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Program je zaměřený na komplexní rozvoj 

klíčových dovedností profesionálního manažera 

vedoucí ke zvýšení osobní produktivity 

jako cesty k prosperitě firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravil 

Bohemia Training Institute s.r.o. 

V Malé Doubravce 27 

312 00 Plzeň 

IČ: 29114306 

DIČ:CZ29114306 

 

Manažer projektu 

Mgr. Jitka Hanzlíčková 

+420 602 261 197 

hanzlickova@bti-plzen.cz 
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Anotace 

 

 Úlohou manažera je především umění využít dostupných zdrojů 

(materiálních, finančních, technologických či lidských) na dosažení 

vytýčených podnikových cílů. 

 

 Nároky na profesionalitu, efektivní manažerské řízení a řízení 

soustavných změny, které přináší praxe, kladou velké požadavky na 

psychickou odolnost manažerů, jejich schopnosti a dovednosti a 

především míru adaptability.  

 

 Vzdělávací program je sestaven tak, aby manažery připravil a posílil ve 

své roli ve společnosti, zvýšil jejich osobní produktivitu a potenciál. 

 

 Program je určen pro manažery výrobních společností. 
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Specifikace programu 

Co je cílem vzdělávacího programu? 

Cílem je předat účastníkům komplexní souhrn poznatků a dovedností potřebných k efektivní práci 

manažera výrobního podniku, který mu umožní orientovat se v nejrozmanitějších situacích, získávat 

potřebné informace, analyzovat rozhodovací procesy a přijímat optimální rozhodnutí, posílit již získané 

manažerské dovednosti vést a řídit tým, odstranit zaběhnuté stereotypy a systematickým tréninkem tyto 

znalosti a dovednosti trvale upevnit. 

Jak bude školení probíhat? 

Školení je koncipováno jako intenzivní trénink, důraz je kladen na praktický rozvoj dovedností. Bloky 

výkladu jsou střídány cvičeními a případovými studiemi. Velký důraz je kladen na zkušenostní způsob 

učení. Velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení kurzu vedly 

ke společnému sdílení poznatků mezi účastníky školení.  

Ke konceptu patří také moderovaná výměna zkušeností přímo v jednotlivých společnostech, při které 

budou účastníci kurzu prezentovat aktuální témata týkající se jejich společnosti a následně společně 

diskutovat možná řešení problémů. 

Jak probíhá výběr lektorů? 

Lektorský tým je sestaven z lektorů BTI, kteří mají patřičné vzdělání, certifikaci a další absolutoria 

v oblasti vzdělávání dospělých i v odborných oblastech, dlouholetou praxi s lektorskou činností a 

zkušenosti s realizací vzdělávacích programů pro manažery. 

Jak je vzdělávací program vyhodnocen? 

V závěru vzdělávacího programu proběhne ověření získaných znalostí a dovedností formou závěrečné 

prezentace. Po vyhodnocení výsledků lektorem získají úspěšní absolventi Osvědčení o absolvování 

Industry Professional Manager 2017. 

Jaké jsou přínosy akademie pro absolventy? 

 Zvýšení osobního potenciálu.   

 Posílení nástrojů vedoucích k efektivnímu řízení lidských zdrojů. 

 Odstranění nefunkčních stereotypů v manažerské v práci.  

 Výměna poznatků ve skupině. 
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Témata 

 

1. Finanční řízení a manažerské účetnictví  

 

Základy manažerského účetnictví 

 Náklady 

 Hospodárnost 

 Náklad a výdej – výnos a příjem 

 Peněžní toky 

 Likvidita 

 Struktura vlastního a cizího kapitálu 

Výnosy 

 Snižování výnosů 

 Finanční zprávy 

Náklady  

 Pořizovací náklady 

 Zásoby 

 Přepravní náklady 

 Náklady služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlohy 

 Členění výloh a jak se vykazují 

 Fixní a variabilní náklady 

 Přímé a nepřímé náklady 

 Souhrnné zprávy 

Rozvaha 

 Jak sestavit a číst rozvahu 

 Aktiva 

 Pracovní kapitál 

 Vlastní kapitál 

Rozpočty a plány 

 Příprava sestavení rozpočtu 

 Prognóza nových obchodů 

 Rozpočet nákladů na pořízení zboží 

 Rozpočet režijních nákladů 

 Celkový rozpočet 
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2. Právní předpisy v aktuální firemní praxi  

 

Zákoník práce a navazující předpisy  

 

 Obecná ustanovení zákoníku práce 

 Ustanovení týkající se vzniku, změn a skončení (zániku) pracovního poměru a dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 

 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 Pracovní doba a doba odpočinku 

 Náhrada škody a nemajetkové újmy bezdůvodné obohacení 

 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

 Diskuse v rámci jednotlivých bloků 

 

Obchodní právo  

 

 Základní charakteristika občanského zákoníku 

 Obchodní smlouvy (uzavírání, zajištění a utvrzení dluhů, odstoupení od smlouvy). 

 Vymáhání nezaplacených pohledávek (promlčení, soudní a rozhodčí řízení, exekuční 

řízení, insolvenční řízení). 

 Charakteristika základních smluvních typů sjednávaných při podnikatelské činnosti 

(zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy se zástupci). 

 Odpovědnost za porušení smlouvy a náhrada škody. 
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3.  Projektové řízení  

 

Úvod a příprava 

 

 Principy řízení a definice projektu 

 Definice a rozhodovací matice 

 Strategie a taktické analýzy 

 Návrhy a příprava 

 

Plán projektu 

 

 Význam a prvky plánu 

 Hierarchie, struktura a kategorizace 

 Složky „trojimperativu“ ve vztahu k plánu 

 Techniky zpracování plánu 

 Kritická místa a práce s omezením 

 Rizika a jejich řízení 

 

Řízení lidí v projektu 

 

 Organizační struktury 

 Personální práce projektového manažera 

 Pravidla a kontrola 

 Management a leadership 

 Vnitřní a vnější dodavatelé a zákazníci 

 Soft skills manažera projektu 

 Hard skills manažera projektu 

 

 

 

 

 

 

Sledování, hodnocení a korekce 

 

 Techniky sledování a kontroly 

 Osobní aktivity manažera projektu 

 Nástroje kontroly 

 Vyhodnocování a práce se získanými informacemi 

 Řízení změny 

 Řízení konfliktů 

 Řešení problémů 

 Rozhodování a implementace rozhodnutí do 

projektu 

 

 

Zakončovací fáze 

 

 Dokončování a „trojimperativ“ 

 Cyklení a problémy ukončování 

 Servis a podpora 

 Závazky a pravomoce 

 Administrace ukončení 
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4. Personální práce manažera  

 

Podniková pracovní síla 

 Plánování lidských zdrojů 

 Získávání a výběr pracovníků 

 Uvolňování lidí z organizace 

 

Analýza pracovních míst a kompetencí 

 Specifikace pracovního místa 

 Analýza pracovního místa 

 Analýza dovedností 

 Analýza kompetence 

 Popis pracovního místa  

 

Výběr zaměstnance 

 Příprava na přijímací rozhovor 

 Struktura přijímacího rozhovoru 

 Získávání a ověřování informací 

 Otázky pro přijímací rozhovory 

 Hodnocení uchazečů a rozhodování o přijetí či nepřijetí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptace zaměstnance 

 Adaptační program – příprava a plánování 

 Garanti adaptačního procesu a jejich 

kompetence 

 Sledování a hodnocení adaptačního procesu 

 Rozhodování o vhodnosti nového 

zaměstnance ve zkušební době 

 

Řízení pracovního výkonu  

 Plány pracovního výkonu 

 Sledování a hodnocení pracovního výkonu 

 Klasifikace pracovního výkonu 
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5. Profesionální manažerské kompetence  

 

    Management  

 
Co je management 

 Cíle a proces řízení 

 Role a kompetence manažera 

 Rozvoj a zlepšování manažerských schopností 

 

Strategický management 

 Příprava strategie a strategické myšlení 

 Strategické plánování 

 Realizace strategických plánů 

 

Organizace a koordinace 

 Postup návrhu organizace 

 Návody pro organizační činnost 

 Způsoby koordinování 

 Organizační schémata 

 

Řešení problémů a rozhodování 

 Problémy a příležitosti 

 Techniky manažerského rozhodování 

 Diagnostické analýzy 

 Kontrolní schéma postupu nápravy problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management výkonnosti 

 Nárazové a průběžné hodnocení 

 Program zvyšování výkonnosti 

 Řízení zaměřené na výkon  

(power management) 

 

Krizový management 

 Příčiny krizí a jak je rozpoznat 

 Chování v krizových situacích 

 Techniky krizového managementu 

 

Manažerské styly 

 Výkonově zaměřené manažerské styly  

 Vztahově zaměřené manažerské styly 

 Situační manažerské styly  
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Leadership  

 

Role leadera (vůdčí osobnosti) 

 Hodnoty leadera 

 Klíčové schopnosti 

 Získávání neformální (přirozené) autority 

 

Kompetentní leader 

 Pravidla efektivního leadera 

 Firemní politika v práci leadera 

 Ovlivňování a inspirace 

 

Naslouchání a vytváření vztahů 

 Navazování, rozvíjení a ukončování vztahů 

 Rozdílné jednání s rozdílnými lidmi 

 Pomoc a podpora nováčkům a slabším členům týmu 

 

Individuální přístup 

 Sebepoznání a poznávání kolegů 

 Motivace a pozitivní ovlivňování 

 Pravidla pro řešení problémových jedinců a situací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týmové řízení 

 Objasnění a sladění cílů skupiny 

 Pravidla členství ve skupině 

 Budování týmové důvěry 

 Týmová komunikace 

 

Řešení konfliktů mezi lidmi 

 Reakce na vzniklý konflikt 

 Role leadera v konfliktech 

 Kroky k urovnání konfliktu 

 

Zaměření na výsledky a rozvoj 

 Zapojte nové lidi a vytvořte jim podmínky  

pro rozvoj 

 Skladba, velikost a dynamika skupiny 

 Měření výsledků jednotlivců a skupiny 

 Opatření vycházející z hodnocení jednotlivců 

 a skupiny 
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Zvyšování manažerské výkonnosti  

 

Zdroje v nás 

 Vlastnosti a schopnosti 

 Postoje a motivy 

 

Typologie osobnosti 

 Temperamentová typologie 

 MBTI typologie 

 Transakční typologie 

 

Cíle, priority, programy 

 Od výchovy k sebeřízení 

 Cíle a priority 

 Organizace času 

 

Sociální styk a rozvoj mezilidských vztahů 

 Význam emocionální inteligence 

 Sebepojetí a sebehodnocení 

 Rozvoj komunikačních dovedností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti a formy stres managementu 

 Cílevědomé zvládání stresorů 

 Prevence nepříznivých jevů 

 Autogenní trénink 

 

Zdravý životní styl 

 Optimalizace životosprávy 

 Life-balance 

 Partnerské vztahy a cesta ke štěstí 

 

Optimalizace pracovního uplatnění a výkonu 

 Soulad osobnosti a pracovní pozice 

 Cílevědomé řízení kariéry 

 Celoživotní vzdělávání a rozvoj 
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6. Výměna zkušeností (návštěvy podniků) 

 
 Po absolvování edukační části bude následovat exkurze do vybraných podniků s cílem 

seznámení se se způsobem řízení, naplňováním firemní strategie, s úspěchy či neúspěchy při 

naplňování cílů… 

 

 Prezentaci firmy povede manažer za supervize lektora. 

 

 

7. Slavnostní zakončení akademie  

 

 Prezentace účastníků akademie na dané téma 

 Vyhodnocení prezentace lektorem  

 Předání osvědčení o absolvování Industry Professional Manager 2017. 
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Organizace  

Vyučovací plán 

únor     Finanční řízení a manažerské účetnictví -  1denní školení 

březen    Projektové řízení - 1denní školení 

duben - květen   Profesionální manažerské kompetence - 4denní školení 

červen                1. program výměny zkušeností - 1denní 

září                                             Personální práce manažera - 1denní školení 

říjen                                            Právní předpisy v aktuální firemní praxi - 1denní školení 

    listopad    2. program výměny zkušeností - 1denní 

prosinec     závěrečné prezentace + slavnostní zakončení 

 

Délka programu               64 výukových hodin 

12 hodin výměny zkušeností v jednotlivých                

společnostech  

 
4 hodiny závěrečných prezentací + slavnostní předávání 

certifikátů 

Místo konání                     Plzeň- hotel U Pramenů, Sušice – hotel Zámek Hrádek 

Studijní pomůcky             Pracovní materiály, desky na kompletaci, blok a  
                                                    propisovací tužka, technické zajištění školení 

  

Účastnický poplatek        39 900 Kč (bez DPH)/1 osoba  

                                                    více než 1 osoba z jednoho podniku sleva 10%  

 Cena zahrnuje:  

přípravu a realizaci školení,  

pracovní materiály a studijní pomůcky,  

vystavení osvědčení,  

pronájem školicích místností a potřebné techniky,  

pro 2denní program: ubytování, 2 x denně coffeebreak,   

oběd, večeře 

pro 1denní program: 2 x denně coffeebreak, oběd 

 

Bližší informace                www.bti-plzen.cz, info@bti-plzen.cz, + 420 724 354 431 

Přihlášky                            do 15. 12. 2016, hanzlickova@bti-plzen.cz, + 420 602 261 197 

 

http://www.bti-plzen.cz/
mailto:info@bti-plzen.cz
mailto:hanzlickova@bti-plzen.cz
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Garanti programu 
 

Mgr. Jan Zadražil 
lektor soft skills 

 

Vystudoval FTVS UK, pedagogický obor a trenérství a PřF UK, obor geografie. 

Absolvoval řadu vzdělávacích a rozvojových kurzů zaměřených na finanční 

řízení, řízení společnosti, HR řízení, vedení a řízení lidí, firemních odborných 

týmů, prodejních týmů, manažerské znalosti a dovednosti („soft“ i „hard“ skills), 

projektové řízení, procesní řízení, řízení kompetencí, komunikaci, psychologii 

osobnosti, vývojovou, psychologii, pedagogiku, andragogiku a další. 

 

Vzdělávací kurzy vede od roku 1996, koučem je od roku 1998. Poradenské činnosti se věnuje od roku 

2004. 

Ve své práci se zaměřuje především na rozvoj, vzdělávání, koučování a konzultační činnost pro 

pracovníky managementu od liniového po TOP management a správní orgány společností, vedení a 

řízení lidí, kooperaci a organizaci skupin a týmů. 

Specializuje se na programy a projekty osobnostního rozvoje, obchodu a řízení obchodu, 

managementu, leadershipu a přípravy a rozvoje pracovníků vzdělávání a HR 

V koučinkových programech se věnuje rozvoji osobnosti, rozvoji kariéry a úspěšnosti profesní sféry 

života, life-balance, manažerské a obchodní problematice a vedení a řízení od úrovně jednotlivce po 

celou společnost 

 

Ing. Veronika Lencová, MBA 

lektorka ekonomických témat 

Vystudovala Jihočeskou universitu, ESMA, Praha/Barcelona, EPI – Evropský 

polytechnický institut, IPFM - Institute for Industrial and Financial 

Management. 

 

Pracovala v letech 2009 – 2012 jako finanční ředitelka a konsultantka pro 

SAP ve spol. A.Poettinger, 2004 – 2008 ve spol. ENGE L Strojírenská jako 

finanční ředitelka a konsultantka SAPU, BMD System haus Steyer, 2003 – 

2006 ve společnosti NIVEAU s.r.o. jako finanční ředitelka. 

Školí controlling, storytelling a time management metodikou GTD neboli Getting thinks done. 

 

JUDr. Jana Kopáčková 

lektorka právních témat 

V roce 1998 vystudovala Karlovu Univerzitu v Praze, právnickou fakultu. 
V roce 2001 získala akademický titul JUDr. (obhajoba rigorózní práce, státní 
zkouška) a v 2004 složila advokátní zkoušku – vznik oprávnění k výkonu 
advokacie. 

Od 2005 vykonává advokátní praxi. 

Realizuje pravidelná odborná školení v oboru právo, píše odborné články do 
odborných periodik. 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=NIVEAU+s%2Er%2Eo%2E&trk=prof-exp-company-name
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Jak to děláme 
       

   
 

  

 

        

          

          

          
        

 

 
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

     

 

   
 

         
 

         

          
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         

 
Výhody komplexního pojetí HR      

 

    
 
 
          
 

         

  Zvyšujeme produktivitu  
  zaměstnanců 

  
www. bti-plzen.cz  

       Bohemia Training Institute s.r.o. 

Staráme se o KOMPLEXNÍ rozvoj HR napříč firmou 
 

 v oblasti odborného vzdělávání, 

 rozvoj osobnostních dovedností a interpersonálních  

            vztahů, 

 posílení HR managementu, 

 realizace zážitkových akcí pro zaměstnance. 

  

 detailní znalost vašich potřeb, firemní kultury a HR strategie, 
  

 možnosti individuálního řešení, 
  

 nastavení vyhovujícího způsobu komunikace a spolupráce s námi, které jsou  
            garancí dlouhodobého partnerského vztahu.  
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Využijte našich předností 
 

         
 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                    

          

           

         

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 Zvyšování produktivity zaměstnanců se věnujeme již 10 let. 

 Naší specializací je komplexnost našich služeb, což nám umožňuje naplnit cíle zvýšení 

produktivity zaměstnanců napříč firmou a profesemi.  

 Věnujeme dostatek času na důkladné poznání vašich potřeb a přípravu každé akce.  

 Dbáme na to, abychom pro realizaci vybrali odborníky, kteří přesně odpovídají vaším 

potřebám.  

 Sledujeme novinky v oboru, abychom vám poskytli vždy současné přístupy řešení. 

 Naše síla je v široké síti partnerů, která nám umožňuje řešení akcí na klíč. 

 Máme schopnost přistupovat k vašim požadavkům tvůrčím, přesto profesionálním 

způsobem. 

  

 
Allianz pojišťovna, a.s. 
Crosscafe Original, s.r.o. 
RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o. 
Euromaster Česká republika s.r.o. 
VTP AT Milovice, o.p.s. 
MBtech Bohemia s.r.o. 
REUS s.r.o. 
Kermi s.r.o. 
IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o. 
IHK Regensburg 
ZČU v Plzni 
Škoda Machine Tool 
EMG ENERGO s.r.o. 
Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o. 
SUSPA CZ s.r.o. 
e m z  Hanauer s.r.o. 
Donaldson Industrial CR - koncern s.r.o. 
Tech Data Distribution, s.r.o. 
Fuji Koyo Czech, s.r.o. 
Krajský úřad Plzeň 

       Bohemia Training Institute s.r.o. 

Naši klienti vám to potvrdí 

Kerio Technologies s.r.o. 
ASSA ABLOY ES Production s.r.o. 
Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. 
GRAMMER CZ, s.r.o. 
HUTCHINSON s.r.o. 
KOSTAL CR, spol. s r.o. 
Pilsen Convention Bureau, o.p.s.   
MD ELEKTRONIK spol. s r.o. 
ProCeram a.s. 
BORGERS CS, spol. s r.o.  
Typos, tiskařské závody, s.r.o. 
AIMTEC a. s. 
NOVEM Car Interior Design k.s. 
seele pilsen s.r.o. 
Mlékárna Klatovy a.s. 
Kermi, s.r.o. 
TOP TANK s.r.o. 
ČVUT 
Hofmann - Personal 
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Přihlášku je nutné zaslat do 15. 12. 2016 e-mailem nebo poštou na: 
Bohemia Training Institute s.r.o, Částkova 73, 326 00 Plzeň, hanzlickova@bti-plzen.cz 
 
 

 

 

Na základě zaslané přihlášky bude vystavena faktura v plné výši.  
   

Název vzdělávacího programu 
Industry Professional Manager  

 

Termín konání únor – prosinec 2017 

Titul, jméno, příjmení a pracovní pozice 

účastníka/ů  

1. 

 
2. 

 3. 

 4. 

Obchodní jméno firmy  

Adresa, PSČ  

IČO  

DIČ  

Kontaktní osoba  

 telefon 

 e-mail 

 
 

 

V …………………………….    dne     ……………………………                

 

 
 
Podpis …………………………………………………………… 
 

Přihláška do programu 

Industry Professional Manager  
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Obchodní podmínky 

Objednávky, přihlášky, registrace 

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně e-mailem nebo poštou.  

Zaslané přihlášky jsou závazné, objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 7 pracovních dnů před 

zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.  

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny 

údaje na přihlášce byly čitelné.  

 

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity vzdělávací 

akce. 

Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). 

Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti.  

Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem. Pokud ji 

nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.  

 
Přihlášky se přijímají nejpozději do 7 pracovních dnů před zahájením akce, pokud nebude stanoveno jinak.  

Stornovací podmínky 

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 

do 7 pracovních dnů před zahájením akce. Po tomto termínu do data zahájení vzdělávacího programu účtujeme 

storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky. V případě, že účastník  nedokončí celý vzdělávací program, 

kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou 

kompenzaci.  

Fakturace a způsob úhrady 

Podkladem pro platbu kurzovného je vystavená faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 

pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na faktuře. 

Ostatní informace k organizaci 

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení akce je uveden orientačně, záleží na 

množství dotazů v závěru a v průběhu akce.  

 

Vyhrazujeme si právo na změnu v programech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si 

vyhrazujeme právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné 

změny vám budou dány včas na vědomí e-mailem nebo telefonicky. Jestliže zrušíme akci zcela a účastník má již 

uhrazeno, bude mu platba vrácena v plné výši. V případě naplněnosti akce, budeme upřednostňovat účastníky 

podle data uhrazení kurzovného (připsání částky na náš bankovní účet). 

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení 

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností BTI v rozsahu: jméno, příjmení, datum 

narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní 

údaje“).  

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností BTI, a to pro účely plnění smluvních závazků, pro 

účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování 

fotografie a videozáznamu své osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické 

podobě nebo v tištěné podobě.  

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že 

poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí.  

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost BTI povinna tuto 

informaci poskytnout.  

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností BTI na poskytnutou elektronickou 

adresu.  

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2015 
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