
 

 

SLOVO PŘEDSEDY           KONFERENCE O VÝKONNOSTI  
 

Vážení členové a příznivci CAIM, 

v novém bulletinu Vás chceme 

informovat o tom, co se událo 

v první polovině roku a krátce 

také o našich plánech do konce 

roku 2019.  

Doufám, že vzpomínky na akce, 

které se podařilo realizovat, 

budou pro vás inspirací k další 

práci pro asociaci. Možná také impulzem pro ty, kteří 

přemýšlejí, že se aktivněji zapojí do společného díla.  

S potěšením oznamuji, že další 4 členové CAIM absolvovali 

certifikaci, díky které získala jejich práce větší prestiž. 

Na naše zasedání každý měsíc chodí hosté a můžeme spolu 

diskutovat jak projekty tak dění v asociaci. Proto vás srdečně 

zvu na pravidelná zasedání výboru a další akce. 

Děkuji Janě Dronské za přípravu bulletinu a přeji všem 

krásné prázdniny a hodně zajímavých projektů. 

Ján Dolejš 

Největší naší akcí v první půlce roku byla konference na 

téma řízení výkonnosti. Díky spolupráci s Českou asociací 

pro finanční řízení (CAFIN) jsme mohli oslovit větší 

množství kompetentních lidí. Netradiční setkání více než 50 

specialistů na finance a řízení firem proběhlo 7. února 2019 

v Praze v hotelu Golf. O své zkušenosti se podělilo hned 

několik interim manažerů z CAIM. Iniciátorem  

a moderátorem akce byl Tomáš Rybička.  

 

Dále se svými příběhy vystoupili za CAIM Ján Dolejš, 

Ladislav Novák, Petr Karkovský a Jana Dronská. 

Doprovodili je majitelé firem, jež prošly restrukturalizací 

nebo absolvovaly rozvojový projekt. Tato kombinace 

umožnila účastníkům konference vidět projekt ze dvou úhlů 

- očima toho, kdo vymyslel a implementoval řešení, ale  

i vlastníka, který se odhodlal najmout si interim manažera  

a nesl finanční a často i morální odpovědnost. Obě asociace 

se představily jako 

profesionální 

platformy sdružující 

komunikativní 

odborníky. Vznikly 

zde dva video 

rozhovory o IM. 
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Spolupráce nejen v personalistice 

CAIM se dohodla na spolupráci s Asociací poskytovatelů 

personálních služeb a uzavřela s ní počátkem roku 

memorandum o společných aktivitách. Cílem je vzájemné 

zapojení do vzdělávacích a poradenských činností, předávání 

zkušeností a vzájemná angažovanost jednotlivých členů 

obou asociací na projektech. Podnětem pro navázání 

spolupráce byl nedostatek řady profesí na trhu práce. 

Garantem spolupráce za CAIM je Iva Hovadová. 

 

Workshop Save Our Business 

Další inspirativní setkání manažerů uspořádala CAIM  

9. dubna pod názvem „Save Our Business aneb firma  

v nesnázích“ v prostorách coworkingového centra Opero  

v Praze. Zkušení interim manažeři představili tři příběhy 

zachráněných firem z různého prostředí - v nadnárodní 

korporaci, v české strojírenské firmě a v zahraničním 

projektu. Cílem akce, kterou inicioval a moderoval Petr 

Ševčík, bylo ukázat, že většina chyb se dá napravit, a pokud 

se z nich poučíme, můžeme podobným omylům předcházet. 

 

 

CAIM v soutěži Manažer roku 

Česká manažerská asociace ocenila v dubnu v pražském 

paláci Žofín nejúspěšnější manažery v ČR za rok 2018. Mezi 

finalisty prestižní soutěže byl také předseda CAIM Ján 

Dolejš. Cílem tradičního klání Manažer roku, které se koná 

každoročně už čtvrtstoletí, je vyhledávat, hodnotit, oceňovat 

a propagovat nejlepší řídící pracovníky, lídry českého 

managementu. Do závěru soutěže se letos dostalo padesát 

finalistů, do nejužšího výběru postoupila TOP10 manažerů. 

 

Studie českého strojírenského průmyslu 

CAIM se prostřednictvím místopředsedy Petra Karáska opět 

účastnila analýzy českého strojírenského průmyslu. Její 

závěry byly prezentovány v Praze 4. června 2019 na 

slavnostním setkání lídrů českého průmyslu, které je 

považováno za největší diskusi vrcholných představitelů 

státu, lídrů klíčových průmyslových a exportních společností 

a zástupců předních svazů, komor a asociací o současném 

stavu a dalším směřování průmyslu a exportu. Analytická 

Studie českého strojírenského průmyslu mapuje vývoj a 

situaci českých strojírenských firem. Tentokrát nevyznívá 

optimisticky. V souhrnné publikaci můžete najít tři 

komentáře P. Karáska.  

 

 

Schůze výboru netradičně 

Každý měsíc se koná schůze výboru, které se mohou 

účastnit i členové. Kromě formálních záležitostí využíváme 

tato setkání k diskusím o naši práci a aktuálním dění kolem 

v ekonomice, průmyslu či politice. Například v květnu 

dorazili na schůzi  

i kolegové ze 

slovenské asociace 

SAIM. Červnový 

výbor pak byl spojen 

s koncertem v rámci 

hudebního festivalu 

Smetanova Litomyšl 

a s ochutnávkou vín, 

za což patří díky paní 

I. Hovadové. 



CAIM V MÉDIÍCH 1 .  POLOLETÍ  2019  

 

Prezentujeme CAIM a propagujeme interim 

management v médiích. Pravidelně spolupracujeme 

s časopisy a magazíny: Moderní řízení, Prosperita a 

Komora. V prestižním magazínu Moderní řízení naši 

manažeři analyzují podnikatelské prostředí 

v jednotlivých krajích. V časopise Hospodářské komory 

ČR Komora přinášíme krátké zprávy z dění v asociaci  

a v měsíčníku Prosperita jste si mohli přečíst například  

o konferenci, kterou pořádala CAIM ve spolupráci 

s CAFIN, o workshopu Save our Business nebo  

o rozšiřování robotizace v administrativě. 

Celkem se CAIM objevila v médiích od ledna do 

června 36 krát. 

• Zpravodajské portály: denik.cz, etrend.sk, 

ekonomicky-denik.cz, feedit.cz, roklen24.cz, info.cz, 

reportazezprumyslu.cz, businessinfo.cz, iprosperita.cz, 

komora.cz 

• Tisk: Moravskoslezský deník, Profit, Moderní řízení, 

Komora, Trend 

Citovaní: J. Dolejš, P. Karásek, R. Šušková, T. Krýsl,  

T. Rybička, I. Hovadová, V. Strejček, J. Lazar, M. Liebl, 

P. Prokop, P. Ševčík, J. Dronská 

Témata:  

 Interim management v praxi, principy IM 

 CAIM  

 Konference o řízení výkonnosti  

 Průmysl  

 Manažer roku  

 Robotická automatizace 

 Podnikání v krajích  

 Zaměstnanecké benefity 

 Tatra 

 
Máte nápad? 

Chcete se podělit o zkušenosti nebo prodiskutovat 

nějaký problém s kolegy z CAIM či specialisty. Máte 

nějaký nápad na tematické setkání či jinou aktivitu? 

Rádi pomůžeme akci zorganizovat nebo prezentovat. 

Kontaktujte výbor. 

 

 

PŘIPRAVUJEME 

Setkání CAIM a APPS 

Networkingové setkání CAIM a Asociace poskytovatelů 

personálních služeb (APPS) proběhne v Praze 17. září. 

Kromě představení obou asociací a jejich aktivit se 

zaměříme na trh práce a HR manažerské otázky. 

Strojírenský veletrh 

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 

bychom opět rádi zviditelnili CAIM. Konzultační 

setkání plánujeme na úterý 8. 10. 

 

EDITOR: Jana Dronská

 

 

Souhrn aktivit - 1. pololetí 2019 
 

1 konference (Praha) 
1 workshop (Praha) 

6 zasedání výboru: Ostrava, Kopřivnice,  
Praha, Olomouc, Litomyšl 

1 setkání se SAIM 
1 nová dohoda o spolupráci 

1 bulletin (leden) 
19 poptávek IM 

12 aktualit na webu CAIM 
36 výskytů v médiích 

2 video rozhovory 
12 členů CAIM v médiích 

 


