik, přijatelnost/míra rizika
• Tým spolupracovníků
• Podklady, kritéria hodnocení
• Postup analýzy, metody analýzy potenc. chyb
• Výběr a aplikace opatření
• Dokumentace, kontrolní plán
• Změna a aktualizace FMEA 

KURZ JE URČEN:
Konstruktérům, technologům odpovědným za 
výrobu, pracovníkům útvarů řízení a kontroly 
kvality, výrobním manažerům, kteří se snaží 
preventivně zabránit nekvalitní produkci a do- 
sáhnout trvalé spokojenosti zákazníka.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Nástroje analýzy rizik
(FMAE, FTA)–praktikum

(7 nástrojů, 5P, G8D, 5S, 6M, 
FIFO, PDCA)

Znalost nástrojů řízení kvality je jednou ze  
zásadních podmínek efektivní výroby. Umož-
ňuje vyhovět požadavkům zákazníka jak při  
dodržení všech požadovaných parametrů pro-
duktu, tak podmínkám jeho dodání. Další  
nástroje usnadňují hledání příčiny neshod,  
problémů, reklamací.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Sedm nástrojů řízení kvality produktu
• 5x proč – hledání příčiny
• 6M – zdroje neshod
• Global8D-report
• 5S na pracovišti
• Princip FIFO
• Cyklus PDCA, varianty

KURZ JE URČEN:
Pracovníkům útvarů řízení a kontroly kvality, 
výrobním manažerům a technickým pracovní- 
kům ve výrobě, logistice.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Soubor nástrojů řízení kvality

JAKOST
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Pojem štíhlá výroba se už obecně vžil. My vám 
ukážeme, jak lze podobné principy uplatnit 
také v administrativě. Předvedeme vám, jak lze 
standardizovat procesy, řídit kvalitu, zohlednit 
ergonomii a využívat filozofii štíhlé organizace 
při nastavování efektivních procesů. Pomůžeme 
vám odstranit plýtvání časem, prostředky a na 
praktických příkladech z vaší praxe demonstru-
jeme, jak dosáhnout vyšší produktivity.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Principy a nástroje štíhlých systémů 
• Příčiny a druhy plýtvání v administrativě,  

způsoby jeho odstranění
• Vytvořením efektivně fungujících procesů 

k dosažení produktivity
• Seznámení se systémy 5S, VSM
• Vysvětlení jednotlivých fází DMAIC (definuj, 

měř, analyzuj, zlepšuj, řiď)
• Optimalizace produktu jako cesta ke štíhlé  

administrativě
• Nezbytnost řízení – právě v administrativě

KURZ JE URČEN:
Manažerům, HR manažerům, vedoucím pracov-
níkům administrativních pozic, lidem se zájmem 
o zefektivnění vlastní práce.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Metoda štíhlé výroby má za cíl zamezit zby- 
tečnému plýtvání v organizaci a zefektivnit její 
fungování. Druhým cílem je vyhovět co nejlépe 
potřebám zákazníka soustředěním se na cestu  
produktu a maximalizací přidané hodnoty  
tomuto produktu.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Cíl a podstata zeštíhlení
• Vůdčí přístup, manažerské vedení
• Možné zdroje plýtvání
• Přínosy
• Metodologie
• Přidaná hodnota, nutné plýtvání
• Mapování hodnotového toku
• Zeštíhlení versus Six sigma
• Klíčové nástroje 

KURZ JE URČEN:
Primárně výrobním manažerům a pracovníkům 
ve výrobě, specialistům, kteří jsou pověřeni 
úspornými projekty ve firmách, dále pracovní-
kům útvarů řízení kvality.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Štíhlá administrativa Štíhlá výroba (Lean  
production) a myšlení

JAKOST
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Metody měření práce umožňují získat data, 
která je možné využít pro optimalizaci procesů 
ve firmě. Jedině na základě reálně změřených 
procesů získáte data využitelná pro analýzu. 
Získejte teoretické a praktické znalosti a do-
vednosti, které umožní připravit akční plány 
pro hledání příležitostí ke zlepšení a plány jejich 
realizace.

CO VÁM KURZ MĚŘENÍ PRÁCE PŘINESE:
• Získáte komplexní informace o základních 

možnostech měření a hodnocení práce
• Podrobně se naučíte metody snímkování ope-

rací a chronometráže, které patří k nejčas-
těji používaným technikám v oblasti měření 
a hodnocení práce

• Naučíte se jak připravit standardní pracovní 
postupy pro každou pravidelně se opakující 
práci/operaci

• Vyzkoušíte si různé způsoby získávání reál-
ných dat o procesech

• Rozvinete svou schopnost analyzování proce-
sů různých úrovní

OBSAH KURZU V BODECH:
Teoretická část
• Pracovní ergonometrie a důležitost optimali-

zovat pracoviště
• Rozdělení činností na sekvence s přidanou 

a nepřidanou hodnoto
• Analýzy a metody hodnocení optimálního 

uspořádání pracoviště
• Přímé a nepřímé metody měření práce
• Popis metody měření práce pomocí chrono-

metrie (stopky)
• Pravidla pro záznamy, hodnocení a přípravu 

operační definice měření

2 dny

Metody měření práce

JAKOST

Praktická část
• Praktické prověření teorie z prvního dne na 

vybrané pracovní sekvenci
• Pořízení reálného záznamu, jeho analýza 

a grafický zápis do procesního diagramu
• Definice námětů na optimalizaci stávajících 

pracovních činností sledované operace
• Stanovení optimálního času a reálné stanove-

ní časové normy pro pozorovanou operaci
• Příklad znormované operace (práce) z vybra-

ného pracoviště klienta a návrh akčního plánu 
pro realizaci navrhovaných zlepšení 

KURZ JE URČEN:
Manažerům, HR manažerům a pracovníkům 
controllingu, všem osobám zodpovědným za 
efektivitu pracovního procesu.

CENA KURZU:
9 800 Kč (8 900 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)
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2 dny

Jak zvládnout průzkum
vlastními silami

Jak si ověřit, co jen tušíte? Jak zjistit tvrdá data, 
která jen odhadujete? Jak získat relevantní pod-
klady pro svá rozhodnutí? Sestavte správně do-
tazník nebo anketu a udělejte si vlastní průzkum.
Na kurzu se naučíte sestavit dotazník tak, abys-
te z průzkumu vytěžili co nejlepší informace. 
Osvojíte si základní pravidla pro tvorbu dotazní-
ků, seznámíte se s nejčastějšími chybami a po-
znáte zajímavé tipy, jak získat od respondentů 
relevantní odpovědi. Naučíte se pracovat s vy-
branými online nástroji pro tvorbu dotazníků, 
které jsou dostupné zdarma na internetu.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Specifika vlastního průzkumu / dotazníkového 

šetření (kdy a proč ho dělat)
• Cíl, cílová skupina, volba metody průzkumu
• Dotazník, jeho konstrukce, postup tvorby  

dotazníku
• Typy otázek, formulace, logika
• Vlastní praktická tvorba dotazníku na zkoušku.
• Diskuze nad vytvořenými dotazníky, připo-

mínky od testovacích respondentů
• Respondenti – kde je získat?
• Nejčastější chyby
• Zajímavosti, tipy, design, jak zaujmout re-

spondenta
• Vhodné volně dostupné online nástroje pro 

tvorbu dotazníků
• Vyhodnocení, zpracování výsledků a jejich 

prezentace

KURZ JE URČEN:
Manažerům, pracovníkům podpory prodeje 
a všem, kteří chtějí pro zlepšení výsledků své 
práce využívat anket a průzkumů za pomoci 
vhodných online nástrojů.

CENA KURZU:
2 500 Kč (2 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Základní pohled na roli marketingu ve firmě, 
vymezení obsahu pojmu marketing, strategická 
role marketingu, vztah marketingových aktivit 
k ostatním aktivitám firmy, význam marketin-
gu pro jednotlivá oddělení, plánování a měření 
marketingových aktivit. To všechno je obsahem 
kurzu, který Vás seznámí s nezbytnými zásada-
mi marketingu.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Marketingová filozofie a terminologie
• Marketingová strategie a marketingové pláno-

vání
• Vztah marketingu k dalším činnostem firmy
• Marketingový mix
• Marketingová analýza
• Praktické rady a informace pro organizaci 

marketingového oddělení
• Modelové situace  

KURZ JE URČEN:
Vedoucím pracovníkům zodpovědným za mar- 
ketingové aktivity firmy, pracovníkům mar-
ketingových oddělení, obchodních oddělení,  
oddělení vývoje produktů a manažerům všech 
úrovní řízení, kteří spolupracují s oddělením 
marketingu ve společnosti.

CENA KURZU:
7 000 Kč (6 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Kurz je vhodný pro absolventy manažerských 
kurzů.

Marketing v kostce
s profesionálem

MARKETING A MÉDIA
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Jaký je vztah mezi marketingem a prodejem? 
A proč spolu musí mluvit šéf marketingu a šéf 
prodeje? A jak se dá změřit, jestli marketing 
pomáhá prodávat? Hlavním cílem kurzu je po-
moci všem, kteří mají v organizaci marketing 
na starosti, s vyjasněním role marketingu v ob-
chodním procesu. Protože nakonec jsou vždy na 
prvním místě peníze. Peníze, které organizace 
generuje svým obchodním procesem. A marke-
ting v něm hraje významnou roli.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Provázání obchodních a marketingových cílů 

a aktivit organizace
• Mluvte jazykem financí a obchodu, ne marke-

tingu
• Akvizice zákazníků – extenzivní marketing
• Vytěžení stávajících zákazníků – intenzivní 

marketing
• Měřitelnost marketingových aktivit
• Návratnost marketingových investic – ROI 

modely 

KURZ JE URČEN:
Manažerům marketingu a prodeje, majitelům 
firem, pracovníkům oddělení péče o zákazníka.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Marketingový plán je jako yetti. Hodně se 
o něm  mluví, ale málokdo ví, jak opravdu  
vypadá. Existují spousty učebnic a předloh mar-
ketingových plánů. A přitom propast mezi teo-
rií a praxí je v tomto případě opravdu veliká.
Vydejte se s námi na cestu za hledáním toho 
„ideálního“ marketingového plánu právě pro 
Vaši firmu. Kombinace praktických zkušeností 
lektorů s minimální nutnou dávkou teorie jistě 
pomůže Vašemu marketingovému plánování.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Propojení firemních a marketingových cílů
• Marketingová analýza, práce s daty
• Marketingový mix
• Tvorba ukázkového marketingového plánu 

KURZ JE URČEN:
Všem, kteří jakou součást své práce chtějí nebo 
musí tvořit, obhajovat a schvalovat marketin-
gové plány.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

1 den

Marketing zaměřený
na podporu prodeje

Praktický marketingový plán

MARKETING A MÉDIA
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Aneb kurz kreativního psaní pro 
neprofesionály. 

Neživíte se psaním reklamních textů, ale přesto 
občas musíte nějaký napsat? V tom případě je 
dobré znát alespoň základní pravidla pro jejich 
tvorbu. Získejte „základní výbavu“ textaře, vy-
varujte se běžných chyb a posuňte své kreativní 
hranice. 
Cílem kurzu je pomoci textařům–neprofesio- 
nálům s psaním – od firemních brožur přes  
texty inzerátů, katalogy a web až po firemní 
slogany či tiskové zprávy.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Pravidla psaní reklamních textů
• Nejčastější chyby při psaní reklamních textů
• Typy reklamních textů, ukázky
• SEO copywriting, web copywriting 

KURZ JE URČEN:
Všem, kteří při své práci vytvářejí firemní texty  
a chtějí to umět lépe. Zejména tedy pracov-
níkům marketingu a PR, obchodních odděle-
ní a oddělení lidských zdrojů. (Seminář NENÍ  
určen profesionálním copywriterům.)

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

V deseti praktických krocích.

Ať již potřebujete vyprodat sklad plný banánů, 
nebo vyrábíte lokomotivy, musíte o svém vý-
robku či službě dát zákazníkům vědět. Zkrátka, 
musíte naplánovat reklamní kampaň. Kde začít? 
Obrázkem? Sloganem? Rozpočtem? A ta hlavní 
otázka zní – bude to fungovat?

OBSAH KURZU V BODECH:
• Stanovení cílů kampaně
• Definice cílových skupin pro kampaň
• Plánování a využití komunikačních kanálů  

– komunikační mix, mediální mix
• Ukázka nejčastějších chyb, které lidé při plá-

nování kampaní dělají
• Praktická cvičení a ukázky 

KURZ JE URČEN:
Pracovníkům v oblasti marketingu, podpory 
prodeje a v obchodních odděleních. (Seminář 
NENÍ určen zaměstnancům reklamních a medi- 
álních agentur.)

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Plánování reklamní kampaněReklamní textař z donucení

MARKETING A MÉDIA
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1 den 1 den

V marketingu a podpoře prodeje.

Plánování v organizaci často připomíná po-
hled do křišťálové koule. Budoucnost předvídat  
nemůžeme, ale můžeme se na ni připravit. 
K tomu potřebujeme data. O trhu, o zákazní-
cích, o  konkurenci.
Získání dat a jejich správná interpretace – to 
vyžaduje znalosti v této oblasti u každého, kdo 
činí manažerská rozhodnutí.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Význam dat pro manažerské rozhodování
• Identifikace zdrojů dat – interních i externích
• Způsoby získávání potřebných dat – firemní 

CRM systémy, web, výzkumy, atp.
• Základní znalosti pro interpretaci dat
• Nejčastější chyby při práci s daty a jejich  

interpretaci a prezentaci
• „Popelky“ – interní data firmy, zákaznické  

databáze
• Benchmarking jako základní pohled na pozici 

firmy a výrobku na trhu a její vývoj
• Možnosti a způsoby sběru dat od zákazníků
• Nejčastější chyby při přípravě výzkumů a sbě-

ru dat 

KURZ JE URČEN:
Pracovníkům marketingových oddělení, obchod-
ních oddělení a manažerům všech úrovní, kteří 
pracují s daty a průzkumy jako uživatelé 
a využívají je pro rozhodování ve své práci.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Inteligentní práce s daty

I Vaši zákazníci jsou samozřejmě online. Gene-
race „digital natives“ má stále silnější zastoupe-
ní. Značky a výrobky jsou vystaveny dennímu  
testování a hodnocení statisíců a milionů  
uživatelů. Nekomunikovat s nimi nelze.
Správně nastavený online marketing může  
firmě významně pomoci. Získávat nové zákaz-
níky, udržet ty stávající, vylepšit image firmy  
či výrobku. Na druhou stranu bude každá chyba 
tvrdě potrestána.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Marketing na sociálních sítích – Facebook a ty 

ostatní
• „Vygůgluj to“ – marketing pro vyhledávače
• E-shopy a e-commerce
• Získávání nových zákazníků online
• Udržení zákazníků v online světě 

KURZ JE URČEN:
Kurz je určen pracovníkům marketingových 
a PR oddělení, obchodních oddělení a manaže-
rům všech úrovní řízení včetně majitelů firem.

CENA KURZU:
3 500 Kč (3 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

On–line marketing v době
„wikinomie“

MARKETING A MÉDIA
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1/2 denní1/2 denní

Sociální sítě hýbou světem – dokážete je využí-
vat nejen ke kontaktu s přáteli, ale zviditelníte 
svoji firmu, navážete nové obchodní kontakty, 
získáte reference.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Základní fakta o síti
• Specifika marketingu na Facebooku 

Osobní profil:
• Vlastní účet
• Osobní versusu pracovní profil
• Typy obsahu
• Komunikujte obrazem
• Jak se chovat, úskalí Facebooku
Skupina na Facebooku:
• Skupina a práce s ní
• Cizí skupiny
• Vlastní skupina a správcovství
• Jak přivést fanoušky
• Reklama na Facebooku
• Vložení, úprava, nastavení příspěvků
Práce s firemním profilem:
• Jaký způsob zvolit, kdy a proč
• Timeline
• Správa stránky, tipy a triky
• Provázání webu s Facebookem
• Volba strategie

KURZ JE URČEN:
Střední a vyšší management, TOP manage-
ment, Projekt management.

CENA KURZU:
1 900 Kč (1 500 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Buďte „multisensory“, pracujte s „digital nati-
ves“ a buďte „in“! Seznámíme Vás s možnost-
mi jednoho z nejvýznamnějších videoportálů 
Youtube.com. S vyspělým komunikačním ná-
strojem, který lze velmi efektivně využít pro 
standardní interní komunikaci, PR, klientskou 
podporu i marketingové aktivity.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Výhody vlastního YouTube účtu
• Založení firemního YouTube kanálu
• Sledovanost a jiné užitečné statistiky
• Virální videa, podprahový marketing
• Upload, download a správa vlastního videoob-

sahu
• Vytvoření videí zdarma
• Produkce firemních videí na klíč

KURZ JE URČEN:
Pracovníkům marketingových a PR oddělení, 
obchodních oddělení a manažerům všech úrovní 
řízení včetně majitelů firem.

CENA KURZU:
1 900 Kč (1 500 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Jak se zviditelníte pomocí
YouTube.com

Jak využít Facebook také
pro Vaši firmu

MARKETING A MÉDIA

JSOU SOCIÁLNÍ SÍTĚ DŽUNGLE?
ALE BEZ NICH UŽ TO NEJDE?
PORADÍME VÁM.

www.inboox.cz
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POČÍTAČOVÉ KURZY

Efektivní vyhledávání  
informací na internetu  1/2 denní

Základní práce s počítačem

Základy práce s MS Windows 1 den

Základy práce s OS Linux 1 den

Práce s textem

MS Word pro začátečníky 1 den

MS Word pro mírně pokročilé 1 den

MS Word pro pokročilé 1 den

Oo Writer pro začátečníky 1 den

Oo Writer pro mírně pokročilé 1 den

Oo Writer pro pokročilé 1 den

Práce s tabulkovými procesory

MS Excel pro začátečníky 1 den

MS Excel pro mírně pokročilé 1 den

MS Excel pro pokročilé 1 den

Oo Calc pro začátečníky 1 den

Oo Calc pro mírně pokročilé 1 den

Oo Calc pro pokročilé 1 den

Základy maker v MS Excelu 1 den

Úvod do VBA v MS Excelu 1 den

Prezentace

MS PowerPoint pro začátečníky 1 den

MS PowerPoint profesionálně 1 den

PREZI.com 1 den

Komunikace a on–line kancelář

MS Outlook (& Exchange) 1 den

Prezentace na sociálních sítích 1 den

LinkedIn 1 den

Office WebApps a SkyDrive 1 den

Google Docs a Google Drive 1 den

CAD systémy

AutoCAD LT pro začátečníky 4 dny

AutoCAD LT pro pokročilé 3 dny

Oborové kurzy AutoCADu LT

Podpora projektového řízení

Freeware nástroje 1 den

Databáze

Základy tvorby databází 1 den

MS Access 1 den

Úvod do jazyka SQL 1 den

Další kurzy

Freeware nástroje pro grafiku 1 den

Základy webdesignu 1 den

Základní pojmy IT 1 den

Testování ECDL 
Start, testování 
ECDL Core

Úspěšní absolventi 
ECDL testů získají 

mezinárodně uznávaný 
certifikát

Aktuální termíny v našem  e-shopu nebo na objednání info@everesta.cz.



85www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz

2 x 1/2 dne  

Pracujete jako asistentka, office manažerka či 
sekretářka a komunikujete v cizím jazyce se 
zákazníky, partnery či zahraniční centrálou? 
Ve své denní praxi koordinujete mnoho akcí 
a domlouváte se s mnoha různými lidmi. V ci-
zím jazyce musíte zvládat nejrůznější situace. 
Procvičte svůj mluvený projev a slovní zásobu 
v angličtině.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Rozvíjení slovní zásoby a trénink mluveného 

projevu v oblastech z každodenní praxe: jed-
nání s hosty, stížnosti a omluvy

• Telefonní hovory, schůzky a meetingy
• Zásobování kanceláře, doprava, hotely
• Směrnice, obchodní korespondence
• Zdokonalení ve zvládání konkrétních situací
• Praktický trénink reflektující praxi účastníků

KURZ JE URČEN:
Asistentkám, sekretářkám a ostatním pracovní- 
kům, jejichž náplň práce je obdobná.

CENA KURZU:
4 500 Kč (4 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Office English for Assistants 
and Secretaries

JAZYKOVÉ KURZY, KURZY V CIZÍM JAZYCE

7. Služby informačních sítí 

KURZ JE URČEN:
Uživatelům zvládajícím základní práci s PC. 
Začátečníkům a mírně pokročilým, kteří potře-
bují „oprášit“ svoje znalosti a chtějí se připravit 
na složení zkoušky ECDL.
         

CÍL:
Naučit se vyhledávat správně informace na 
internetu, ukládat jejich obsah, stahovat 
soubory a chránit svou identitu na internetu.
Naučit se vytvářet, upravovat, organizovat 
a posílat zprávy, správně spravovat složky. 
Naučit se chránit e-mail před riziky napadení 
a spamy, využívat všechny funkce programu 
(úkoly, události apod.) a šetřit čas při práci 
s e-maily a připravit se na složení zkoušky 
ECDL.  

OBSAH KURZU V BODECH:
• Začátek práce s internetem
• Webová navigace
• Vyhledávání webových stránek
• Začátek práce s elektronickou poštou
• E-mailové zprávy
• Organizování e-mailových zpráv

ZAKONČENÍ:
Zkouška dle podmínek ECDL.

CENA KURZU:
1 800 Kč (1 710 Kč v případě účasti dvou a více 
osob z jedné firmy)

1 den

POČÍTAČOVÉ KURZY

90

Udělejte si

„Evropský 
řidičák
na PC“ 

EUROPEAN 
COMPUTER 
DRIVING 
LICENCE
(ECDL)
v našem 

certifikovaném 
testovacím středisku.
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1 den

Prezentovat přesvědčivě v cizím jazyce může 
být i pro zkušeného prezentátora oříšek. V na-
šem kurzu Vám poradíme, jak prezentaci v an-
gličtině či němčině připravit. Součástí kurzu je 
i video- záznam prezentace zvoleného tématu 
a jeho následný rozbor jako zpětná vazba, které 
oblasti zvládáte dobře a kde se můžete zlepšit.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Stanovení cíle 
• Analýza publika
• Principy efektivní komunikace 
• Příprava prezentace 
• Jak lépe zvládnout trému
• Zpětná vazba – poučení pro příště 
• Praktický trénink reflektující praxi účastníků 

KURZ JE URČEN:
Specialistům i manažerům všech úrovní řízení, 
jejichž součástí práce někdy bývá prezentace 
širšímu publiku v cizím jazyce.

CENA KURZU:
4 500 Kč (4 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Präsentationsfähigkeiten v NJ
Presentation skills v AJ 

Obchodní vyjednávání mezi dvěma subjekty 
v konkurenčním prostředí je stále náročněj-
ší. Schopnost uspět a prosadit se rozhoduje 
o dosažení cílů, ale také ovlivňuje dlouhodobou 
úroveň vztahů. Jednání v cizím jazyce má svá 
specifika. Správná formulace vět v cizím jazyce 
má na úspěch jednání významný vliv.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Poznání svého přirozeného stylu vyjednávání
• Strategie obchodního jednání
• Úvod jednání – jak zaujmout již na počátku 

hovoru
• Prezentace problematiky
• Fáze vyjednávání a práce s argumenty  

– konkrétní fráze a slovní obraty použitelné 
pro praxi účastníků

• Zdokonalení se v metodách přesvědčování
• Manipulace – techniky a jak se bránit  

– konkrétní obrana – fráze a slovní obraty po-
užitelné v situacích z praxe účastníků

• Shrnutí dohodnutého a pohled do budoucí 
spolupráce

• Ukončení jednání
• Praktický trénink reflektující praxi účastníků

KURZ JE URČEN:
Obchodníkům, kteří vedou jednání s business 
zákazníky.

CENA KURZU:
4 500 Kč (4 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

1 den

Business English

JAZYKOVÉ KURZY, KURZY V CIZÍM JAZYCE
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1 den/1 day

Chcete se zdokonalit a pocvičit ve zvládání tele-
fonních hovorů v angličtině?
Přijďte s námi strávit jeden den intenzivní výu-
ky v Everestě a dozvědět se více o tom, jak se 
vyhnout české angličtině.

Do you want to learn and practice how to speak 
on the phone in English? 
Come and spend an intense day with business 
English at Everesta and learn more about how 
to avoid Czenglish.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Stanovení cíle 
• Analýza publika
• Principy efektivní komunikace 
• Příprava prezentace 
• Jak lépe zvládnout trému
• Zpětná vazba – poučení pro příště 
• Praktický trénink reflektující praxi účastníků 

KURZ JE URČEN:
Specialistům i manažerům všech úrovní řízení, 
jejichž součástí práce někdy bývá prezentace 
širšímu publiku v cizím jazyce.

CENA KURZU:
4 500 Kč (4 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

1 den

Phone conversation

Jednáte v rámci své každodenní pracovní praxe 
s anglicky mluvícími klienty či obchodními part-
nery? Chcete se zdokonalit a pocvičit v e-mailové  
komunikaci v angličtině?
Přijďte s námi strávit jeden den intenzivní výu-
ky v Everestě a dozvědět se více o tom, jak se 
vyhnout české angličtině.

Do you deal with English speaking people in 
your everyday work life? Do you want to learn 
and practice how to communicate by e-mail in 
English?
Come and spend an intense day with business 
English at Everesta and learn more about how 
to avoid Czenglish!

OBSAH KURZU V BODECH /
THE COURSE OUTLINE: 

• Telefonování - pozdravy, představení se /
Greetings, Introducing myself

• Přijímání hovoru /Answering the phone
• Přepojování, prodlevy, nechávání vzkazu / 

Connecting the lines, hold on please, leaving 
a message

• Sjednávání schůzky, nabízení, odmítání, 
přijímání nabídky,… / Making appointment, 
offering, refusing, accepting a suggestion,…

• Loučení/ Saying goodbye
• Hovory s různými typy telefonních partnerů /  

Different phone calls according to who I speak to
• Britská a americká specifika / British and 

American specifics 

KURZ JE URČEN PRO / 
WHO IS THE COURS FOR:

Staff of all levels and managers dealing with  
English speaking people.

CENA / PRICE:
4 500 Kč (4 000 Kč v případě  
účasti dvou osob z jedné firmy)

English for business 
correspondence

JAZYKOVÉ KURZY, KURZY V CIZÍM JAZYCE
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Chystáte se na veletrh a chcete dobře repre-
zentovat svou společnost, představit její pro-
dukty a služby a navázat nové obchodní vztahy. 
Nemáte moc času na přípravu, ale rádi byste 
odvedli perfektní výkon a přivezli kontakty 
a  zakázky či nové možnosti, jak proniknout na 
zahraniční trh. Mluvíte německy obstojně, ale 
na brilantní prezentaci či komunikaci s účastní-
ky veletrhu se necítíte. 

Uděláme s Vámi individuální přípravu Vaší účasti 
na veletrhu, abyste se cítili sebejistí, seznámení 
se všemi situacemi, které Vás čekají, a Váš čas 
strávený na veletrhu zužitkovali na maximum.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Vypilování a zvládnutí prezentace společnosti 

v  NJ
• Příprava materiálů v NJ
• Jednání s klientem či obchodním partnerem 

v NJ
• Kulturní odlišnosti ČR a německy mluvících 

zemí v obchodním prostředí
• Nejdůležitější obraty a slovní zásoba pro účast 

na veletrhu
• Praktický nácvik základních situací v NJ 

KURZ JE URČEN:
Top manažerům, manažerům a obchodníkům, 
kteří se chystají zúčastnit veletrhu v německy 
mluvící zemi.

CENA KURZU:
4 500 Kč (4 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Praktický trénink reflektující praxi 
účastníků.

1 den

Prezentace firmy
na veletrhu v NJ

Specifická situace na veletrhu vyžaduje zvláštní 
přístup a přípravu i u zkušených obchodníků, 
natož u osob, jejichž standardní pracovní ná-
plní je něco jiného. Při nevhodném chování na 
veletrhu mohou přijít vniveč náklady investo-
vané do pronájmu stánku, přípravy prezentace 
a podpůrných aktivit (hostesky, dárky,...), kte-
ré firma investovala.

OBSAH KURZU V BODECH:
Kurz se zaměří na rozvoj klíčových kompeten-
cí potřebných pro přípravu veletrhu a správné 
jednání s návštěvníky/klienty:

• Stanovení cílů prezentace na veletrhu
• Navázání neformálního rozhovoru s návštěv-

níky veletrhu
• Jak plynule přejít ke zjišťování potřeb a poža-

davků partnerů
• Kladení otázek – strategie a taktika
• Typologie návštěvníků na veletrhu
• Časté obraty a slovní zásoba využívána na ve-

letrzích

KURZ JE URČEN PRO:
Zaměstnancům, kteří zajišťují prezentaci firmy na 
veletrzích a dalších marketingových akcích. Pří-
padně osobám, připravujícím se na tuto pozici.

CENA:
4 500 Kč (4 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

1 den

Prezentace firmy na veletrhu
v AJ

JAZYKOVÉ KURZY, KURZY V CIZÍM JAZYCE
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2 dny

Čeká Vás služební cesta do zahraničí? Chcete 
se vyhnout zbytečnému zdržování na letišti či 
v hotelu z důvodu jazykové bariéry? Využijte 
tohoto kurzu a připravte se na úskalí, která Vás 
mohou během cesty potkat.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Příprava pracovních podkladů pro cestu do za-

hraničí
• Booking dopravy a hotelu
• Na letišti a v letadle
• V hotelu
• Pobyt v cizí zemi (ptaní se na cestu, v obcho-

dě, v restauraci)
• Průběh schůzky/prezentace společnosti a je-

jích výrobků či služeb
• Společenská událost – večeře či oběd s ob-

chodními partnery
• Zpracování závěrečné zprávy ze služební cesty 

KURZ JE URČEN:
Všem, součástí jejichž práce jsou nebo budou 
služební cesty do zahraničí.

CENA KURZU:
9 000 Kč (8 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

Praktický trénink reflektující praxi 
účastníků.

Služební cesta do zahraničí 
od A do Z

Je Váš tým složen z lidí pocházejících z různého 
kulturního prostředí? Máte v týmu Angličana, 
Francouze, Němce či např. Japonce? Naučte se 
s námi komunikovat s lidmi z odlišného prostře-
dí v cizím jazyce a předcházet tak konfliktům 
vznikajícím z rozdílných názorů 
a pohledů na věc a pracovat s týmem jako cel-
kem efektivně a v přátelské atmosféře. Kurz 
upravíme tak, aby odpovídal prostředí Vaší spo-
lečnosti.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Týmová spolupráce v multikulturních týmech
• Komunikace a porozumění v multilingvním 

prostředí
• Prevence a řešení konfliktů a nedorozumění
• Vedení rozhovoru s podřízenými z různých 

kultur
• Operativní porady a delegování
• Motivace a hodnocení kolegů a podřízených
• Stmelování kulturně odlišných kolegů 

KURZ JE URČEN:
Manažerům, kteří vedou kulturně heterogenní 
týmy.

CENA KURZU:
9 000 Kč (8 000 Kč v případě účasti dvou osob 
z jedné firmy)

2 dny

Jak vést multikulturní tým

JAZYKOVÉ KURZY, KURZY V CIZÍM JAZYCE
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1 den

ZDOKONALTE SVÉ OBCHODNÍ DOVEDNOSTI 
NETRADIČNÍ FORMOU. VYJEĎTE S NÁMI MIMO 
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ.

V konkurenčním prostředí se obchodník těžko 
prosadí bez dokonalých znalostí a pečlivé pří-
pravy. Konkurence nespí a zákazníci jsou mno-
hem zkušenější a zvykli si vybírat. Vy chcete, 
aby si vybrali právě Vás!

PROGRAM:
1. den Trénink 9:00 – 18:00
• KDE A JAK ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY
• JAK SPRÁVNĚ VÉST OBCHODNÍ, PRODEJNÍ 

ROZHOVOR
• JAK ZVLÁDAT NÁMITKY
• JAK VYUŽÍT SPRÁVNÉ OBCHODNÍ TAKTIKY
• JAK PRACOVAT S KLÍČOVÝMI ZÁKAZNÍKY

Budeme s Vašimi lidmi trénovat konkrétní  
dovednosti, všechny anebo jen ty, které si 
vyberete.

1. den VEČER Týmová hra 20:00 – 22:00
Natočte film a ukažte své dovednosti při jeho 
prodeji. Nápad musí být atraktivní, nový,  
neotřelý, nosný, realizovatelný. 

2. den DOPOLEDNE 9:00 – 12:00
Na závěr programu uskutečníme workshop na 
téma obchodní dovednosti, ve kterém shrne-
me čerstvé zážitky z absolvovaného programu 
se zaměřením na zavedení nových zkušeností 
do konkrétních pracovních činností. 

LEKTOR: 
Miloš Bárta – trenér, lektor a facilitátor

Při kurzech s Milošem Bártou získáte mnoho 
inspirativních příkladů pro práci i osobní život 
a připravíte se na náročné situace kreativní čin-
ností a intenzivním tréninkem. 

OBSAH KURZU:
Má-li člověk naplno využívat svých schopností, 
nestačí mu ovládat jen své řemeslo. Musí ješ-
tě stejně dobře rozumět svému tělu a mysli, 
protože jinak nedokáže podávat dlouhodobě 
žádoucí výkon – vyhoří, nebo ho v kritických 
chvílích zradí právě jeho vlastní jáství. 

KURZ JE VHODNÝ PRO:
obchodníky, key account manažery, obchodní 
referenty, obchodní zástupce.

DÉLKA TRVÁNÍ:
Délka trvání workshopu od 9:00 do 16:00  
hodin, doporučujeme pro skupinu do 10 osob.

2 dny

Obchodování je hraJak zvýšit výkonnost – obchod 
v moderním světě

FIREMNÍ KURZY

5 způsobů,  
jak vytěžit  
maximum  
ze sdílení 

informací o zá-
kaznících

5  
originálních 
způsobů,  

jak překonat  
očekávání 
zákazníků

5 otázek,  
které zvýší 
šance na  
uzavření 
obchodu

5 nových  
taktik 

osloveních 
potenciálních 

zákazníků

5 způsobů,  
jak navýšit 

prodej 
u stávajících 
zákazníků

Workshop
5x5
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KURZ JE URČEN:
• Začínajícím obchodníkům
• Pracovníkům s menšími zkušenostmi s vede-

ním obchodních jednání

KURZ JE ZAMĚŘEN NA ROZVOJ TĚCHTO  
DOVEDNOSTÍ:

• Sebeorganizace
• Komunikace se zákazníky
• Příprava a vyhodnocování obchodních jednání
• Získávání nových zákazníků
• Navazování kontaktů
• Identifikace a uspokojení potřeb zákazníka
• Překonávání překážek v prodeji
• Uzavírání dohod
• Budování dlouhodobých vztahů se zákazníky

KURZ JE URČEN:
• Obchodníkům se zkušenostmi
• Obchodníkům jednajícím na vyšší úrovni
• Obchodníkům, kteří chtějí rozšířit repertoár 

svých technik

KURZ JE ZAMĚŘEN NA ROZVOJ TĚCHTO  
DOVEDNOSTÍ:

• Jednání o ceně
• Přesvědčování
• Vyjednávání
• Překonávání nesouhlasu a námitek
• Vyvolávání opakovaného jednání
• Budování zákaznické sítě

KURZ JE URČEN:
• Manažerům 
• obchodníkům 
• pracovníkům marketingu 
• PR pracovníkům

KURZ JE ZAMĚŘEN NA ROZVOJ TĚCHTO  
DOVEDNOSTÍ:

• Plánování a cílení prezentace
• Tvorba struktury prezentace
• Přizpůsobování prezentace cílové skupině
• Zahajování a ukončování prezentace
• Rétorika, přesvědčování
• Sebejistý hlasový projev
• Zvládání trémy

1 den

1 den

1 den

Prodejní dovednosti I

Prodejní dovednosti II

Prezentační dovednosti

FIREMNÍ KURZY

Programy lze  
modifikovat dle  
Vašich potřeb  
a požadavků.
Konkrétní nabídku 
Vám vypracujeme 
na základě Vašich 
požadavků.
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LEKTOR: 
PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Jeroným Klimeš je uznávaný český psycholog. 
Zabývá se psychologií rodiny, policejní psycho-
logií, psychologií reklamy a církevně-pastorální 
psychologií. Vystupuje často v médiích a pu-
blikuje. Je autorem knih Partneři a rozchody 
a Psycholog a jeho svědectví o Kristu. 

OBSAH KURZU:
• Jak funguje naše psychika
• Druhy relaxačních technik
• Praktická cvičení
Má-li člověk naplno využívat svých schopností, 
nestačí mu ovládat jen své řemeslo. Musí ješ-
tě stejně dobře rozumět svému tělu a mysli, 
protože jinak nedokáže podávat dlouhodobě 
žádoucí výkon – vyhoří, nebo ho v kritických 
chvílích zradí právě jeho vlastní jáství.

KURZ JE VHODNÝ PRO:
pracovníky managementu, zaměstnance, kteří 
jsou vystaveni stresovým situacím a potřebují si 
osvojit principy provádění denní psychohygieny.

DÉLKA TRVÁNÍ:
Délka trvání workshopu od 9:00 do 16:00  
hodin, doporučujeme pro skupinu do 10 osob.

PSYCHOHYGIENA pro  
každý den1–2 dny

První pomoc se záchranáři

FIREMNÍ KURZY

1 den

NA VLASTNÍ KŮŽI, NETRADIČNĚ, PRAKTICKY
Jste svědkem nehody a první pomoc je daleko?
Jak ošetřit předběžně zlomeninu?
Dýchání z úst do úst – ovládáte?
Jak se zachovat, když jste havarovali a spolu-
jezdec je v bezvědomí?
Ne vždy máte po ruce funkční telefon, ne vždy 
jste v dosahu signálu - Vaše první pomoc je 
tedy nezbytná proto, aby se zraněný dožil pří-
jezdu kvalifikovaného zdravotnického týmu.

OBSAH KURZU V BODECH:
• Principy první pomoci
• Koordinace první pomoci
• Základy resuscitace
• První pomoc při úrazových a neúrazových sta-

vech
• Modelové situace – ukázky a trénink správné-

ho ošetřování
• Praktické procvičování znalostí
 

V NAŠICH KURZECH SE NENAUČÍTE  
URČOVAT DIAGNÓZU, ALE NAUČÍTE SE 

ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY!
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AKTUÁLNÍ NABÍDKŮ  
OTEVŘENÝCH, FIREMNÍCH I DO-
TOVANÝCH KURZŮ A PROGRAMŮ 

NAJDETE  
V NAŠEM E-SHOPU:

ESHOP.EVERESTA.CZ

KURZ JE URČEN:
• Začínajícím manažerům
• Manažerům bez odborného školení
• Talentům a budoucím manažerům

KURZ JE ZAMĚŘEN NA ROZVOJ TĚCHTO  
DOVEDNOSTÍ:

• Osobní produktivita
• Komunikační dovednosti
• Prezentační dovednosti
• Asertivní jednání
• Zvládání konfliktů
• Budování a vedení týmů
• Motivování
• Hodnocení pracovníků

1 den

Začínáme s vedením lidí

FIREMNÍ KURZY

ČESKÁ LÍPA
Mimoňská 3223
470 01 Česká Lípa
T: +420 481 130 404
lipa@everesta.cz

PRAHA
Hvožďanská 2053/3
148 00 Praha 4 - Chodov
T: +420 284 820 478
praha@everesta.cz

BRNO
Stránského 28
616 00 Brno
T: +420 516 116 535
brno@everesta.cz

OSTRAVA
Novinářská 7
709 00 Ostrava
T: +420 734 752 140
ostrava@everesta.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
ALDIS - Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové
T: +420 734 622 788
hradec@everesta.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čechova 727/52
370 01 České Budějovice
T: +420 386 350 476
budejovice@everesta.cz



DOTACE Z EU
v období 2014-2020
vybrané operační programy (OP) pro Českou republiku

• stroje a technologie
• vybavení pro výzkum a vývoj
• vzdělávání a zvyšování 
 kvalifikace zaměstnanců
• vybavení škol a vzdělávacích 
 institucí
• školicí pomůcky
• rozvoj a modernizace učeben
 a laboratoří
• tvorba školicích a školních 
 programů
• podpora výzkumu a vědy 
• mzdy vlastních zaměstnanců

OP 
Výzkum, vývoj
a vzdělávání

• podpora aktivní politiky zaměstnanosti
• vzdělávání zaměstnanců
• nákup školicích pomůcek a vybavení
• tvorba vzdělávacích programů
• sociální začleňování, boj s chudobou
• sociální podnikání
• podpora mezinárodní spolupráce 
• programy pro efektivní veřejnou správu 
• mzdy vlastních zaměstnanců

OP Zaměstnanost

• podpora výzkumu a vědy 
• snižování energetické náročnosti budov 
• rozšiřování a zkvalitňování sociálních služeb
• vzdělávání zaměstnanců
• vybavení škol 
• tvorba školicích a školních programů
• rozvoj a modernizace učeben a laboratoří

OP 
Praha - pól růstu 2014-2020

• modernizace a rozvoj sítí 
 silniční infrastruktury 
• vybavení, stoje, technologie 
• rekonstrukce a výstavba 
 ubytovacích a stravovacích 
 zařízení
• rekonstrukce památek
• rekonstrukce a výstavba 
 budov pro cestovní ruch
• propagace ČR
• rekonstrukce a výstavba 
 ve městech
• nákup nemovitostí, vybavení 
 a zařízení
• nákup ICT
• tvorba programů z oblasti 
 sociální, zaměstnanosti, 
 úřednické, zdravotní, 
 apod.

Integrovaný 
regionální
OP

• vybavení, stoje, technologie
• výstavba a modernizaci zařízení pro zpracování odpadů
• úpravy a ochrana krajiny
• rozvoj systémů zásobování teplem a snižování prašnosti
• pořizování vozidel na alternativní pohon
• modernizace veřejného osvětlení
• zateplování, aplikace technologií 

pro využívání odpadního tepla

OP Životní prostředí

KONTAKT:  Jiří Čížek

TELEFON: 777 038 119

E-MAIL:  jiri.cizek@ecs-eurofinance.cz

Žádná dotace Vám neunikne.
www.dotacniregistr.cz

• stroje a technologie
• vybavení pro výzkum a vývoj
• podpora inovací 
• zahraniční výstavy a veletrhy
• rekonstrukce infrastruktury,

výrobních objektů 
a brownfields

• školicí střediska
• zateplení budov
• HW a SW
• mzdy vlastních zaměstnanců 

OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost
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„Název společnosti Eyrie - hnízdo dravce - evokuje 
osamělé nepřístupné místo někde nahoře ve výšce, 
kde to fouká, je zima, je vidět do dálky, ale jsou těžko 
rozpoznatelné detaily pod ním. 

Právě takové místo, kde se obrazně nacházejí vrcholoví 
manažeři s konečnou odpovědností za firmy a lidi v nich.“

Ing. Iva Sehnalová

ředitelka společnosti Eyrie, s.r.o.

EYRIE
Centrum moderního podnikání

Prostor pro setkávání vrcholových manažerů a podnikatelů, 
kteří čelí podobným výzvám.

Co v centru moderního podnikání najdete?

Sdílení zkušeností s ostatními a předávání 
dobré praxe
Inspirativní příběhy úspěšných firem
Netradiční pohledy na podnikání 
Zajímavé osobnosti z ČR i ze světa
Nové trendy v podnikání
Strategické přístupy
Podporu inovací a kreativity
Workshopy a semináře na aktuální témata
Poradenství a koučink

 

www.eyrie.cz



Obchodování
v Rusku

Kulturní 
odlišnosti 
Blízkého 
východu

Štíhlá výroba
i administrativa

Marketing bez 
rozpočtu

Vystupování 
na veřejnosti

Kdo to mluví
ve Vaší hlavě

Co lze očekávat
od ekonomiky ČR

v roce 2014

Jak si zapamatovat 
cokoli

Úsvit tovaryšů aneb výchova 
lidí v technických profesích

Efektivita 
marketingových 

kampaní
Selfkoučink

Jak nový OZ 
ovlivní Vaše 
podnikání

Jan Novák

Linda Kubačáková

Mirka Čejková Jeroným Klimeš

Jan Bubeník

Michaela Karsten Radomil Bábek

Iva Sehnalová Štěpánka Duchková

Libor Dürrer

Dalibor Křivánek

Aleš Michl

EYRIE
Centrum moderního podnikání

www.eyrie.cz



98

Nacházíme se v situaci, kdy zavedené  
postupy přestávají platit, nastupují nové 
trendy, nové technologie, nová generace 
digital natives, zároveň žijeme v době plné 
nejistoty. 

Smyslem a posláním konferencí Ven z krabi-
ce je podívat se na podnikání a byznys z ino-
vativních a nekonvenčních úhlů pohledu.

Zveme řečníky z nejrůznějších oborů lidské 
činnosti – byznysu, lékařství, vědy, sportu, 
kultury či veřejného života. Tím naše setkání 
dostává „cross-over“ charakter.

Necháváme se inspirovat špičkovými osob-
nostmi z často velmi rozdílných oblastí lidské 
činnosti. Lidmi, kteří ve své činnosti dosáhli 
výrazných výsledků.

Díky tomuto přístupu se na našich konferen-
cích daří být alespoň jeden den „out of the 
box“, tedy vystoupit z krabice našeho běžné-
ho uvažování. 

Rádi Vás na některém příštím setkání přiví-
táme.

Ing. Dušan Jílek, spolumajitel společnosti 
Everesta, s.r.o.

Manažerské konference 
„Ven z krabice“

„Out-of-the-box“  
thinking a první  
cross-over  
konference v ČR.
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Roman Vaněk

Robert Záruba

prof. RNDr. Blanka 
Říhová, DrSc.

Plk. prof. MUDr.  
Vladimír Beneš, DrSc.

Mgr. Jan Janatka

Jiří Grund

MUDr. Roman Kufa

Jan Bubeník

Doc. PhDr. Ludmila 
ČÍRTKOVÁ, CSc.

Mgr. Pavlína Šlajsová

PhDr. Mgr. Jeroným 
Klimeš, Ph. D.

Mgr. Ladislav Buček

Jiří Bábek

Radomil Bábek

Pavel Kohout

Ing. Vít Syrový

Arnošt Nesňal

Ing. Eva Štěpánková

MUDr. František 
Koukolík, DrSc.

MUDr. Kristina  
Höschlová

Jan Novák

Ing. Olga Girstlová

Prof. MUDr. Jiří  
Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Leopold Sulovský

Mgr. Vladimír Kořen Petr Hora Hořejš Aleš Michl

www.everesta.cz eshop.everesta.cz www.hr-klub.cz www.venzkrabice.cz



• Potřebují se zaměstnanci Vaší společnosti lépe 
poznat a navázat příjemné pracovní vztahy? 

• Máte dojem, že Vašemu týmu chybí umění 
spolupracovat, vzájemně komunikovat či 
schopnost domluvit se na společné strategii?

• Záleží Vám na osobnostním rozvoji a kvalitě 
Vašich zaměstnanců?

• Máte zájem zlepšit profesionální a praktické 
dovednosti Vašich specialistů v oblasti obcho-
du a vedení?

• Jedná se o program založený na zážitkové  
pedagogice. Učíme a zdokonalujeme se 
v konkrétních dovednostech na základě 
vlastního prožitku. Je to jedna z nejúspěšněj-
ších a nejzábavnějších cest, jak se vzdělávat. 
Netradiční aktivity nám pomohou lépe poznat 
sebe i ostatní a nečekaně rozšíří naše obzory.

• Teambuildingové programy se odehrávají  
převážně mimo známé pracovní prostředí. 
To přináší mnoho pozitivních vlivů. Pracovní 
skupina se naučí jednat v jiném prostředí, 
zlepší si schopnost adaptace a orientace. 
Zároveň tyto programy nabízí prostor i pro 
relaxaci a zábavu.

 TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAMY

Využijte období jara a léta 
k netradičnímu vzdělávání 
Vašich zaměstnanců!

Co je to teambuilding

Bohumila Munzarová
tel.: 774 201 492
bohumila.munzarova@everesta.cz

Program:
• Setkání všech účastníků na daném místě  

(určeno GPS) – nádraží  
• Rozdělení společného materiálu
• Cesta vlakem do oblasti Českého ráje
• Putování krajinou s obědem, zajímavá místa 

oblasti
• Zakončení cesty v kempu k večeři  

a přenocování
• Založení ohniště a ohně, příprava večeře
• Volný večerní program s možností účasti  

ve hře „Bludičky“ nebo kytara u táboráku
• Přenocování
• Snídaně
• Putování krajinou s obědem, zajímavá místa 

oblasti
• Návrat k vlaku, cesta domů

I. Návrat ke kořenům trempinkuVybavení:  
• Pohorky nebo jiná pevná obuv, bunda,  

mikina/svetr
• Batoh s osobními věcmi na víkend
• Spací pytel + karimatka
• Sirky, baterka, blok, tužka, ešus
• Volný prostor v batohu

Fyzická náročnost
Rozvoj týmu
Relaxace

Jan Halm
tel.: 774 201 495
jan.halm@everesta.cz
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 TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAMY

Program:
• Přesná lokalita je utajena a bude sdělena 

účastníkovi písemně
• Setkání všech účastníků na daném místě, 

ubytování, program
• Rozdělení do skupin (týmů)
• Noční poplachy, stráže a hlídky
• Průzkum a pozorování
• Speciální taktiky (zajímání a likvidace)
• Přenocování v terénu
• Založení ohniště a ohně, příprava večeře
• Snídaně
• Návrat domů

Program:
• Setkání všech účastníků na daném místě, 

ubytování, program
• Rozdělení do týmů
• Sportovní aktivity v místě ubytování:  

– běh 
– fotbal 
– skoky do dálky 
– volejbal 
– cyklistika 
– plavecké sporty 
– stolní tenis 
– lukostřelba

• Večerní grilování, posezení u ohně, kytara
• Přenocování
• Snídaně
• Pokračování sportovních aktivit
• Oběd
• Návrat domů

II. Výcvikový tábor pro manažery

III. Olympijské hry

Vybavení:  
• Pohorky nebo jiná pevná obuv, bunda, 

mikina/svetr
• Batoh s osobními věcmi na víkend
• Výstroj pro spaní v terénu
• Spací pytel + karimatka, celta
• Sirky, baterka, blok, tužka, ešus

Vybavení:  
• Osobní věci na víkend
• Sportovní oblečení

Fyzická náročnost
Rozvoj týmu
Relaxace

Fyzická náročnost
Rozvoj týmu
Relaxace



 TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAMY

Program:
• Setkání všech účastníků na daném místě,  

rozdělení do skupin (týmů), předání plánu, 
map 

• Orientace podle slepé mapy
• Plnění úkolů, které se vážou na vikingskou  

filozofii na stanovištích v terénu, předání  
indicie k dalšímu stanovišti

• Ulovení oběda vlastními silami
• Zakončení cesty v hotelu nebo kempu k večeři 
• Večerní volná zábava
• Přenocování
• Snídaně
• Návrat domů

Program:
• Rozdělení do skupin (týmů)
• Odvoz týmů na neznámé místo, předání map, 

buzoly, obálky poslední záchrany
• Orientace podle mapy
• Nepohodlí
• Dynamický průběh hry 
• Plnění úkolů na jednotlivých stanovištích
• Přesuny týmů pěšky i různými dopravními 

prostředky
• Přenocování v přírodě
• Nouzové vaření
• Zakončení cesty v hotelu nebo kempu
• Snídaně
• Odpočinek
• Návrat domů

IV. Vikingské hry

V. Noční výsadek

Vybavení:  
• Pohorky nebo jiná pevná obuv, bunda, 

mikina/svetr
• Batoh s osobními věcmi na víkend
• Vybavení na sport

Vybavení:  
• Pohorky nebo jiná pevná obuv, bunda, 

mikina/svetr
• Batoh s osobními věcmi na víkend
• Spací pytel + karimatka
• Sirky, baterka, blok, tužka, ešus
• Vybavení na přežití

Fyzická náročnost
Rozvoj týmu
Relaxace

Fyzická náročnost
Rozvoj týmu
Relaxace
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aneb Trénink obchodních dovedností  
netradičně

Program:
• Setkání všech účastníků na daném místě, 

rozdělení do skupin (týmů)
• Trénink – vedení obchodních dovedností
• Předání plánu a indicií
• Postup skupin dle dílčích kroků s plněním úkolů 

zaměřených na vzájemnou komunikaci  
a důvěru, na zdokonalení znalostí 

• Večerní volná zábava
• Přenocování
• Snídaně
• Návrat domů

Program:
• Setkání všech účastníků na daném místě, 

rozdělení do skupin (týmů), předání plánu, 
map a indicií

• Postup skupin dle dílčích kroků s plněním úkolů
• Plnění úkolů zaměřeno na hry s důrazem na 

vzájemnou komunikaci a  důvěru
• Zakončení cesty v hotelu nebo kempu k večeři 
a přenocování
• Večerní volná zábava
• Přenocování
• Snídaně
• Sportovní aktivity v místě ubytování (volejbal, 

turistika, nohejbal, kroket) nebo wellnes  (kos-
metika, masáže)

• Návrat domů

VI. S Everestou na vrchol obchodu

VII. Cesta kolem světa

Vybavení:  
• Pohorky nebo jiná pevná obuv, bunda, 

mikina/svetr
• Batoh s osobními věcmi na víkend
• Sportovní oblečení

Vybavení:  
• Pohorky nebo jiná pevná obuv, bunda, 

mikina/svetr
• Batoh s osobními věcmi na dva dny
• Vybavení na sport
• Sirky, baterka, blok, tužka

Fyzická náročnost
Rozvoj týmu
Relaxace

Fyzická náročnost
Rozvoj týmu
Relaxace
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 TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAMY

Program:
• Setkání všech účastníků na daném místě, 

rozdělení do skupin (týmů)
• Předání indicií o místě, kde se nachází zranění
• Náročná týmová výzva
• Proniknutí do zásad první pomoci, hledání  

zraněných osob a záchranářských technik
• Zakončení cesty v hotelu nebo kempu k večeři 

a přenocování
• Večerní volná zábava
• Přenocování
• Snídaně
• Sportovní aktivity v místě ubytování (volejbal, 

turistika, nohejbal, kroket) nebo wellnes   
(kosmetika, masáže)

• Návrat domů

Strategická hra, která vám přiblíží  
fungování firmy a vztahy mezi jejími  
jednotlivými částmi.

Program:
• Setkání všech účastníků na daném místě, 

rozdělení do skupin (týmů – firem)
• Vysvětlení pravidel, libreta a cílů hry
• V rámci nastavených mechanismů hráči 

činí strategická rozhodnutí, která se odráží 
v úspěšnosti jejich firmy

• Na poměru zisku a výdajů účastníci jasně vidí 
smysl investic, práci s budgetem a vliv jednot-
livých akcí na chod podniku

• Možnost realizovat jako jednodenní program,  
či jako dvoudenní akci s přenocováním  
a večerní zábavou

VIII. Záchranáři – první pomoc

IX. Vybudujte vlastní firmu  

Vybavení:  
• Pohorky nebo jiná pevná obuv, bunda, 

mikina/svetr
• Lana, pomůcky první pomoci
• Batoh s osobními věcmi na víkend

Vybavení:  
• Osobní věci na jeden nebo dva dny

Fyzická náročnost
Rozvoj týmu
Relaxace

Fyzická náročnost
Rozvoj týmu
Relaxace
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KDE NÁS NAJDETE? 

www.everesta.cz

ČESKÁ LÍPA
Mimoňská 3223
470 01 Česká Lípa
T: +420 481 130 404
lipa@everesta.cz

PRAHA
Hvožďanská 2053/3
148 00 Praha 4 - Chodov
T: +420 284 820 478
praha@everesta.cz

BRNO
Stránského 28
616 00 Brno
T: +420 516 116 535
brno@everesta.cz

OSTRAVA
Novinářská 7
709 00 Ostrava
T: +420 734 752 140
ostrava@everesta.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
ALDIS - Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové
T: +420 734 622 788
hradec@everesta.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čechova 727/52
370 01 České Budějovice
T: +420 386 350 476
budejovice@everesta.cz


