
 

 

Výroční schůze členů CAIM s doprovodným programem 

 

Vážení členové, 

tímto si vás dovolujeme již oficiálně pozvat na slavnostně - pracovní shromáždění, resp. výroční členskou 

schůzi naší asociace u příležitosti zakončení 9. roku jejího působení. Společně zrekapitulujeme uplynulé 

období, při volbách obohatíme výbor o nové členy a vzájemně se inspirujeme pro budoucí aktivity CAIMu i 

nás samotných. 

V tomto roce jsme pro vás připravili bohatý doprovodný program. Věříme, že vás program letošního 

ročníku zaujme a tato akce pro vás bude nejen přínosem v oblasti odborné, ale i milým setkáním 

s ostatními kolegy. 

Setkání se uskuteční ve středu 27. 11. 2019 od 15:00 hodin v budově Pivovaru Velké Popovice, 

Ringhofferova 1 | 251 69 Velké Popovice. 

PROGRAM: 

14:30 – 15:00   Registrace 

15:00 – 16:30   Prohlídka Velkopopovického pivovaru 

16:00 – 19:00   Fotokoutek (focení manažerských fotografií) 

16:30 – 17:00   Prezentace s tematikou IM – Petr Prokop „Provozování IM v Německu“ 

17:00 – 19:00   Oficiální členská schůze 

1) Slovo předsedy: zpráva o stavu asociace, co se událo navenek a uvnitř, výhled na rok 2019 

2) Zhodnocení činnosti CAIM za předešlé období: Petr Karásek (aktivita členů a vnitřní život v 

asociaci), Václav Korcan (certifikace, představení letošních certifikovaných IM a předání 

certifikátů), Tomáš Krýsl (Mezinárodní strojírenský veletrh Brno), Jana Dronská (PR a externí 

komunikace, akce), Iva Hovadová (spolupráce s Asociací poskytovatelů personálních služeb), 

Tomáš Pastrňák (spolupráce s Hospodářskou komorou)  

3) Zpráva o hospodaření CAIM za předešlé období: (Tomáš Krýsl)  

4) Zpráva revizora CAIM za předešlé období: (Jiří Šmíd) 

5) Návrh plánu činnosti CAIM na rok 2020: (výbor) 

6) Rozpočet CAIM na rok 2020: (Tomáš Krýsl) 

7) Diskuze 

8) Volby do výboru spolku a volba revizora CAIM (dle stanov končí 2leté mandáty 3 členů výboru) 

19:00 – 19:30   Neformální část – networking 

Mezi body programu budou krátké přestávky na občerstvení a využití fotokoutku. 



Vzhledem k tomu, že termín i čas začátku výroční schůze byl vybírán a konzultován s členskou základnou a 

avizován dostatečně dopředu, předpokládáme, že se této schůze všichni členové, kteří nebudou v dané 

době v zahraničí, zúčastní. Považujeme tuto účast jako vyjádření členské sounáležitosti v rámci asociace, 

ale také jako výraz úcty k ostatním členům, kteří se chtějí mezi sebou, tedy i s vámi, alespoň na výroční 

schůzi osobně setkat a posílit tím i nezbytný networking. 

Pozn.: Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech platných řádných členů 

spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku ne dříve než za 5 dnů, nejpozději 

však do 45 dnů náhradní členskou schůzi. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí 

rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů. 

Případné zdůvodněné omluvy zašlete tajemnici nejpozději do 22. 11. na email: marie.savara@caim.cz 

 

Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi. 

Členové výboru 

Ján Dolejš, Petr Karásek, Václav Korcan, Iva Hovadová, Jana Dronská, Tomáš Krýsl, Tomáš Pastrňák 
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