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SLOVO PŘEDSEDY

Z VÝROČNÍ SCHŮZE

Vážení členové a kolegové z CAIM,

Výroční členská schůze CAIM zaměřená na vyhodnocení
činnosti za uplynulý rok proběhla 22. 11. 2018 na VŠO
v Praze. První část setkání byla opět netradiční. Účastníci
mohli společně shlédnout a následně s tvůrci prodiskutovat
dokumentární film Švéd v Žigulíku, který ukazuje peripetie
práce interim manažera na velkém průmyslovém projektu.

úvodem bych vám rád popřál
v novém roce hodně úspěchů,
zdraví, štěstí, pohody, bohatství
duševního i materiálního, a to
vše v pořadí, jak sami
potřebujete.
V novém bulletinu Vás chceme
informovat o tom, co se událo
ve druhé polovině uplynulého roku a krátce také o našich
plánech pro rok 2019. Je pro nás důležité, aby se členové
více zapojovali do akcí a společných aktivit. Výroční schůze
je jednou z hlavních, ale máme i další. Daří se nám
spolupracovat s partnerskými organizacemi na konferencích
a seminářích a v minulém roce jsme rozběhli klubová setkání
interim manažerů. Věřím, že letos si každý najde čas na to,
abychom se alespoň dvakrát či třikrát během roku potkali.
Připomínám, že jméno, význam a budoucnost naší asociace
tvoříme my všichni. Těším se na setkávání a spolupráci
s vámi.
Ján Dolejš

PRIORITY CAIM VROCE 2019
*Rozvoj informovanosti, povědomí a know-how
o interim managementu
*Propagace a posilování prestiže CAIM
*Podpora růstu kvalitních interim manažerů
*Podpora interních akcí a aktivit členů
*Setkávání interim manažerů, výměna zkušeností
*Partnerská spolupráce s HK, AMSP, TMA,
ČMA, APPS a vysokými školami
* Spoluorganizování odborných konferencí

Hlavním tématem pracovní části bylo vyhodnocení činnosti
CAIM od organizačních a komunikačních až po provozní
záležitosti, které proběhlo formou prezentací a doplňujících
informací členů výboru. Součástí byla i zpráva o
hospodaření asociace, včetně plánu výdajů pro následující
rok. Následovalo schvalování návrhů na úpravu Stanov
CAIM a Etického kodexu CAIM, které vzešly z potřeby
inovovat původní texty dle aktuální legislativy a průběžného
fungování asociace.
Závěrem proběhly volby. Končil dvouletý mandát panu
Karáskovi a členové Vít Buchta a Tomáš Rybička se
rozhodli ukončit práci ve výboru. Novými členy výboru byli
hlasováním zvoleni: Petr Karásek, Jana Dronská a Tomáš
Krýsl.
Na schůzi byla představena nová tajemnice Marie Savara.

Další interim manažeři získali certifikaci
Počet certifikovaných interim manažerů se rozšířil o další 3
jména. Slavnostní předání certifikátů proběhlo na výroční
schůzi CAIM v Praze. Novými držiteli jsou: Ladislav Novák,
Jiří Šmíd a Petr Karkovský. Certifikace potvrzuje vysoký
stupeň odbornosti, víceleté zkušenosti i úspěchy v oblasti
interim managementu a dává tak držitelům větší prestiž.
Zavedena byla v roce 2016 a prvními úspěšnými žadateli se
stali: Petr Karásek, Tomáš Pastrňák, Václav Korcan, Tomáš
Rybička a Jaroslav Vojtěchovský. Základním kritériem pro
certifikaci je praxe v rozsahu minimálně 3 realizovaných
projektů. Další certifikace jsou v plánu v březnu 2019.
Přihlaste se co nejdříve.

CAIM na Strojírenském veletrhu v Brně
Na MSV se zástupci CAIM se účastnili několika akcí, např.
kooperační akce Hospodářské komory Kontakt -Kontrakt,
na kterou se přihlásily dvě stovky českých i zahraničních
subjektů. Proběhlo také setkání s prezidentem HKČR
Vladimírem Dlouhým. Nechyběli ani na setkání
porevolučních ministrů průmyslu a obchodu. Místopředseda
CAIM Petr Karásek se zapojil do diskuze na konferenci
„Manažeři, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti ČR“,
kterou uspořádala Česká manažerská asociace.

Klubová setkání interim manažerů
CAIM na Restrukturalizačním fóru 2018
Přes 250 profesionálů z oblasti restrukturalizací, insolvencí a
řešení firemních krizí se 6. listopadu v ČNB sešlo na
Restrukturalizačním fórum 2018. Na konferenci pořádané
Turnaround Management Association ČR se věnovali
především debatě o tom, co v současnosti firmám brání
v rychlejším růstu. Na Restrukturalizačním fóru opět
vystoupili mezi hlavními řečníky interim manažeři z České
asociace interim managementu. Náš tematický blok nesl
název: Za obzorem číhá krize, aneb příprava středního či
malého podniku na její příchod. Tři úspěšní
restrukturalizační a krizoví manažeři Iva Hovadová, Tomáš
Pastrňák a Zdeněk Šmejkal představili tři příběhy
průmyslových firem v krizi. Provedli rozbor příčin a
vysvětlili způsoby, které by mohly podobné podniky
ochránit před budoucí krizí. Následovala diskuse
moderovaná místopředsedou CAIM Petrem Karáskem.

Zahájili jsme nový cyklus klubových setkání interim
manažerů, který jsme nazvali „O tom po tom". Cílem je
prodiskutovat zajímavé inspirativní projekty našich členů.
Říjnové téma si vzal na starosti předseda CAIM Ján Dolejš,
podělil se o své zážitky a zkušenosti z více než rok trvajícího
působení na Zanzibaru. Druhé setkání proběhlo v listopadu
a to na téma: Specifika, paralely a rozdíly v e-commerce
nákupu a logistiky, včetně transportní a reverzní logistiky.
Zajímavou přednášku o fungování logistiky v e-shopech
s miliardovými obraty připravil nový člen Jaroslav Skoták.

CAIM V MÉDIÍCH

2. POLOLETÍ 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 jste
mohli číst seriál otázek a odpovědí o interim
managementu s předsedocu CAIM. V odborném
strojírenském periodiku MM Průmyslové centrum
místopředseda CAIM Petr Karásek na pokračování
vysvětloval zásady a úskalí řízení firem.
Celkem se CAIM objevil v médiích od července do
prosince 39 krát.
• Zpravodajské portály: Komora.cz, iprosperita.cz,
mmspektrum.cz,
ČTK,
ekonomickymagazin.cz,
feedit.cz,
investujeme.cz,
casopisczechindustry.cz,
byznys.ihned.cz
• Tisk: Moderní řízení, Komora, Prosperita, MM
Průmyslové spektrum, Moravskoslezský deník, Český
autoprůmysl, Konkursní noviny, Moravskoslezský
Deník
Citovaní: J. Dolejš, P. Karásek, I. Hovadová, V.
Korcan, T. Pastrňák, J. Skoták, V. Soukupová, J. Weigl,
J. Dronská
Témata:








Interim management v praxi
Situace v krajích
Manažerské zásady, krizový management
Restrukturalizační fórum 2018
Platy, motivace
robotizace
Brexit

Letáky
Vytvořili jsme a nechali vytisknout formačně-propagační
letáčky. Pokud máte zájem je při svých aktivitách využít,
budeme rádi. Kontaktujte paní Ivu Hovadovou.

Souhrn aktivit - 2. pololetí 2018
1 konference (Praha)
1 konzultační den (Brno)
1 seminář (Ostrava)
2 klubová setkání (Praha)
1 výroční schůze (Praha)
1 tisková zpráva
1 bulletin
Propagační letáky
13 aktualit na webu CAIM
39 výskytů v médiích
3 seriály/rozhovory na pokračování
9 členů CAIM v médiích

PŘIPRAVUJEME
Odborná konference v únoru v Praze
Připravujeme odbornou konferenci ve spolupráci
s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN) na téma
ŘÍZENÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI. Konference se
uskuteční 7. 2. 2019 v Praze 5 v hotelu Golf. Členové
CAIM mají zvýhodněné vstupné pouze 900 Kč.
Program, podrobnosti a přihláška na webu konference:
www.rizenivykonnosti.cafin.cz.
Kontakty za CAIM: Tomáš Rybička, Jana Dronská
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