
NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ PŘEDEVŠÍM

TĚMTO PARTNERŮM:

SLOVANSKÝ DŮM
Na Příkopě 22, Praha 1

JAK SE ZAREGISTROVAT NA KONFERENCI:

MÍSTO
KONÁNÍ:

Akci Vám přináší: 

SILVER PARTNERS

BRONZE PARTNERS

INTELECTUALLY DRIVEN BY

MEDIA PARTNERS

SKUPINOVÁ

SLEVA
40 %

V případě účasti 2 
a více účastníků z jedné 
firmy je cena za druhou 

a každou další osobu
 o 4 000 Kč nižší, tedy 

5 900 Kč
(+DPH)!

ZÁKLADNÍ

Vstupné pro
1 účastníka
9 900 Kč

(+DPH)

Celodenní vstup
na konferenci

za jednoho
účastníka.

 Navštivte www.lidskykapital.cz/registrace

Uzávěrka přihlášek je dne 10. listopadu 2017.

Vstupné zahrnuje: 
• Celodenní program, příspěvky a konferenční materiály
• Skvělé občerstvení po celý den
• Účast na afterparty

Nevíte si rady s registrací 
nebo máte dotaz k průběhu 
akce? Rádi Vám poradíme na 
info@BlueEvents.eu 
nebo +420 222 749 841

Podporujeme program Lepší škola pro všechny Člověka v�tísni, pomáhejte i vy. www.lidskykapital.cz 

22. 11. 2017
Slovanský dům, Praha

JAK NEPLÝTVAT
LIDSKÝM KAPITÁLEM?

Konference pro majitele, ředitele, HR manažery
a všechny, kteří vědí, že lidé nejsou zdroje, ale kapitál.

For English see: www.lidskykapital.cz/en



PROGRAM KONFERENCE

Conference is simultaneously translated CZ/ENG.
Konference je simultánně tlumočena z/do angličtiny a češtiny.

Rozvoj lidského kapitálu na cestě z garáže na světové trhy
          Libor Mertl, spoluzakladatel a člen správní rady, ComAp
Pochopení reálných potřeb zaměstnanců jako východisko změn 
          Daniela Pešková, členka představenstva, Česká spořitelna a Jiří Žižka, Senior Partner, Motivate  
Češi a motivační systém – segmentace podle využívání a preferencí
          Štěpán Tůma, Marketing Director, Sodexo
Právní nástroje a limity (ne)využívání lidského kapitálu 
          Jakub Morávek, advokát, Felix a spol. 

Budoucnost recruitmentu 
          Ladislav Kučera, Managing Director, Hays 
Práce s lidským kapitálem v době přechodu k digitálnímu průmyslu
          Michaela Lagerová, HR Director, Cemex
Rozvoj spolupracovníků – Jak udělat z modrých límečků bílé?
          Martin Hejl, jednatel, THIMM Packaging
Manažer a zaměstnanec v (lidské) pohodě 
          Jaroslav Jíra, Managing Partner, Kogi  

09:00 – 10:45

Konferenci moderuje Martin Dokoupil, Partner, Blue Strategy

BLOK A: PROČ NEVYUŽÍVÁME LIDSKÝ KAPITÁL NAPLNO?

08:15 – 09:00 Registrace, snídaně, ranní networking

10:45 – 11:15 Přestávka na kávu

13:00 – 14:00 Přestávka na oběd

Taky to slyšíte každý den? Nejsou lidi… Navzdory tomu, že mzdové náklady 
rostou a firmy věnují značnou pozornost shánění zaměstnanců, dlouhodobé 
problémy přetrvávají. 

Je tedy nepochybně správný moment na chvíli se zastavit a přemýšlet o tom, 
kde je chyba, a hledat řešení. Navrhujeme začít tím, že přestaneme spolupra-
covníky brát jako „zdroj“, který je potřeba získat a maximálně vytěžit. Pojďme 
se na lidi dívat jako na jednu z forem kapitálu, která je pro většinu firem ještě 
vzácnějším statkem než kapitál hmotný či finanční.

Těšíme se s�Vámi na viděnou 22. listopadu!

Lidský kapitál je konference určená majitelům, ředitelům, HR manažerům 
a všem, kteří si uvědomují, že k lidem nelze přistupovat jako ke zdrojům
(jak by se z anglického human resources – HR mohlo zdát). 

NEJSOU LIDI?

S�KÝM SE NA KONFERENCI LIDSKÝ
KAPITÁL POTKÁTE?

HLAVNÍ HVĚZDA PROGRAMU
JE BILL PARSONS

Tereza Ordóñez a tým Blue Events 

Bill Parsons�v současné době zastává neexekutivní roli ředitele ve 
společnosti ComAp a v rámci své firmy Saarena Consulting mentoruje 
generální ředitele. Tomu předcházelo 13 let zkušeností na pozici 
výkonného viceprezidenta ARM Holdings v době, kdy byla společnost 
označena za světového lídra v HR a managementu. Svědčí o tom také 
řada ocenění, včetně Nejlepšího zaměstnavatele Velké Británie 
a Evropské firmy roku. Během této doby vzrostly výnosy ARM Holding 
o 900 %, zhodnocení na trhu dosáhlo 20 miliard dolarů a pracovní síla 
narostla o 600 %. Bill na konferenci představí�koncept sociálního 
kapitálu, od kterého se odvíjí strategie úspěšných firem.

„Kapitál je prostředkem pro dosažení vyšších výnosů a zisku.“�
(z učebnice ekonomie)

(ze života firmy)

„Lidé jsou to 
nejcennější, co 
máme. Jsou 
předpokladem 
našeho růstu 
a prosperity.“ 

ATMOSFÉRA KONFERENCÍ BLUE EVENTS
„Hledali jsme zaměstnance a místo toho přišli lidi.“

(Anita Roddick)

Stav trhu, aktuální trendy, strategie vedoucí k plnohodnotnému využití potenciálu.
Pohled lídrů a top expertů. 

Socialní kapitál jako jádro vaší strategie
          Bill Parsons, člen správních rad a zakladatel, Saarena Consulting

Diskuse špičkových českých manažerů, kteří reprezentují firmy různých odvětví 
v odlišných fázích vývoje.
          Společně s panelisty diskutuje také keynote Bill Parsons.
          Hana Caltová, HR Director, Kofola  
          Bill Parsons, člen správních rad a zakladatel, Saarena Consulting
          Vít Šubert, Co-founder a CEO, UP21 (ex Business & Start-Up Development Director O2)
          Vít Vážan, CFO, České Radiokomunikace

11:15 – 13:00 BLOK B: JAK ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJET LIDI VE FIRMÁCH?

Sdílení zkušeností s hospodařením a kultivací lidského kapitálu.

14:00 – 15:30 BLOK C: KDE UNIKÁ LIDSKÝ KAPITÁL A JAK TOMU ZABRÁNIT

Identifikace a řešení konkrétních oblastí, ve kterých dochází k největšímu plýtvání lidského kapitálu.

KLÍČOVÝ

ŘEČNÍK

15:30 Koktejl a afterparty
Nespěchejte domů! Budeme rádi, když se po skončení akce zdržíte na výměnu dojmů
s kolegy a skleničku či dvě ...
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