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Vážení členové a kolegové z CAIM, milí CAIMáci,

Setkání lídrů českého průmyslu a exportu 2018

dovoluji si vás pozdravit
a krátce informovat o
plánech na druhé pololetí.
Zaměřím se na tři oblasti –
budování značky CAIM
navenek, podporu aktivit
jednotlivých členů a interní
akce pro členy. Budováním
značky mám na mysli naše aktivní vystupování
v médiích, partnerskou spolupráci s HK, AMSP, TMA,
ČMA a vysokými školami, včetně aktivní účasti na
Strojírenském veletrhu. V rámci podpory aktivit členů
chceme organizovat semináře pro malé a střední firmy
v krajských městech, podobně jako v prvním pololetí.
Na podzim se chci více soustředit na setkávání interim
manažerů a vzájemnou výměnu zkušeností. Podzimní
plány jsou ambiciózní, nicméně splnitelné, pokud bude
zájem nejenom se akcí účastnit, ale i je spoluorganizovat.
K tomu bych vás všechny rád vyzval.

České strojírenství letos meziročně vzroste o 3,4
desetiny procenta, v dalších letech ale růst výrazně
zpomalí - vyplývá to ze studie, kterou na Setkání lídrů
tuzemského průmyslu a exportu v květnu zveřejnili
analytici z firmy CEEC Research. Prestižního setkání v
Praze se účastnil premiér, ministr průmyslu a obchodu,
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, poslanci,
bankéři, zástupci právních kanceláří či zahraničních
ambasád a vlastníci a manažeři průmyslových podniků.

Přeji vám všem krásné letní dny.
Jan Dolejš

WEBOVKY CAIM
Chceme,
aby
naše
webové
stránky
byly
srozumitelné, přívětivé a aby na nich každý našel to,
co potřebuje. v únoru jsme proto udělali malý
průzkum spokojenosti mezi členy asociace. Zjistili
jsme, že drtivá většina účastníků průzkumu je
celkově s webem CAIM spokojena, plní svou
funkci, hledání potřebných informací je jednoduché,
informace jsou srozumitelné a důvěryhodné. Podle
některých je ale naše prezentace málo přitažlivá.
Budeme tedy dál pracovat na zkvalitnění a také na
jazykových mutacích.

Českou asociaci interim managementu reprezentovali
členové výboru Petr Karásek a Iva Hovadová. Na
konferenci byly představeny výsledky průzkumu 100
osobností českého strojírenství, do kterého přispěl
svými názory i Petr Karásek. Vyjádřil se k otázkám „Jaké
jsou možnosti dalšího zvyšování produktivity práce“ a
„Co způsobuje v jednání se zahraničními partnery
tuzemským podnikům komplikace“. Analytická Studie
českého strojírenského průmyslu H1/2018 mapuje
vývoj a situaci českých strojírenských firem.

CAIM na Česko-Slovenském ekonomickém fóru
v Žilině

studijních programů a oborů. Studenti mohou využít
zázemí asociace při bakalářských a diplomových pracích
nebo získat pracovní zkušenosti po boku interim
manažerů. Po podpisu smlouvy proběhla první praktická
přednáška pro studenty 4. ročníku. Předseda CAIM Vít
Buchta vysvětlil princip a výhody i nevýhody uplatnění
interim managementu ve firmách. Studenty zaujaly
hlavně příběhy firem, které interim manažeři
zachraňovali. Zajímali se také o to, jak se dá k takové
práci dostat a co všechno musí interim manažer umět.
Některé však překvapila náročnost práce interim
manažerů, pozitivně pak finanční ohodnocení.

Člen výboru CAIM Tomáš Pastrňák se zúčastnil ČeskoSlovenského ekonomického a podnikatelského fóra,
které se konalo 4. 6. v Žilině. Hlavním organizátorem
akce byla Slovenská průmyslová a obchodní komora
společně s Hospodářskou komorou ČR, ve které je
CAIM členem. U příležitosti stého výročí vzniku
Československa se hodnotila dosavadní spolupráce a
podnikatelé mohli formou B2B jednání nalézt nové
obchodní příležitosti.

Workshopy CAIM zaměřené na řešení nedostatku
pracovníků ve firmách

CAIM spolupracuje s VUT v Brně

Propojení praxe s výukou je cílem nové spolupráce
České asociace interim managementu (CAIM) a Fakulty
podnikatelské VUT v Brně. Děkan St. Škapa a předseda
CAIM V. Buchta stvrdili podpisem rámcové smlouvy
zapojení do vzdělávacích, výzkumných a poradenských
aktivit. CAIM se bude podílet také na přípravě

Sehnat techniky, specialisty, ale i dělnické profese je pro
řadu firem noční můrou, zvláště pokud nemá vlastní
personální oddělení či HR specialistu. Na úřadech práce
vhodné kandidáty nenajdete a na inzeráty téměř nikdo
nereaguje. Dá se přetahovat zaměstnance vyšším platem,
ale to si každý nemůže dovolit. Jak tedy získat kvalitní
zájemce, aniž byste ztráceli nervy a důstojnost? Lze
dosáhnout toho, aby se vám ti nejlepší ozývali sami od
sebe? Ano, jde to. Mohli se o tom přesvědčit účastníci
workshopů, které uspořádala Česká asociace interim
managementu ve spolupráci s Asociací poskytovatelů
personálních služeb a regionálními hospodářskými
komorami. V Pardubicích a Hradci Králové zazněly
zkušenosti, statistiky i praktické rady. Hlavní
organizátorkou byla členka výboru CAIM Iva
Hovadová.

CAIM V MÉDIÍCH
Duben – červen 2018

Prezentujeme CAIM a propagujeme interim
management v médiích. Pravidelně spolupracujeme
s časopisy a magazíny: Moderní řízení, Prosperita,
Komora a MM Průmyslové spektrum. V prestižním
magazínu Moderní řízení naši manažeři analyzují
podnikatelské
prostředí
v jednotlivých
krajích.
V časopise Hospodářské komory ČR Komora přinášíme
zprávy z dění v asociaci a v měsíčníku Prosperita
komentáře související s našimi aktivitami. V odborném
strojírenském periodiku MM Průmyslové centrum
místopředseda CAIM Petr Karásek na pokračování
vysvětluje podmínky, ale i záludnosti podnikání a řízení
firmy v seriálu nazvaném Manažerské zásady řádného
hospodáře.
Celkem jsme publikovali od dubna do června 17
článků a názorů.
Tisk: Moderní řízení, Komora, Prosperita, MM
Průmyslové spektrum
TV, rádia: ČRo-Vysočina
Zpravodajské portály: Komora.cz, iprosperita.cz,
mmspektrum.cz, tyinternety.cz, Vysocina.rozhlas.cz
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Nové vedení CAIM

DALŠÍ AKTIVITY CAIM VE ZKRATCE
Naše členská základna se pomalu ale jistě rozrůstá
a blížíme se ke 100
Připravujeme naše vystoupení na Restrukturalizačním
fóru TMA, účast na Strojírenském veletrhu v Brně,
členskou schůzi CAIM v listopadu a další workshopy
Řešíme soulad našich stanov s GDPR
Spolupracujeme s dalšími asociacemi a spolky

Další aktuality najdete na webu CAIM v sekci „články“
EDITOR: Jana Dronská

