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VOLNÁ VSTUPENKA
 na veletrh za Vaši vizitku

13.00 – 13.35 hod.
Online nástroje a sociální sítě v personalistice
Představení možností a případové studie, jak sociální sítě 
využít v HR praxi.
Ing. Ráma Rajnošek, PhD., Aqua Digital, s.r.o.

13.40 – 14.15 hod. 
Štíhlá administrativa - inovace v administrativě
In. Tomáš Stöhr, ESCARE, s.r.o.

14.15 – 16.15 hod.  workshop
Nová vize, role a poslání personalistů – nová vize, inspirace a dialog 
pro všechny, kteří „spravují“ lidská společenství ve firmách. Jak vrátit a 
udržet Ducha Firmy. Synergie, správa a rozvoj prosperujících spole-
čenství ve firmách. Systémové příčiny korupce a korporátní ne-lidské a 
ne-živé systémy. 
Daniela Viplerová, VIVIA, s.r.o.

PERSONAL Café II - vstup zdarma

9.30 – 10.00 hod.
S počítačem rychle a jednoduše
Lukáš Alt, NICOM, a.s.

10.05 – 10.35 hod.
HR na klíč: rychle + levně + bezpracně
Low Cost řešení HR na klíč pro malé a střední organizace 
Ing. Oldřich Frydrych. Getmore, s.r.o. 

10.40 – 11.10 hod.
Jiný pohled na kariérový růst a vzdělávání
Ing. Vilém Patloka SC&C Partner spol. s r.o., Managing Director 

11.15 – 11.45 hod.
Jak nemít problémy s povinnostmi uložených zákonem
Ing. Oldřich Frydrych. Getmore, s.r.o.

11.50 – 12.20 hod.
Vyhněte se penále – nečekané, ale časté příklady z praxe kalkulace mezd!
Jana Vasilenková, Managing Director, Accace Czech Republic

12.25 – 13.15 hod.
Inovace a moderní technologie v procesu náboru zaměstnanců - kom-
plexní on-line videosystémy, jejich implementace do praxe.
Jaroslav Šulc - personální videoportál JOBCVEYE.COM

13.20 – 14.10 hod.
Jak poznat dobrého obchodníka - inspirace pro vedení přijímacího 
pohovoru. Nové trendy v požadavcích na akviziční B2B obchodníky 
Jiří Březina, KP2 Czech Republic s.r.o.

14.15 – 14.45 hod.
Rozpředení mýtů o penzijní reformě – nestranná prezentace o dnešní 
podobě I., II. a III. pilíře
Ing. Lukáš Rubeš, CERTIFIKACNI.cz

14.50 – 15.20 hod.
Zdraví a kondice zaměstnanců - ergonomie, kompenzace pracovní zátěže
Martin Doležal, Corefit 

Další prezentace firem na www.omnis.cz.                           Změny vyhrazeny.

Konference Důvěřuj & Prověřuj
na téma Monitoring zaměstnanců

24. 9. 2013 v Brně a 1. 10. 2013 v Praze
účastnický poplatek 1.600,- Kč bez DPH, vč. DPH 1.936,- Kč,

registrace na www.omnis.cz, akce Personal & Benefit,

v sekci Doprovodný program

 Jednodenní konference pro personalisty a management firem, která přiblíží 
právní rámec monitoringu zaměstnanců a roli a působnost státních orgánů 
v této oblasti. Dále se bude věnovat informační prevenci - prověřování uchazečů 
o práci a předcházení bezpečnostním rizikům ve firmách. Na závěr seznámí 
účastníky s technickými prostředky a možnostmi monitoringu.

Blok 1 - Právní aspekty monitoringu - 10.00 – 11.30 hod.
1/ Monitoring a ochrana osobních údajů zaměstnanců a klientů,
 role a působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů
 JUDr. Zdeněk Koudelka, Úřad pro ochranu osobních údajů
2/ Právní aspekty monitoringu zaměstnanců jejich zaměstnavateli
 Brno – JUDr. Jaroslav Škubal, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
 Praha – JUDr. Jan Vidrna, Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři

Blok 2 - Prevence - informační služby - 12.15 – 13.45 hod.
1/ /Pre/employment screening – dvakrát měř, jednou řež, než podepíšeš
 pracovní smlouvu
 Mgr. Eva Urbanová, Mgr. Jana Žďárská, Assessment s.r.o.
2/ Test korupční odolnosti
 Mgr. Eva Urbanová, WORKtest, s.r.o.
3/ Fraud management - předcházení podvodům a zaměstnanecké
 kriminalitě
 Brno – Jan Pohl, Assessment s.r.o.

Praha – Ing. Jan Lalka, Surveilligence, s.r.o.

Blok 3 - Technické prostředky monitoringu - 14.00 – 15.30 hod.
1/ Kompletní systém pro sledování a řízení autoparku
 Gabriela Barfusová, HI software development s.r.o.
2/ Odhalte, co se děje ve vaší síti 
 Problematika zneužívání Internetu pro osobní účely (Facebook, Youtube, 
 atp.), snadný přehled nad aktivitami uživatelů sítě s technologií Check Point.
 Pavel Řezníček, delivery manager, ICZ, Miloslav Lujka, channel manager,  
 Check Point
3/ Cílené i nechtěné úniky dat ze společnosti
 Ochrana firemních dat ve světě rychlého internetu, chytrých telefonů
 a virtuálních kanceláří.
 Tomáš Baier, security team leader, ICZ
4/ Kamerové systémy - změňte obraz v informaci
 Odlište kamerový systém poskytující řešení problému od kamerového
 sytému, který poskytuje pouze obraz.
 Jaromír Vomáčka, technický ředitel, ANUVIO s.r.o.

 Na všechny přednášky a konference je nutné se zaregistrovat 

na www.omnis.cz, akce Personal & Benefit Praha, 

v sekci Doprovodný program. 

Zde najdete i organizační podmínky a podrobnosti.

DOPROVODNÝ PROGRAM - 1 října Praha

PERSONAL Café I - vstup zdarma

10.00 – 10.40 hod.
Videodotazníky - nový trend v náboru
Michal Dlouhý, LMC, s.r.o.

10.45 – 11.25 hod.
Testy pro nepsychology
Testovací metody vhodné pro běžné použití v personalistice.
Mgr. Daniel Kettner, Institut aplikované psychologie

11.30 – 12.10 hod.
Age Management (AM)
- projekt „Strategie Age Managementu v ČR“ a jeho výstupy pro firemní praxi
- pojem pracovní schopnost a nástroj na její měření - Work Ability Index
- možnosti uplatnění AM v personální praxi
Mgr. Ilona Štorová, předsedkyně občanského sdružení Age Management o.s.

12.15 – 12.55 hod.
Inovativní metoda náboru - Kreativní mapování potenciálu
Rychlá, účinná a zábavná metoda, která šetří váš čas i firemní prostředky. 
Mapuje podstatné oblasti osobnosti, důležité pro danou pozici.
Judita Peschlová, VIVIA , s.r.o.

Vážení přátelé personalisté, ředitelé a majitelé firem,

 srdečně vás zveme k návštěvě veletrhu personalistiky a zaměstnanec-
kých výhod Personal & Benefit Praha, který se koná 1. října 2013 v Hotelu 
Diplomat.
 Cílem veletrhu je umožnit setkání personalistů s odborníky a společnost-
mi, které k této zajímavé práci mohou poskytnout nástroje, služby, podporu či 
odbornou radu. Personal & Benefit je veletrh myšlenek, námětů, podnětů 
a nových řešení – možná vás něco zaujme, získáte inspiraci, rychle se do-
zvíte potřebné detaily a třeba obohatíte a usnadníte si v budoucnu svoji práci 
….. to už necháme na vás.

 Klíčové místo mají na veletrhu krátké přednášky, workshopy, firemní pre-
zentace pod názvem PERSONAL Café, které jsme pro velký zájem museli 
rozdělit do dvou souběžných částí – a další ještě přibývají – aktuální stav na webu 
www.omnis.cz.

 Zajímá-li vás téma monitoringu zaměstnanců, určitě se zúčastněte 
reprezentativně obsazené konference Důvěřuj & Prověřuj – díky podpoře 
veletrhu za zlomkový účastnický poplatek – nebo ji doporučte kolegovi.

 Souběžně se koná tradiční veletrh reklamy, marketingu a polygrafie Svět 
reklamy. Vezměte s sebou kolegu z marketingu nebo, jste-li šéf, získejte 
jednou návštěvou přehled a inspiraci ve dvou klíčových firemních agendách.

 Rádi bychom vám veletrh Personal & Benefit přiblížili ještě více, ale jak 
sami vidíte, na pozvánce je plno dalších zajímavých informací. Navštivte web 
akce na www.omnis.cz, zde se lze i registrovat na doprovodné programy.

 Těšíme se na vaši návštěvu

Ing. Eva Fuglíčková
manažerka veletrhu

Veletrh personalistiky a zaměstnaneckých výhod

1. října 2013
Hotel Diplomat

Praha
Úterý  9.00 - 17.00 hod.

Konference na téma 
Monitoring zaměstnaců

Souběžně se koná prezentační
veletrh firem z oblasti reklamy,
marketingu a polygrafie

www.omnis.cz

Omnis Olomouc, a.s., tel.: 588 888 427, fuglickova@omnis.cz
pořadatel veletrhu

Personal&Benefit

24. září 2013
Wannieck Gallery

Brno
Úterý  9.00 - 17.00 hod.

&

Partneři veletrhu:


