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   ADVANCED EXECUTIVE 
	

Program ADVANCED EXECUTIVE je ideální pro 
zaměstnance na pozicích obchodníci, KAM, operátorky, 
zákazncký servis, produkt & brand manažeři, SCM, 
účetní, controlling, personalisti, grafici a návrháři aj. 
 
Cílem programu je dosáhnout praktické dovednosti na 
úrovni pokročilá a odborná znalost v účetní, ekonomické 
a právní problematice, pokročilých obchodních                   
a vyjednávacích technik, zvládání konfliktních situací, 
prezentačních, marketingových  znalostí a dovedností.  

	

ADVANCED EXECUTIVE 
Novinky v daních a účetnictví                                                      23 
Daň z přidané hodnoty                                                                  23 

Daně z příjmu právnických osob                                                 24 

Cestovní náhrady                                                                             25 

Hmotný a nehmotný majetek                                                      25                                      

Mzdové účetnictví                                                                           26 

Cash Flow                                                                                           27 

Finanční řízení                                                                                   27 

Dodací doložky Incoterms                                                            28 

Kalkulace nákladů                                                                            28 

Insolvenční zákon                                                                            29 

Veřejné zakázky                                                                               29 

Vyjednávání a argumentace                                                        30 

Prodejní dovednosti                                                                       30 

Prodejní dovednosti pokročilé                                                    31 

Prodejní dovednosti-vedení klíčových zákazníků                  31 

Aktivní prodej a efektivní komunikace                                     32 

Vedení prodejny a podpora prodeje                                         32 

Konfliktní situace                                                                            33 

Prezentační dovednosti                                                                33 

Kompetentní manažer                                                                   34 

Manžerské dovednosti- řízení obchodní skupiny                  35 

Osobnostní typologie zákazníka                                                35 

Marketingový a komunikační mix                                              36 

Systemický koučink                                                                        37 

Projektové řízení                                                                             37 

Corel                                                                                                    39 
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DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 
 

Předmětem semináře je rozbor DPH v těch oblastech, které mají přímou návaznost na další daňové a účetní předpisy. Na 
semináři se budou řešit praktické příklady týkající se daně z přidané hodnoty. 
 

Obsah:  
Průřez zákonem o DPH  
Osoby povinné a nepovinné k dani, povinnost registrace 
Daňové vs. účetní doklady a dobropisy 
Počítání obratu, místo plnění, předmět daně, základ daně 
Problematika kurzových přepočtů 
Základ daně při dovozu, pořízení zboží z jiného členského státu 
Nárok na odpočet - krácený, poměrný– praktické postupy ohledně výpočtu koeficientů 
Úprava odpočtu daně, vyrovnání odpočtu daně 
Osvobozená plnění s nárokem na odpočet 
Stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění vs. datum účetního případu 
Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku 
Leasing v daních a v účetnictví 
Změna režimu, zvláštní režimy 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 16 h, 2 dny	
 

NOVINKY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2017 
 

Účastníci si na praktických příkladech ukáží jaké změny platí od 1. 1. 2017. Zaměří se na klíčové zásady pro sestavení přiznání k 
dani z příjmů za rok 2016 včetně konkrétních informací k promítnutí do přiznání a zjistí, jaké daňové změny jsou platné od 1. 1. 
2017. 
 

Obsah:  
Shrnutí obecné problematiky obchodních korporací s vazbou na účetnictví a daně (veřejný rejstřík, elektronická evidence tržeb 
Shrnutí právní úpravy v účetnictví a daních platné v roce 2016 – skutečnosti významné pro účetní závěrku za rok 2016 a pro 
sestavení přiznání k dani z příjmů za rok 2016 
Zákon o účetnictví 
Zákon o daních z příjmů 

o příjmy, které jsou předmětem daně  
o příjmy, které jsou osvobozené 
o přijaté a poskytnuté dary 
o stanovení základu daně 
o možné snížení základu daně 

Objasnění změn účetních předpisů platných od 1. 1. 2017 
Objasnění změn v zákoně o daních z příjmů platných od 1. 1. 2017 
Řešení praktických příkladů 
Dotazy, diskuse a test 
Počet hodin: 8 h, 1 den 
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DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 
 
Cílem semináře je získat ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a jak správně vypočítat daňovou 
povinnost. Ve výkladu se zaměříme na změny platné od roku 2016 včetně praktických příkladů. V rámci semináře se naučíte 
příklady vyřešit a současně zdůvodnit jejich řešení. 
  
Obsah:  
Stanovení základu daně a výsledek hospodaření před zdaněním 
Položky zvyšující výsledek hospodaření 
Dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik 
Dodanění neuhrazených závazků 
Pohledávky ze smluvních sankcí 
Daňové dopady změny účetní metody na základ daně 
Daňové dopady oprav účtování v předchozích letech 
Položky snižující výsledek hospodaření 
Příjmy podléhající srážkové dani 
Položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné 
Zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek 
Daňové a nedaňové náklady 
Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci 
Příspěvky na různé typy pojištění 
Cenné papíry, pohledávky, závazky 
Změny v odpisu pohledávek a v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám 
Finanční i operativní leasing, 
Propagační předměty, dary, reprezentace, 
Úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále, 
Likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod, 
Daňové limitace zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení, 
Nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy 
Zdaňování bezúplatných příjmů 
Daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy a postoupení pohledávek) 
Daňové ošetření dluhů 
Daňové posouzení úroků včetně pravidel tzv. nízké kapitalizace 
Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky osvobození od příjmů 

o z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech 
o z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí 
o z bezúplatného příjmu 

Slevy na dani a položky odčitatelné od základu daně 
o uplatnění daňové ztráty 
o odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje, na odborné vzdělávání 

Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 8 h, 1 den 
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HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 
 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního a 
daňového pohledu. 
 

Obsah:  
Hmotný a nehmotný majetek – krátkodobý a dlouhodobý 
Forma pořízení ve vztahu k účetnictví 
Ocenění ve vztahu ke způsobu pořízení 
Analytické účty 
Vnitřní směrnice účetní jednotky – náležitosti 
Účetní a daňový pohled ve vztahu ke způsobu financování nehmotného a hmotného majetku 
Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů 
Vztah pojmů v účetnictví a daních vs. pojmy v občanském zákoníku 
Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování 
Volba způsobů odpisování - rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové 
Příklady na výpočet odpisů 
Příklady z praxe 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 8 h, 1 den 
 

CESTOVNÍ NÁHRADY 
 

Cílem kurzu je získat základní přehled o problematice cestovních náhrad, povinností zaměstnavatelů a právech a povinnostech 
zaměstnanců. Zpracujete si vzor interní směrnice pro cestovní náhrady i vzor cestovního příkazu.  
Seznámíte se s potřebnou legislativou - vybraná ustanovení zákoníku práce a potřebnými vyhláškami (stanovení výše 
základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových 
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2017). 
 

Obsah:  
Základní pojmy, právní úprava, vybraná ustanovení zákoníku práce 
Osoby, kterým náleží cestovní náhrady 
Používání měnových kursů při výplatě zálohy a vyúčtování 
Podmínky pracovní cesty sjednané před nástupem na pracovní cestu 
Náhrada výdajů souvisejících s pracovní cestou 
Stravné při tuzemské pracovní cestě 
Stravné při zahraniční pracovní cestě 
Pracovní smlouva z pohledu nároku na pracovní cestu 
Daňová uznatelnost cestovních náhrad 
Vypracování vzoru, co by mělo být obsahem vnitřní směrnice o cestovních náhradách 
Vypracování a vyplnění vzoru cestovního příkazu se zálohou a vyúčtováním pracovní cesty 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 8 h, 1 den 
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MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 
 
Cílem kurzu je naučit se orientovat ve všem, co pro svou práci potřebuje mzdová/ý účetní. Současně se zaměříme na základy 
personalistiky. 
 
Obsah:  
Personální evidence, osobní údaje, povinnosti mzdových účetních, harmonogram prací, úvod do pracovněprávních vztahů 
Pracovní poměr, vznik, změna, ukončení, pracovní smlouva, pracovněprávní dokumenty, dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr 
Pracovní doba, pracovní režimy 
Práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, dovolená, překážky v práci, absence, náhrada mzdy, inspekce práce, 
odměňování, mzda, plat, příplatky, doplatky, odměna, ostatní plnění 
Cestovní náhrady, příjemci náhrad, pravidelné pracoviště, pracovní cesta, cestovní výdaje, stravné, poskytnutí záloh, vyúčtování 
cesty, povinnosti zaměstnavatelů k Úřadu práce, zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
Minimální mzda, zaručená mzda, průměrný výdělek, pravděpodobný výdělek, složky mzdy za delší než čtvrtletní období 
Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, rozsah, plátci, pojistné, rozhodné období, vyměřovací základ 
Daně z příjmů ze závislé činnosti, daň zálohová a srážková, výpočet daňové povinnosti, slevy a daňové zvýhodnění 
Roční zúčtování záloh na daň, náhrada mzdy za první dny dočasné pracovní neschopnosti, účast na nemocenském pojištění 
Dávky nemocenského pojištění, podpůrčí doba, ochranná lhůta, postup likvidace dokladů, komunikace s OSSZ 
Srážky ze mzdy, možnost srážet, pořadí srážek, přednostní a nepřednostní pohledávky, výpočtová základna, nezabavitelná 
částka, plně zabavitelná částka, osobní bankrot 
Důchodové pojištění, evidenční listy důchodového pojištění, povinnosti organizace, dávky důchodového zabezpečení 
Zákonné pojištění zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele, pojistné, pracovní úraz, nemoc z povolání, 
ztráta na výdělku, bolestné a ostatní náhrady 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny 
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FINANČNÍ ŘÍZENÍ 
 
Cílem kurzu je seznámit účastníky s podnikovým finančním řízením a ekonomikou.. Na praktických příkladech se naučí pracovat 
s metodami finanční a strategické analýzy podniku. 
 
Obsah:  
Podnik, podnikové finance a jejich charakteristika  
Finanční řízení podniku - charakteristika  
Cíle strategického finančního řízení podniku  
Etapy finančního rozhodování v podniku  
Finanční analýza podniku - charakteristika finanční analýzy a její úloha při finančním řízení  
Zdroje finanční analýzy podniku  
Analýza metodou poměrových ukazatelů - analýza rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity  
Vztah rentability, zadluženosti a likvidity  
Strategické řízení podniku  
Strategická analýza - analýza vnitřního prostředí podniku, Du Pont analýza  
Diagnostika podniku – PEST a SWOT analýza 
Konkurence a konkurenceschopnost podniku - konkurenční výhoda 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 16 h, 2 dny 
 

CASH FLOW 
 
Cílem kurzu je seznámit účastníky s podstatou cash flow a s metodami jeho zjišťování. Na praktických příkladech se naučíte 
sestavit výkaz cash flow podle současné metodiky MF ČR, charakteristiku faktorů, které peněžní toky ovlivňují a které je třeba 
respektovat při řízení CF. Seznámíte se s metodami a postupy používanými při strategickém a operativním plánování cash flow.  
 
Obsah:  
Podstata cash flow (CF), peněžní a hmotné toky a význam CF pro finanční řízení  
Výkaz CF a jeho vazba na ostatní účetní výkazy  
Struktura výpočtu jednotlivých částí výkazu CF a jejich vypovídací schopnost  
Metody zjišťování - CF a údaj zisku/ztráty, vlivy působící na CF, přímá a nepřímá metoda  
Ukazatelé finanční analýzy vycházející z CF, rozhodovací úlohy s využitím CF  
Metodika sestavení jednotlivých částí výkazu CF – účetní data, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty  
Operativní a strategické plánování CF – příklady  
Metody finanční analýzy využívající CF – ukazatele vypočítávané z údajů o CF a jejich vypovídací schopnost a využití 
Management pohledávek, zásob a peněžní hotovosti jako nástroj řízení CF ve firmě – prognózování CF 
Využití CF při hodnocení ekonomické efektivnosti projektů a investičních rozhodnutí  
Dynamické ukazatele hodnocení ekonomické efektivnosti - čistá současná hodnota (NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR)  
Praktické příklady z praxe 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny 
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KALKULACE NÁKLADŮ 
 
Cílem kurzu je naučit účastníky jednotlivým druhům nákladových položek. Dále se zaměří na rozpočtování nepřímých, fixních a 
režijních nákladů kalkulovaných k jednotlivým výkonům. Účastníci se naučí praktickým výpočtům, operativnímu využití modelů a 
lépe porozumí ekonomickým vlivům jednotlivých procesů v podniku. 
 
Obsah:  
Nákladová struktura  
Fixní a variabilní náklady 
Model bodu zvratu 
Kalkulační modely 
Multikriteriální rozpočtové modely 
Přímá kalkulace 
Kalkulace pomocí marže, tarifů a norem 
Co a kdy započítat do kalkulované ceny 
Praktické výpočty a příklady 
Základy controllingové kalkulace 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny 
 

DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 
 
Cílem kurzu je naučit účastníky definovat jednotlivé dodací doložky INCOTERMS 2010  a získat přehled o pravidlech 
uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku. 
Dále se naučí správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodněprávní rizika při jejich použití.   
 
Obsah:  
Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím 
Důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě atd. 
Charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 - využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000 
Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH 
Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování celních předpisů  
Vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování obchodu v rámci EU se zbožím, při dovozu a 
vývozu zboží 
Příklady obchodních operací z praxe 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny 
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Účastníci kurzu se naučí  a procvičí na modelových příkladech a praktických ukázkách podstatné instituty nového zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Zjistí na jaká výkladová a aplikační úskalí a riziková místa v právní úpravě si musí dát v praxi pozor. 
 
Obsah:  
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek- základní pojmy 
Podlimitní a nadlimitní režim 
Zadávací dokumentace 
Podmínky účasti dodavatele, kvalifikace 
Zadávací řízení  
Určení předmětu a hodnoty zakázky 
Rozdělení zakázek z hlediska působnosti zákona o VZ 
Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
Výzva k podání nabídek 
Otvírání, posouzení a hodnocení nabídek a výběr vítězné nabídky 
Smlouva s dodavatelem 
Zrušení výběrového řízení – povinnost a možnost zrušit 
Zvláštní způsoby zadání zakázky – nedostatečný počet dodavatelů, elektronická tržiště, zadavatel obdržel pouze jednu úplnou 
nabídku 
Důsledky porušení zákona VZ 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 8 h, 1 den 

	

INSOLVENČNÍ ZÁKON 
 
Cílem semináře je podívat se na insolvenční řízení z pohledu věřitele a dlužníka, včetně informací o novele insolvenčního 
zákona od 1. 1. 2017. Účastníci se seznámí s průběhem insolvenčního řízení, zejména se způsoby řešení úpadku podle 
insolvenčního zákona a s postupy při uplatňování a uspokojování pohledávek v insolvenčním řízení. 
 
Obsah:  
Úpadek dlužníka a možnosti řešení úpadku podle insolvenčního zákona  
Rozdíly mezi konkursem, oddlužením a reorganizací 
Důsledky zahájení insolvenčního řízení pro věřitele  
Rozhodnutí o úpadku dlužníka 
Kritéria třídění pohledávek v insolvenčním řízení 
Uplatňování a uspokojování jednotlivých typů pohledávek v insolvenčním řízení 
Neuspokojených pohledávky po skončení insolvenčního řízení 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 8 h, 1 den 
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PRODEJNÍ DOVEDNOSTI  
 

Cílem semináře je naučit účastníky prodejní strategii a technikám, které jim pomohou řídit obchodní schůzku a umět získat 
obchod.  
 

Obsah:  
Fáze prodejní schůzky 
Příprava na obchodní schůzku 
Domluvení schůzky  

o doporučení, studený kontakt, námitky 
Definice cílů 
Analýza zákazníka  

o znalost firmy, systém kladení otázek a typologie, potřeby zákazníka, konkurence 
Prezentace 
Argumentace  

o potřeby a užitky zákazníků 
Námitky a jak je řešit 
Uzavření obchodu 
Následná péče o zákazníka 
Praktický nácvik prodejních dovedností 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 16 h, 2 dny 

VYJEDNÁVÁNÍ A ARGUMENTACE 
 

Cílem semináře je naučit účastníky strategii a technikám vyjednávání a argumentace. Dále se zaměří na správný odhad 
možností partnera a „čtení“ neverbální komunikace partnera. 
 
Obsah:  
Vyjednávání a typy vyjednávačů 
Strategie při vyjednávání (VÝHRA – VÝHRA, VÝHRA – PROHRA) 
Průběh a příprava vyjednávání s dodavatelem a stanovení strategie 
Verbální i neverbální řeč ve vyjednávání 
Argumentace a zvládání námitek 
Návrhy, ústupky, dohoda a uzavření vyjednávání s dodavateli 
Pravidla vyjednávání 
Tipy na vyjednávací techniky 
Nátlakové vyjednávací techniky 
Aktivní naslouchání a umění mlčet 
Konflikty při jednání a manipulace 
Praktický trénink vyjednávacích technik 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 16 h, 2 dny 
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PRODEJNÍ DOVEDNOSTI - VEDENÍ KLÍČOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ 
 
Cílem semináře je naučit účastníky pracovat s klíčovými zákazníky firmy, pokročilé analýze a práci s daty, rozhodovacím 
modelem a přípravě a plánování aktivit. 
 

Obsah:  
Popis práce a hlavní role Key Account Managera ve firmě 
Umění definovat klíčového zákazníka a stanovení přístupu k němu 
Práce s daty – statistiky, tržní potenciály a podíly, výzkumy 
Parettovo pravidlo a jeho využití 
Zjišťování potenciálu zákazníka 
Rozhodovací model 
Budování a efektivní řízení vztahu s klíčovými zákazníky 
Konkurenční analýza 
SWOT analýza zaměřená na péči o klíčového zákazníka 
Plánování aktivit 
Vyjednávání 
Řešení modelových situací z praxe 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 16 h, 2 dny 
 

 

POKROČILÉ PRODEJNÍ DOVEDNOSTI 
 
Cílem semináře je naučit účastníky pokročilé prodejní strategii, práci s VIP zákazníky a hlubší analýze možností a potenciálu 
zákazníka.  
 
Obsah:  
Zpracování argumentační a námitkové databáze 
Potenciál zákazníka,  
Velikost trhu, tržní podíl 
Kategorizace zákazníků 
Konkurenční analýza 
Jednání s V.I.P. zákazníkem 
Pokročilé prezentační dovednosti 
Vyjednávání 
Řešení reklamací 
Vztahový obchod 
Praktický nácvik pokročilých prodejních dovedností a analýzy zákazníka 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny	
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VEDENÍ PRODEJNY A PODPORA PRODEJE 
 

Cílem semináře je naučit účastníky vést kamennou prodejnu, techniky podpory prodeje a získávání nových zákazníků, základy 
merchandisingu.  
 

Obsah:  
Osobní prodej a kamenná prodejna – výhody a nevýhody 
Jak vnímám naši prodejnu a firmu já a jak ji vnímá náš zákazník 
Cíle podpory prodeje 
Podpora prodeje v místě prodeje vs. reklama  
Předvádění vlastností zboží 

o slevy, kupóny, balíčky, prémie a odměny, vzorky 
o věrnostní programy a spotřebitelské soutěže 

Základy merchandisingu 
P.O.S. materiály  
E-shop, katalogový prodej 
Jak zlepšit náš prodej a zvýšit naše tržby 
Jak přiblížit naši prodejnu zákazníkovi a zlepšit prodejní místo? 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 16 h, 2 dny 
 
 

AKTIVNÍ PRODEJ A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM V PRODEJNĚ 
 

Cílem semináře je naučit účastníky techniky navýšení obratu a podpory prodeje v kamenné prodejně, dále budou umět 
reagovat na potřeby a reklamace zákazníků a vytvoří si vlastní argumentační banku na nejčastější námitky. 
 
Obsah:  
Komunikace a faktory ovlivňující komunikaci se zákazníkem 
Co patří k dobré komunikaci 
Problémová komunikace se zákazníkem 
Kdo je náš zákazník? 
Osobnost prodejce 
Problémoví zákazníci a jak na ně 
Umění naslouchat a techniky aktivního naslouchání  
Jak se správně ptát 
Předvádění vlastností zboží 
Potřeba – vlastnost – užitek 
Vytvoření argumentační a námitkové databanky prodejce 
Když si zákazník stěžuje  
Podpora prodeje v prodejně 
Řešení modelových situací z praxe 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny 
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PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI  
 
Cílem semináře je naučit účastníky připravit si prezentaci a prezentovat tak, aby zaujali publikum. Také se naučí jak bojovat 
s trémou a zejména se zaměří na praktický nácvik prezentačních dovedností.  
 

Obsah:  
Začínáme prezentovat  
Příprava a znalost cílových skupin 
Pravidla pro sestavení prezentace 
Úvod – první dojem 
Navázání kontaktu - rozhodující minuty prezentace 
Jak pracovat s publikem 
Jak nenudit, udržení pozornosti 
Postoj, mluvený projev, gesta  
Verbální a neverbální projev 
Jak reagovat na dotazy z publika 
Jak bojovat s trémou 
Praktický trénink prezentačních dovedností, zpětná vazba 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 16 h, 2 dny 
 

KONFLIKTNÍ SITUACE A OBTÍŽNÉ ROZHOVORY 
 

Cílem semináře je naučit účastníky si osvojit postupy, jak zvládat emočně náročné situace a konflikty, jak jim předcházet a jak 
konflikt dobře zvládnout a neztrácet kontrolu nad vlastními emocemi. 
 

Obsah:  
Identifikace konkrétních konfliktních situací z praxe účastníků 
Lidské příčiny konfliktů a zdroje konfliktů 
Známky a tělesné signály blížícího se konfliktu 
Fáze a styly řešení konfliktu 
Jak na to, když - máte pravdu, nevíte co říci, není to vaše vina? 
Jak předcházet nedorozumění  
Častá manipulace a jak na ni 
Odmítnutí neoprávněného požadavku 
Problémové typy osob a jak na ně 
Obtížné rozhovory  
Co se stalo, pocity, ohrožení identity účastníků 
Předpoklad pravdy, výmysly o úmyslech a otázky viny 
Obtížné rozhovory a jak na ně 
Trénink zvládání obtížných a konfliktních situací a zpětná vazba 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 16 h, 2 dny 
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KOMPETENTNÍ MANAŽER – MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 
 
Cílem semináře je naučit účastníky rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a využití 
potenciálu jednotlivých pracovníků. Účastníci se naučí, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých 
stylů a přístupů a zdokonalí se ve vedení efektivní porady. 
 
Obsah:  
Osobnost manažera - manažer vs. leader 
Přístupy k vedení lidí  
Styly vedení lidí  
Volba vhodného stylu vedení/řízení   
Zásady úspěšného delegování  
Definování úkolů a cílů  
Manažerská kontrola 
Techniky zpětné vazby a jejich praktické využití 
Hodnoticí rozhovor – ad hoc, kvartální a roční, VAK model     
Řešení konfliktů v týmu 
Motivace – vnitřní a vnější, nástroje pozitivní a negativní motivace 
Typy porad 
Typologie účastníků porady 
Brainstorming 
Pravidla pro přípravu porady 
Program porady 
Zásady vedení porady 
Nejčastější chyby při vedení porady 
Zápis a vyhodnocení porady 
Nepříjemný účastník porady a jak na něj 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny 
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OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKA 
 

Cílem semináře je naučit účastníky rozpoznat typ osobnosti zákazníka a poté i adekvátně přizpůsobit své jednání potřebám a 
komunikačnímu stylu daného člověka. Znalosti osobnostní typologie účastníci uplatní při vytváření dobrých vztahů k interním i 
externím klientům. 
 

Obsah:  
Co je osobnostní typologie  
K čemu je osobnostní typologie užitečná 
Kdo jste vy? 
Charakteristika 4 osobnostních typů a jejich aplikace v praxi 
Jak rozpoznat typ osobnosti při jednání tváří v tvář 
Jak jednat s rozdílnými typy osobností 

o po telefonu 
o při osobním jednání 
o při prezentaci 
o při vyjednávání a zvládání námitek…apod. 

Zvládání specifických komunikačních situací se znalostí osobnostní typologie 
Praktický nácvik komunikačních dovedností dle typologie zákazníka 
Dotazy, diskuse a test 
 

Počet hodin: 16 h, 2 dny 
 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - ŘÍZENÍ OBCHODNÍ SKUPINY 
 
Cílem semináře je naučit účastníky efektivnímu vedení obchodníků – od náboru až po ukončení pracovního poměru. Zaměříme se 
na efektivní práci se zákaznickou platformou.  
Účastníci získají dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a využití potenciálu jednotlivých pracovníků. 
 
Obsah:  
Nabor a vyber obchodniku 
Adaptace novych obchodniku 
Rozvoj obchodniku 
Segmentace a kategorizace zákazníků 
Pracovní model 
Prodejní model 
Motivace obchodníků 
Kritika a zpětná vazba  
Rizeni podle cilu - „V – A – K“ model  
Kvartální a roční rozhovory 
Efektivní vedení porad 
Spolujízdy 
Databáze a vykazování 
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny 
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MARKETINGOVÝ A KOMUNIKAČNÍ MIX  
 
Cílem semináře je dát účastníkům přehled o účinných nástrojích marketingové komunikace a to na základě příkladů z praxe.  
 
Obsah:  
Marketing a marketingové prostředí 
Marketingový mix – 5P & 4C 
Produkt, zákazník, cena, distribuce 
Product positioning, USP 
Životní cyklus výrobku 
BCG matice 
Metody tvorby ceny, cenová elasticita 
Marketingová komunikace a nástroje komunikačního mixu 

o reklama, P.R., direct marketing, podpora prodeje 
Příprava komunikační strategie  
Model kupního chování zákazníka  
Reklama  

o cíle, obsah a struktura reklamních sdělení 
o výběr médií (TV, tisk, rozhlas, venkovní nosiče) 
o zhodnocení účinku reklamy 

Podpora prodeje 
o spotřebitelská soutěž, veletrhy, výstavy, vzorky, prémie, dary, rabaty, slevy, hry, loterie  

Public Relations  
o tiskové zprávy, články, reportáže, projevy, semináře, společenské akce, výroční zprávy, firemní publikace, charita, 

sponzorství, lobbying  
Osobní prodej 
Přímý marketing  

o katalogový prodej, telemarketing, teletext, Internet 
Marketingový a business plan 
Plánování a realizace reklamní kampaně 
Marketingový výzkum 
SWOT analýza, analýza konkurence  
Tvorba marketingových strategií                                                                            
Dotazy, diskuse a test 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny 
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PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
 
Účastníci se naučí  využívat  základní nástroje, metody plánování a řízení projektů. 
 
Obsah:  
Postavení projektu v organizaci a příprava projektu 
Zahájení projektu 
Plánování projektu 
Práce manažera při řízení projektu 
Metody odhadu náročnosti prací 
Řízení týmu (organizace, spolupráce, komunikace) 
Základy meziprojektového řízení 
Řízení obchodních vztahů a plnění legislativních požadavků 
Smluvní vztahy na dodávky IT 
Vyjednávání 
Rozhodování 
   
Počet hodin: 24 h, 3 dny 
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ADVANCED EXECUTIVE 
TECHNICAL	
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COREL Photoshop 
 
Kurz je určen všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout populární bitmapový grafický editor Corel Photo-Paint. Účastník kurzu 
získá znalosti o počítačovém zpracování a využití fotografií a obrazů získaných vlastní tvorbou, scanováním či digitálním 
fotografováním. 
 
Obsah:  
Reprezentace obrazů v počítači - základní principy zobrazování a editace bitmapových 
obrazů v počítači 
Barevné modely - tvorba a míchání barev 
Popis nejčastěji používaných obrazových formátů, jejich použití v praxi, výhody a nevýhody 
Ovládání programu, práce s nástroji 

o toolbox 
o nástroje kreslení 
o selekce, zoom, text atd. 

Základy práce s vrstvami a kanály, filtry a efekty 
Corel v praxi - ukázky nejčastěji používaných postupů a využití Photo-Paintu 
 
Počet hodin: 16 h, 2 dny 

	


