Okresní hospodářská komora Cheb
Partner Vašeho rozvoje!
Program seminářů na podzim 2012
Počítačové dovednosti
POWER POINT - zásady kvalitní prezentace
Seminář je určen pro uživatele, kteří se již s nástrojem na vytváření prezentací seznámili, ale chtějí si prohloubit zásady
srozumitelné a dobře připravené profesionální prezentace.
Lektor: Ing. Karel Štěpánovský, odborník na MS Office
Datum a místo konání: 20. 9. 2012, 9:00 – 14:00 hodin, ZČU Cheb, Hradební 22, Cheb
Cena: Pro členy OHK Cheb a RHK Poohří: 840,- Kč vč. DPH, pro nečleny: 1 200 Kč vč. DPH

Mozilla Thunderbird
Seminář je zaměřen na prohloubení a zdokonalení znalostí práce s poštovním klientem Mozilla Thunderbird. Seminář je
určen uživatelům, kteří s Mozillou Thunderbird již pracují, ale chtěli by si některé funkce zopakovat a poznat všechny
možnosti, které tento pomocník nabízí.
Lektor: Ing. Karel Štěpánovský
Datum a místo konání: 12. 10. 2012, 9:00 – 14:00 hodin, ZČU Cheb, Hradební 22, Cheb
Cena: Pro členy OHK Cheb a RHK Poohří: 840,- Kč vč. DPH, pro nečleny: 1 200 Kč vč. DPH

Kurzy s právní tématikou
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB
Obsahem semináře bude výklad jednotlivých ustanovení nové právní úpravy platné od 1.1.2012, upozornění na možná
rizika a praktické návody jak riziku trestního postihu nejlépe předcházet.
Lektor: Mgr. Milan Šperl - advokát advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, JUDr. Alexandr Kocián respektovaný advokát
se zaměřením na oblast soudních sporů a trestní právo.
Datum a místo konání: 5.10. 2012, 9:00 – 13:00 hodin, Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb
Cena: Pro členy OHK Cheb a RHK Poohří: ZDARMA, pro nečleny: 480,- Kč vč. DPH

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU
Jak je to s právy autorů děl publikovaných na Internetu a jako náležitosti jsou zapotřebí k legálnímu využívání autorských
děl z Internetu? Kdo nese odpovědnost za obsah webových stránek? Jaký význam pro podnikání mají internetové
domény? Seminář Vám nabídne odpovědi na řadu aktuálních otázek souvisejících s využitím internetu v moderním
podnikání, které jsou často opomíjeny, ale mohou mít nákladné důsledky.
Lektor: Mgr. Václav Schovánek, advokát advokátní kanceláře AK Schovánek, specialista na problematiku autorských práv
na internetu a odpovědnost za obsah webových stránek
Datum a místo konání: 8.11. 2012, 9:00 – 15:00 hodin, Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb
Cena: Pro členy OHK Cheb a RHK Poohří: ZDARMA, pro nečleny: 480,- Kč vč. DPH

Profesní rozvoj
TYPOLOGICKÝ WORKSHOP MBTI A KONFLIKTY
Měli jste někdy pocit, že lidé ve vašem okolí jsou úplně z jiného těsta a není snadné s nimi vyjít? Pojďme se společně
prozkoumat vzájemné odlišnosti, zasmát se nad nimi, naučit se je poznat a využít ke svému obohacení a respektu. Druhá
část školení je zaměřená na konflikty, jak zvládat námitky a své emoce.
Lektor: Kateřina Kryllová – specialistka na koučink, osobní rozvoj a teambuilding, akreditovaná koučka se sedmi letou
lektorskou praxí, lektorka agentury Signum
Datum a místo konání: 1. 10. 2012, 8:30 do 16:00 hodin, Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb
Cena: Pro členy OHK Cheb a RHK Poohří: 840,- Kč vč. DPH, pro nečleny: 1 200 Kč vč. DPH

ZÁSADY PÍSEMNÉ A ELEKTORNICKÉ KORESPONDENCE
Chcete si být jisti, že jsou Vaše dopisy a emaily na úrovni? Jaký vliv má nárůst elektronické komunikace na normu pro
úpravu písemností? Jak správně stylizovat a graficky upravovat text písemností? Přijďte si s námi zopakovat zásady
písemné a elektronické korespondence. Výuka bude probíhat praktickou formou v počítačové učebně.
Datum a místo konání: 30.10.2012, od 9:00 – 12:00 hodin, Nová budova Integrované střední školy ISŠTE v Sokolově
Cena: Pro členy OHK Cheb a RHK Poohří: 840,- Kč vč. DPH, pro nečleny: 1 200 Kč vč. DPH

Peníze a investice
ČLOVĚK – PENÍZE – INVESTICE
Cílem semináře je seznámit začínající investory se základními pojmy a principy úspěšného investování. Zajímají Vás
odpovědi na otázky, zda se vůbec vyplatí investovat? A co je vhodné prostudovat, než začnete investovat na burze? Mimo
odpovědi na tyto a Vaše další otázky, se na semináři dozvíte řadu doporučení, návodů a tipů pro burzovní začátečníky.
Lektor: Hedvika Gabrielová – finanční poradkyně s dlouholetou zkušeností, lektorka v oblasti financí a investování
Datum a místo konání: 9.10.2012, od 9:00 – 15:00 hodin, Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb
Cena: Pro členy OHK Cheb a RHK Poohří: 840,- Kč vč. DPH, pro nečleny: 1 200 Kč vč. DPH

ZAJIŠTĚNÍ ÚROKOVÝCH NÁKLADŮ A KURZOVÉHO RIZIKA
Seminář pořádá OHK Cheb ve spolupráci s ČSOB. Cílem semináře je seznámit se s nástroji kurzového a úrokového
zajištění. Nedílnou součástí je komentář k dění na finančních trzích. Seminář je určen exportním a importním
společnostem, které chtějí úroková a devizová rizika spojená s nejistou budoucností eliminovat na minimum.
Lektoři: Jan Bureš - analytik finančních trhů ČSOB, hlavní ekonom Poštovní spořitelny a člen KBC global research desk.
Dříve pracoval jako analytik na Českém statistickém úřadě a vedl ekonomický výzkum v Institutu pro evropskou politiku
Europeum. Milan Nguyen - specialista na pro obchodování na finančních trzích
Datum a místo konání: 30.10.2012, od 9:00 – 12:00 hodin, Nová budova Integrované střední školy ISŠTE v Sokolově
Cena: ZDARMA

Podrobné informace o všech plánovaných seminářích najdete na stránkách Okresní
hospodářské komory Cheb nebo nás prosím kontaktujte.

Okresní hospodářská komora Cheb
tel.: 354 426 140
mobil: 724 613 932
e-mail: info@ohkcheb.cz
www.ohkcheb.cz

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA NAŠICH SEMINÁŘÍCH!

