Tisková zpráva, 21. 12. 2021

Česká asociace interim managementu nabízí odbornou pomoc nové vládě
Krizoví a restrukturalizační manažeři sdružení v České asociaci interim managementu chtějí
podpořit novou vládu ČR v jejím úsilí vyvést zemi z krize a zaměřit se na další rozvoj. V otevřeném
dopise zdůrazňují, že aktuální situace si vyžaduje specifický přístup, a nabízejí vládě své zkušenosti.
„Současná situace a revitalizace ekonomiky i naší společnosti bude vyžadovat mimo jiné dovednosti,
které se využívají v krizovém řízení. My je používáme při záchranách či revitalizacích podniků a máme
v tom roky praxe. Rádi bychom tyto zkušenosti zprostředkovali vládě a nabídli ve prospěch celé
společnosti, neboť si uvědomujeme, jak náročný proces nás čeká,“ vysvětlil Petr Karásek, krizový
manažer a viceprezident České asociace interim managementu.
Využitelných principů krizového řízení a osvědčených postupů je celá řada, ale nejdůležitější jsou
praktické zkušenosti. Předávat je a pomáhat národnímu hospodářství patří mezi priority asociace,
proto manažeři v otevřeném dopise upozorňují na některá úskalí a navrhují podporu vládě, přičemž
nabízí především zkušenosti v oblasti metodiky práce v krizových situacích.
V otevřeném dopise vládě manažeři například uvádí: „My se snažíme dělat dobře svoji práci,
výsledkem které je vracení nemocných firem zpět do podnikatelského života, záchrana hodnot, knowhow i pracovních míst. Kromě toho bychom rádi svými zkušenostmi přispěli i ke zvládnutí krize. S naší
podporou můžete v tomto úsilí počítat. Členové naší asociace pracují nejen pro společnosti v různých
oborech ekonomiky, ale někteří z nás pracovali i pro státní, veřejný i neziskový sektor a mají v těchto
oblastech bohaté zkušenosti.“
Celý obsah otevřeného dopisu vládě je dostupný na webu asociace: www.caim.cz
Česká asociace interim managementu se rozhodla už loni na jaře při nástupu koronavirové pandemie
svými zkušenostmi přispět k ochraně firem a české ekonomiky před dopady Covidu. Tým krizových
manažerů pod vedením Petra Karáska, který se například podílel na záchraně firmy a značky Tatra,
vytvořil dokument s osvědčenými postupy i praktickými radami pro firmy a udržení jejich hlavních
činností. Další aktuální sadu upozornění a doporučení pro firmy v problémech vytvořila asociace na
loni na podzim. Součástí byl také jednoduchý "kondiční" test připravený specialistou na finanční
řízení Tomášem Krýslem, kterým si firmy mohou snadno a rychle zjistit závažnost svého stavu.

Česká asociace interim managementu (CAIM) sdružuje interim manažery a osoby, které interim
management používají. Šíří osvětu o jeho principech, výhodách a možnostech. Cílem asociace je
zvýšit prestiž a úroveň interim managementu v ČR a služeb v této oblasti.
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