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Téma

Konference představí příklady té nejlepší 
praxe na trhu a přinese inspirace pro 
řešení nejen současných, ale i budoucích 
výzev, které stojí před HR.

Trh práce z pohledu čísel

Nový design organizací, organizace práce i pracovního prostředí

Kanceláře po Covidu

Další cesta digitalizace HR

Motivace a benefity v nové době

Zaměstnanecká zkušenost budoucnosti

Hybridní způsob práce Vzdělávání na dálku

Role HR v novém světě, budoucnost práce



Program konference

08.50 – 9.00 Úvodní slovo a zahájení 
Konferencí vás provede Jaroslav Lhoťan, personální náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc

09.00 – 9.20 Role HR v novém světě – mezinárodní pohled 
Even Bolstad, Managing Director HR Norge, President at EAPM, Board member at WFPMA

09.20 – 09.50 Hybridní práce – výzva pro HR dnešní doby
Ctirad Lolek, Executive Director of Human Resources, Komerční banka

09.50 – 10.10 Kultura hybridní práce a zaměstnanecká zkušenost 
Klára Žižková, ředitelka lidských zdrojů, Microsoft
Vladimir Hruban, produktový manažer, Microsoft

10.10 – 10.20 Digitální trenér ve službách moderního HR 
Pavel Fáček, Managing Partner, Skilldriver

10.20 – 10.50 Přestávka na kávu 
10.50 – 11.15 Aktuální stav a trendy na trhu práce v datech

Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu ve společnosti LMC
11.15 – 11.20 Videa
11.20 – 11.30 Case study: Sodexo pod dvojí palbou    

Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity & Sodexo OnSite ČR
11.30 – 12.00 Budoucnost práce

Tomáš Sedláček, ekonom, filosof, vysokoškolský pedagog 
12.00 – 12.10 ELA – unikátní nástroj úspěchu HR manažera 

Petr Kadidlo, Managing Partner společnosti LIN & Partners, poskytovatele asistenční služby ELA
12.10 – 12.15 Videa 



12.15 – 12.25 Benefity. WHO CARES ?!    
Vítězslav Havliš, obchodní ředitel Canadian Medical a EUC Plus

12.25 – 12.55 Jak jsme nebyli trubky a mysleli na digitalizaci včas
Erika Vorlová, Chief Services Offices, Hana Malá, ESM Project Manager, GasNet

12.55 – 13.50 Oběd
13.50 – 14.10 Krize, strach a smysl života během krize a po ní 

Alfried Längle, psychoterapeut, lékař, klinický psycholog, kouč, prezident Mezinárodní společnosti pro 
logoterapii a existenciální analýzu

14.10 – 14.20 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců na dálku  
Sebastian Fešar, Sales Manager, Sense4code

14.20– 14.50 Kanceláře nové doby
Michal Kunc & Michal Matějíček / autorizovaní architekti ČKA, ATELIER KUNC architects

14.50 – 15.35 Workshop I. – Employee Experience budoucnosti
Margaret Starka, spoluzakladatelka BE-DNA, Employee experience & Positive leadership
Workshop II.  - Employer Branding 2.0 
Petr Hovorka, partner & koordinátor týmu, BrandBakers Advisory

15.35 – 16.05 Local Hubs – nové trendy v organizaci práce
Jiří Vacek, konzultant, HR ONE 

16.05– 17.00 Závěr konference a pozvání na koktejl

Program konference



Jaké osobnosti přijaly 
naše pozvání?



Výkonný ředitel HR Norsko (členská 
organizace a kompetenční centrum 
pro každého, kdo se zajímá o HR, ma-
nagement, organizaci a pracovní život), 
prezident EAPM (Evropská asociace 
pro správu lidí) a člen představenstva 
WFPMA (World Federation of People 
Management Associations). Meziná-
rodní řečník, který často vystupuje 
jako komentátor v médiích. Přednáší 
na několika univerzitách a obchodních 
školách.

Mapuje jevy a trendy v propojených 
světech vzdělávání a práce, přednáší 
o tom pro lidi z HR a vedení firem, 
a krom toho se stará o veřejně pro-
spěšné aktivy přesahující každoden-
ní byznys společnosti LMC, v níž je 
devátým rokem zaměstnán. LMC vyvíjí 
online služby pro vzdělávání a hle-
dání práce, například Jobs.cz, Prace.
cz, Seduo.cz a další portály a mobilní 
aplikace. 
 

Pavel vede technologickou společnost 
Skilldriver, která již 8 let na českém 
trhu poskytuje řešení v rozvoji a vzdě-
lávání zaměstnanců postavené na 
inovacích a moderních technologiích. 
Je spolutvůrcem interaktivní video-
-platformy, které umožňuje trénovat 
v on-line prostředí pomocí simulací. 
Otevírá cestu smysluplnému využívání 
virtuální reality ve firemním vzdělávání 
a hledá funkční dvířka pro zapojení 
umělé inteligence do procesu rozvoje 
dovedností.

Even Bolstad
Managing Director HR Norge, President at EAPM, 
Board member at WFPMA

Tomáš Ervín Dombrovský
Analytik pracovního trhu ve společnosti LMC

Pavel Fáček
Managing Partner, Skilldriver

Řečníci



Od roku 2007 se pohybuje v oblasti 
pojišťovnictví a investic (Česká po-
jišťovna, Generali pojišťovna, Pioneer 
Investments). Posledních šest let 
působil na pozici ředitele externích 
distribučních kanálů v Allianz pojiš-
ťovně, kde byl zodpovědný za tým 
největších makléřů (životní a neživotní 
pojištění pro retail). Vystudoval Fakultu 
sociálně-ekonomickou Univerzity J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem. Mezi 
jeho zájmy patří média, IT technologie 
a sport.

Petr si svou cestu k management 
consultingu prošlapával 20 let. Začal 
podnikat v devatenácti, 13 let vedl 
a spoluvlastnil kalendářové naklada-
telství Helma 365, spoluzaložil agentu-
ru BrandBakers, ze které se stal lídr na 
poli Employer Brandingu v ČR. V Bran-
dBakers Advisory je partner a koordi-
nuje celý tým. Současně funguje jako 
„jestřábí oko“, které sleduje dopady 
práce týmu na úspěšnost a spoko-
jenost klientů. Petrovou parketou je 
navigování řídících týmů při tvorbě 
celostních strategií a budování firemní 
kultury. 

Vladimír je produktovým manažerem 
pro oblast Modern Work, Security & 
BizApps ve společnosti Microsoft od 
září 2019. Stará se o oblast produkti-
vity a týmové spolupráce a zaměstna-
necké zkušenosti pomocí moderních 
nástrojů v rámci technologií Microsoft 
365 a je propagátorem digitální trans-
formace na česko-slovenském trhu. 
Před nástupem do Microsoftu působil 
ve společnosti IBM jako projektový 
manažer.

Vítězslav Havliš
Obchodní ředitel, Canadian Medical  
a EUC Plus 

Petr Hovorka
Partner & Koordinátor týmu, BrandBakers 
Advisory

Vladimir Hruban
Produktový manažer, Microsoft

Řečníci



Sebastian Fešar je obchodním mana-
žerem platformy Scormium. Smyslu-
plné vzdělávání - to je to, co společně 
tvoříme a jako tým předáváme našim 
klientům jako jasnou zprávu – vizi. 
Sebastian se E-learningem a vzdělá-
váním zabývá již delší dobu a vždy ho 
fascinovaly nové technologie a myš-
lenky, které se v této oblasti objevují 
a chce je předávat dále.

Petr je jednatelem a spolumajitelem 
firmy LIN & Partners s.r.o., poskytovate-
le asistenční služby ELA. Petr studoval 
jazyky a sport na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Celý život se pohybuje 
v byznysu. Díky svému strategické-
mu uvažování a vizím se mu povedlo 
uvést na český trh světově proslulý HR 
nástroj – asistenční službu ELA. Svoji 
práci má jako poslání – zaměstnance 
i byznys vnímá komplexně, nevidí za 
nimi pouze čísla. Sám nikdy neprezen-
tuje svoji filantropii, pomoc ve všech 
podobách je součástí jeho každoden-
ního života.

Před lety se architekt Michal Kunc 
vyučil truhlářem. Pracoval se dře-
vem, cestoval, díval se po světě a snil 
o architektuře, která může lidem měnit 
život. Po studiu v ateliéru u Evy Jiřičné 
začal navrhovat rodinné domy. Každý 
jedinečný, jako jsou jeho obyvate-
lé. Dnes je to hodně domů. Desítky 
osobních příběhů, emocí, očekávání… 
Radosti a štěstí. Tady začíná ces-
ta k ucelené koncepci domu, které 
Michal říká „dům, který je Domovem“. 
V uplynulých více než deseti letech 
navrhli stovky interiérů rodinných 
domů, vil, bytů i kanceláří. 

Sebastian Fešar
Sales Manager, Sense4code

Petr J. Kadidlo
Managing Partner společnosti LIN & Partners, 
poskytovatele asistenční služby ELA

Michal Kunc & Michal Matějíček 
Ateliér Kunc Architects

Řečníci



Zakladatel (1983) a dlouhodobý 
prezident Mezinárodní společnosti 
pro logoterapii a existenciální analýzu 
(Vídeň), vědec a bývalý spolupracov-
ník Viktora E. Frankla a leader existen-
ciální training &leadership akademie 
(et&l Vídeň-Curych) se soukromou 
praxí koučování a psychoterapie ve 
Vídni. Je profesorem psychoterapie na 
moskevské univerzitě HSE a vídeňské 
univerzitě Sigmunda Freuda. Za více 
než 400 publikací získal dva čestné 
doktoráty a pět čestných profesor-
ských titulů.

Jaroslav vystudoval Ostravskou 
univerzitu. Řízení lidských zdrojů se 
naplno začal věnovat v americké 
korporaci Kraft Foods International. 
Po 4 letech v oblasti FMCG přešel do 
izraelské firmy TEVA Pharmaceuticals 
Ltd. Během své praxe se podílel jak na 
významných rozvojových projektech, 
tak i na zásadních projektech útlu-
mových. Od ledna roku 2013 pracuje 
jako personální náměstek ve fakultní 
nemocnici v Olomouci. V posledních 
letech aktivně přednáší jak v rámci 
PMF Institutu, tak na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci.

Působí jako výkonný ředitel pro lidské 
zdroje v Komerční bance, kde je 
zodpovědný za kompletní strategii HR 
včetně provozních činností a strategii 
rozvoje firemní kultury. Zcela klíčové 
je pro něj nastavení funkční agilní or-
ganizační struktury banky. V předcho-
zím období pracoval pro nadnárodní 
společnosti, jako jsou Kapa Karton 
Morava, společnost EPCOS a The Tim-
ken Company. V roce 2008 přešel ke 
společnosti ArcelorMittal Ostrava, kde 
zastával pozici personálního ředitele. 
Od roku 2011 působil ve společnosti 
O2 Czech Republic. 

Alfried Längle
Prezident Mezinárodní společnosti pro 
logoterapii a existenciální analýzu

Jaroslav Lhoťan
Personální náměstek, Fakultní nemocnice 
Olomouc

Ctirad Lolek
Executive Director of Human Resources, 
Komerční banka

Řečníci



Martina zastává pozici Personální 
ředitelky Sodexo Benefity a Sodexo 
OnSite pro Českou republiku. Před tím 
pracovala pro Coca-Cola HBC, kde 
byla zodpovědná za EVP & Employer 
Branding, nastavení performance ma-
nagementu odpovídající pro všechny 
zaměstnance a řízení procesu zapo-
jení zaměstnanců. Martina věří, že po-
kud se zaměstnanec cítí být součástí 
firmy a ví, že je jeho hlas slyšet – tedy 
je zapojen do dění, zákonitě přichází 
úspěch.

Hana vystudovala finance a kapitálové 
trhy na Univerzitě Karlově a meziná-
rodní vztahy na VŠE. Po roční stáži 
ve Švýcarsku začala pracovat pro 
dceřinou společnost Deutsche Börse 
– Clearstream, kde měla na starosti 
zajištění kvality procesů, koordinaci 
a projekty v oblasti compliance a ná-
sledně se přesunula do HR, kde řídila 
digitálně orientované HR projekty. Od 
května 2020 pracuje v GasNetu jako 
ESM Project Manager a vede klíčový 
projekt v rámci digitalizace, který má 
dopad na práci 70 % zaměstnanců 
-  poprvé v české energetice se s IBM 
a SAP zavádějí cloudová řešení pro ří-
zení financí, prací v terénu či logistiku. 

Tomáš vystudoval teoretickou ekono-
mii na Fakultě sociálních věd Univer-
zity Karlovy, kde později sám vyučoval 
ekonomii a filozofii, dějiny ekonomic-
kých teorií a vedl debatní seminář 
k aktualitám. V současné době působí 
jako hlavní makroekonomický stratég 
ČSOB. Pravidelně přednáší na Metro-
politní univerzitě. Za diplomovou práci 
Etika ekonomie získal Hlávkovu cenu. 
Vyrůstal ve Finsku a později v Dánsku, 
kde následně studoval. Je též sti-
pendistou Yale University (Yale World 
Fellows) a hostuje na mnoha dalších 
českých i zahraničních univerzitách. 

Martina Machová
Personální ředitelka Sodexo Benefity &  
Sodexo OnSite ČR

Hana Malá
ESM Project Manager, GasNet

Tomáš Sedláček
Ekonom, filozof a vysokoškolský pedagog

Řečníci



Margaret strávila 14 let prací ve firmě 
Red Bull. Začínala na marketingovém 
oddělení, ze kterého po 7 letech přešla 
do HR. Poslední roky následně zastá-
vala pozici Head of HR CZ/SK. Právě 
tato zkušenost ji inspirovala k založení 
BE-DNA. Margaret baví vnášet marke-
tingové principy do HR prostředí. Pod 
zkratkou HR rozumí Human Relations, 
mezilidské vztahy, které jsou význam-
nou proměnnou. Vnímá, že obor HR 
prochází zlomovým obdobím a každý 
majitel firmy by měl mít vedle sebe, 
anebo po ruce člověka, který je v ob-
lasti mezilidských vztahů lepší, než on 
sám.

Jiří je seniorní manažer a kouč s více 
než 20 letou praxí v řízení HR ve výrob-
ních i obchodních firmách v ČR, SR, 
Švýcarsku a Itálii. Své zkušenosti získal 
jako HR ředitel především ve firmách 
Nestlé, T-Mobile nebo Walter. V roce 
2017 založil vlastní firmu HR ONE s.r.o, 
ve které se specializuje na HR Strate-
gii, Leadership Development, Organi-
sational Design a Coaching & Mento-
ring.  Věnuje se řízení lidí a organizací 
v období změn a novým trendům na 
trhu práce. Je jedním ze zakladatelů 
projektu Local Hubs, který vytváří nový 
model organizace práce ve velkých 
firmách. 

Erika se posledních 10 let své profesní 
kariéry pohybuje v top manažerských 
rolích v energetice a jak sama říká, 
byly to neuvěřitelně pestré, zajímavé 
a obohacující roky. Vloni se v souvis-
losti s rozdělením innogy přesunula 
z pozice Head of HR do pozice Chief 
Services Officer v GasNetu, který se 
od innogy oddělil. Na pozici CSO je ve 
skupině GasNet zodpovědná za ob-
last podpůrných služeb, tedy lidských 
zdrojů, PR a komunikace, nákupu, 
facility & car fleet, HSE a security.

Margaret Starka
Spoluzakladatelka BE-DNA, Employee 
experience & Positive leadership

Jiří Vacek
HRO Director & Founder

Erika Vorlová
Chief services Officer, GasNet 

Řečníci



Je ředitelkou lidských zdrojů společ-
nosti Microsoft od září 2019. Ze své 
pozice je zodpovědná za všechny 
personální aktivity společnosti. Do 
Microsoftu přišla ze společnosti Da-
none, kde působila v roli ředitelky pro 
rozvoj talentů v rámci evropského re-
gionu. Ještě předtím, jako vedoucí HR 
pro oblast východní Evropy, pomohla 
etablovat a stabilizovat sdílené služby 
HR pro Danone v tomto regionu. Před 
Danone Klára pracovala ve společ-
nosti British American Tobacco. Svou 
kariéru začínala v oblasti komunikace 
a korporátních záležitostí, ovšem poté 
našla svou vášeň v HR. 

Klára Žižková
Ředitelka lidských zdrojů, Microsoft

Řečníci

Více informací o předplatném HR forum na
hrforum.cz/produkty-a-sluzby/casopis/informace

Časopis HR forum vychází v novém 
designu a s rozšířeným obsahem!
Odborný časopis HR forum vychází jako dvouměsíčník, tedy 6× ročně, s rozsahem 64 
stran. Nabízí pestřejší obsah a nové rubriky. Součástí předplatného je nově zasílání 
týdenního online přehledu informací z oblasti HR.

Proč si HR forum předplatit? 

• Je unikátním průvodce ve světě managementu
• Přináší trendy v HR managementu z tuzemska  

i ze světa
• Inspiruje konkrétními příklady z praxe
• Přináší příběhy úspěšných firem a jejich leadrů
• Dává slovo osobnostem, které jsou v HR úspěšné
• Nabízí data a přehled o vývoji situace na trhu práce
• Sdílí data, prognózy a informace, které HR 

potřebuje, aby bylo strategickým partnerem vedení
• Pomáhá orientovat se v sociálních sítích a nabízí 

case studies v jejich využívání

Cena celoročního předplatného:  1 400 Kč + DPH
Pro studenty a státní správu: 770 Kč

https://hrforum.cz/produkty-a-sluzby/casopis/informace/


Záštitu nad konferencí 
převzala společnost 

Microsoft



Další informace naleznete na microsoft.com/Viva

Viva Connections 
Udržujte všechny uživatele 
informované, propojené 
a inspirované abyste dosáhli 
co nejlepších každodenních 
pracovních výsledků.

Viva Insights  
Poskytujte vedoucím, 
manažerům a zaměstnancům 
přehledy se zajištěním 
ochrany soukromí, které jim 
umožní pracovat chytřeji 
a úspěšněji.

Viva Topics  
Ušetřete čas tím, že lidem 
usnadníte vyhledávání 
informací a uplatnění 
znalostí při práci.

Viva Learning 
Umožněte lidem získat cílené 
dovednosti v aplikacích, které 
již používají tak, aby se každý 
mohl dále vzdělávat a růst.

1 Zpráva o vzdělávání na pracovišti LinkedIn Learning 2020

94%

Způsob, jakým pracujeme, se rychle mění 
a s ním i kultura vaší organizace.

V roce 2020 ukázal Microsoft Work Trend
Index, že se téměř 60 % lidí po přechodu na práci 
z domova cítí méně ve spojení se svými kolegy.

Věříme, že potřebujeme nový přístup a novou kategorii 
technologických řešení s názvem Employee Experience 
Platform (EXP). EXP staví lidi do centra dění prostřednictvím 
spojení pracovních a podpůrných systémů na jednom místě

Umožněte vašim zaměstnancům 
vydat ze sebe to nejlepší

Microsoft Viva

Microsoft Viva spojuje komunikaci, znalosti, vzdělávání, 
zdroje a přehledy v integrované platformě 

pro zaměstnaneckou zkušenost.

zaměstnanců tvrdí, že by v 
podniku setrvali déle, pokud by 

zaměstnavatel investoval do 
jejich vzdělání a rozvoje¹ 

https://www.microsoft.com/cs-cz


Hlavní partneři
konference



Moderní systém
řízení benefitů
Řešení pro stravování

Gastro Pass CARD:
elektronická stravenka

www.sodexo.cz

Vždy něco navíc

Pravidelně navyšujeme 
hodnotu benefitů vašich 
zaměstnanců:

PENÍZE ZPĚT
Se službou Peníze zpět
vrátíme až 15 %
z celkové hodnoty nákupu 
zpět na Sodexo účet.

Připojením osobní bankovní 
karty k elektronické
stravence lze využívat 
výhody bez omezení
zůstatku na Sodexo účtu.

PŘIDAT KARTU

až 3 480 Kč
ročně díky službě
Peníze zpět

až 5 400 Kč 
(průměrně)  
s připojenou  
bankovní kartou

až 30 000 Kč 
pro nejaktivnější 
registrované
uživatele

aneb Nastartujte domino efekt učící se organizace

4 kapitoly o tom, jak snadno zvládnout ty nejtěžší věci
ve vzdělávání zaměstnanců, sebe i vedení.

HRrrr do vzdělávání!

https://www.sodexo.cz/
https://www.scormium.com/e-book-hrrr-do-vzdelavani


Lékař 
na každý 
pracovní 
stůl!

Pečujeme o zdraví zaměstnanců. 
ONLINE I NA KLINICE!

ZDRAVOTNÍ BENEFIT EUC PLUS
-  Klasická lékařská péče a online medicína na 

jednom místě, vše dostupné z jedné klientské zóny
-  Konzultace s lékařem přes internet, odkudkoliv, 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně videokonzultací
-  Odborná lékařská vyšetření v síti EUC klinik
- Objednání na konkrétní termín

ZJISTIT VÍCE 

Kontakt: obchod@canadian.cz

https://www.orea.cz/
https://moje.euc.cz/euc-plus/


ELA
Employer

Life

Assistant

HR JAKO
ZÁKLADNÍ PILÍŘ
PRO STABILITU
A ROZVOJ EKONOMIKY

PSYCHOLOGIE

FINANČNÍ KOUČINK

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

PRÁVO A MEDIACE

ELA týmy špičkových
specialistů vašim 
zaměstnancům poskytnou
komplexní pomoc 
v jejich těžkých životních 
situacích i při řešení běžných 
každodenních problémů.

Ochrana fyzického
a duševního zdraví
Snížení absencí
Větší výkonnost zaměstnanců
Snížení míry chybovosti

office@elassistant.com +420 605 828 601

Certifikace Humane Employer

https://www.skilldriver.cz/
https://elassistant.com/cs/


Partneři
konference



    Myslete na to, 
      jak být 
        ATRAKTIVNÍMATRAKTIVNÍM  
zaměstnavatelem.

S nejlepším skupinovým  

životním a cestovním 

pojištěním pro zaměstnance. 

Včetne krytí COVID-19.

www.uniqa.cz

Veškeré údaje o zaměstnancích
na jednom místě.

Přidejte se ke společnostem MultiSport, PS Brno, Vivantis, 
Business Lease či Perfect Canteen, které již personální
software Pinya HR využívají.

      

Evidence výběrových řízení.

Automatizace agendy nepřítomností.

Snadné ovládání, které zvládne každý.

Nejdostupnější HR aplikace na trhu
s možností bezplatného vyzkoušení.

PINYA s.r.o.
www.pinya.hr/cz

Tel: +420 734 558 090
Mail: obchod@pinya.cz

DIGITALIZACE
HR PROCESY NEKONČÍ. 
Propojte firmu intranetem Pinya SharePoint v Microsoft 365.

Řízená ISO dokumentace, zápisy z porad, datové schránky, 
propojení s personálním systémem Pinya HR a mnoho 
dalších šikovných funkcí, které jsou plně integrovány
do systému Microsoft 365.

Vyzkoušejte PINYA HR, nebo požádejte
o online prezentaci.

Je to zdarma a nezávazné

Budoucnost HR
JE V DIGITALIZACI

http://pinya.hr/cz/vyzkouset-zdarma/

Personální software Pinya HR
přenese vaši firmu do 22. století
Proč je PINYA HR skvělým nástrojem v digitalizaci 
personálních procesů?
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K

https://www.jdeprofessional.cz/
https://www.uniqa.cz/
https://www.pinya.cz/


sloneek.com

Žádost o EU dotace 
na motýle s námi 
podepsat nejde. 
Všechno ostatní 
už ano.

Docházka

Time Tracking

Podepisování dokumentů

Evidence zaměstnanců a kontraktorů

Onboarding

Plánování a výkazy práce

Podklady pro mzdy

Potvrzení přečtení dokumentů

Evidence pracovních pomůcek

Vzdělávání

Jednoduché online řešení 
pro složitou HR agendu
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WWW.FIRMAVEFORME.CZ

 Špičkové ONLINE programy od cvičení 
po meditace

 Stovky lekcí pro lepší psychickou 
a fyzickou kondici 24/7

 Prokazatelné navýšení spokojenosti, 
zdraví a produktivity

 K tomu workshopy, živé lekce, články 
a výzvy

 Největší ONLINE wellbeing studio 
přímo ve vaší firmě

Inovativní benefit pro zdraví 
vašich zaměstnanců

UDRŽTE SI SVÉ 
ZAMĚSTNANCE  
ZDRAVÉ A V POHODĚ

Vyzkoušejte zdarma

inz HR FORUM 60×118.indd   2inz HR FORUM 60×118.indd   2 16.08.2021   9:52:4216.08.2021   9:52:42

https://sloneek.com/
https://www.firmaveforme.cz/
https://www.flexjobs.cz/


Live chocolate, the 
chocolate of your life

@chocerries @chocerries

Chcete se stát opravdovým 
HR profesionálem? 

PMF Institut je  
to správné místo.

Máte zájem o personalistiku, chcete 
získat informace o jednotlivých 

oblastech nebo si rozšířit pohled 
na celou oblast HR? Náš vzdělávací 

program HR Profesionál je tu pro vás.

Naše vzdělávání je flexibilní - 
můžete si vybrat  dle svých potřeb 
buď celý pětidenní program nebo 
pouze modul, který vás zaujme. 
Celý program můžete zakončit 

autorizovanou zkouškou MPSV. Pro 
členy PMF máme zajímavé slevy.

V jednotlivých modulech vás 
čekají  inspirativní lektoři, odborné 
přednášky, workshopy a práce na 
samostatných i týmových úkolech.

https://cz.coca-colahellenic.com/cz
https://chocerries.com/cs/
https://hrforum.cz/produkty-a-sluzby/institut/programy/hr-profesional/


Seznam partnerů

Záštitu nad konferencí převzala společnost Microsoft

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Sense4code

StartupJobs

https://www.microsoft.com/cs-cz
https://www.sodexo.cz/
https://www.orea.cz/
https://www.scormium.com/e-book-hrrr-do-vzdelavani
https://www.sense4code.com/
https://elassistant.com/cs/o-nas
https://www.skilldriver.cz/
https://moje.euc.cz/euc-plus/
https://www.uniqa.cz/
https://www.firmaveforme.cz/
https://www.flexjobs.cz/
https://www.jdeprofessional.cz/
https://chocerries.com/cs/
https://cz.coca-colahellenic.com/cz
https://www.pinya.cz/
https://www.motivp.cz/
https://www.profesia.cz/
https://www.startupjobs.cz/
https://www.visualcoach.cz/
https://www.holdup.cz/
https://www.educity.cz/
https://www.hrnews.cz/
https://www.femmepalette.com/domu
https://www.manpower.cz/manpower/cs/
https://sloneek.com/


Zveme vás na 
naše další akce



HR Byznys Forum v Brně

14/10/2021 od 13 do 18 hodin
JIC, Budova INMEC, Purkyňova 649/127, Brno

Život reálně   
virtuální

Záštitu nad akcí převzali: Josef Šindelka, prezident PMF; Šárka Vernerová, Senior HR Manager, Red Hat;  
Eva Vacíková, HR Manager, JIC, Senior Business Advisor & Coach

Leader virtuální reality

Digitální zdravíPracovní život ve virtuální době

Nové úrovně agility Virtuální přešlapy

Hlavní partneři Partner

Více na hrforum.cz

https://hrforum.cz/akce/14-rijna-hr-forum-pro-byznys-zivot-realne-virtualni/


Legislativní forum 2021

Aktuální pracovně 
právní legislativa 
11/11/2021 od 9 do 14 hodin
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/7, Praha 1

•   Pracovní legislativa v době pandemie - jak obstála,  
co chybělo?

•   Novinky v zákoníku práce

•   Zkušenosti s programem Antivirus a co mění Kurzarbeit

•   Trendy v péči o zdraví a bezpečnost zaměstnanců

•   Digitalizace pracovního práva

•   Jak se připravit na whistleblowing

•   Trh práce – jak zaměstnávat cizince

•   Sdílení zkušeností firem z aplikace pracovní 
legislativy v době pandemie

•   Práce na dálku – jak je legislativně ošetřena

Hlavní partner Partner

Více na hrforum.cz

Zkušenosti, trendy a novinky

https://hrforum.cz/akce/legislativni-forum-2021/


HREA 
EXCELLENCE 
AWARD SUMMIT

Unikátní setkání řešitelů 
nejúspěšnějších HR 
projektů za rok 2020.

21. října 2021* / 9 do 16 hodin
OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4

* Změna termínu konání vyhrazena dle aktuální situace s Covid-19.

Přijďte se inspirovat nejlepším know-how na trhu a seznamte se s trendy, které vaší 
společnosti mohou přinést konkurenční výhodu. V závěru se uskuteční slavnostní 
vyhlášení všech kategorií soutěže HREA a předání cen včetně Ceny veřejnosti, 
o které budou na místě hlasovat účastníci v sále.

Generální partner HREA Partneři HREA

POTKÁVÁNÍ

Tématem loga je potkávání, protože potkávát se je důležité a je výstižné pro místo jako 
je hotel. Zároveň oslovuje i lidi, kteří v hotelu pracují, protože vyjadřuje úslužnost  
a pozitivní přístup (komunikace – někdo někomu něco podává, ruku jako přátelství, 
nebo pomoc s čímkoliv). Samozřejmě toto vše je potřeba si představit pod povrchem. 
Doba, kdy loga byly popisné obrázky, je dávno pryč.

Autorkou je přední česká designérka Babeta Ondrová a je vytvořeno z originálního 
groteskového písma Urban Grotesk od českého typografa. Logo působí klidně  
a elegantně. Je originální, jednoduché, výrazné a díky tomu dobře zapamatovatelné. 
Šedomodrá barevnost je nadčasová a zároveň nikdy nestárnoucí barva. Logo výborně 
působí i v černobílem provedení a v kombinaci s doplňkovými barvami.

https://hrforum.cz/akce/hrea-excellence-award-summit-praha/


People Management Forum
Vítkova 244/8

186 00 Praha 8

E-mail: info@pmf-hr.com
Telefon: +420 222 560 073

www.hrforum.cz

Všem našim partnerům 
za jejich podporu

děkujeme!


