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ROZLOŽENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A POPLATKŮ ZA SLUŽBY CAIM 

 

Členský příspěvek/rok: 
 Fyzická/právnická osoba – člen čekatel:            300Kč  

 Fyzická/právnická osoba – řádný člen ( interim manažer, zájemce o IM):         500Kč 

 Právnická osoba – firemní členství (interim manažer, zájemce o IM, 2 zástupci):  1 000Kč 

 Právnická osoba – zprostředkovatel interim managementu (2 zástupci):  1 000Kč 

Členský příspěvek je jedním ze základních atributů členství v CAIM dle Stanov spolku a slouží k pokrytí 

základních administrativních náležitostí fungování právní entity – zapsaného spolku. Vyúčtování/využití 

členských příspěvků je jako samostatná kategorie prezentováno výborem členské základně na každé 

výroční členské schůzi v části ekonomika → finance → rozpočet. 

Poplatek za služby/rok: 
 Fyzická/právnická osoba – člen čekatel:            4 700Kč 

 Fyzická/právnická osoba – řádný člen (interim manažer, zájemce o IM):    7 000Kč 

 Právnická osoba – firemní členství (interim manažer, zájemce o IM, 2 zástupci):   9 000Kč 

 Právnická osoba – zprostředkovatel interim managementu (2 zástupci): 14 000Kč 

Služby členové spolku využívají a mohou využívat v rámci nepodnikatelských aktivit spolku. 

Definice skupin 
 

Interim manažer CAIM – člen CAIM, který vykonává z převážné části svých aktivit přímo  (interim) 

manažerskou činnost v podniku klienta bez ohledu na právní formu výkonu této činnosti (jako 

zaměstnanec, OSVČ/freelancer, prostřednictvím vlastní právnické osoby/kanceláře na vlastní riziko a 

na vlastní účet nebo prostřednictvím zprostředkovatele na jeho riziko a na jeho účet vůči klientovi) a 

bez ohledu na to, zda působí solitérně nebo ve spolupracujícím týmu dalších interim manažerů 

Zprostředkovatel CAIM – člen CAIM, jehož převážnou činností je vyhledávat vhodné interim manažery 

a nabízet je nebo poskytovat/umisťovat je do manažerských pozic u klientů a vykonávat všechny 

organizační, koordinační, podpůrné a kontrolní aktivity s tím spojené, včetně možnosti zaměstnávat 

interim manažery ve vlastní režii a jejich výkony pak na vlastní účet a na vlastní riziko prodávat klientům 

Zájemce o interim management CAIM – člen CAIM, který se aktivně zajímá o interim management, 

ale není ani interim manažerem, ani zprostředkovatelem ve smyslu předešlých definic 

Poznámka: Vzhledem k převážně projektové a z principu tedy časově omezené činnosti interim 

manažerů je logické, že interim manažeři střídají období aktivní práce na projektech s obdobím mezi 

projekty, které může být různě dlouhé. Současně mohou střídat aktivity manažerské s aktivitami 

mentorskými a konzultantskými v rámci své odbornosti, a to i u jednoho a toho samého klienta. To, že 

člen CAIM, který sám sebe definuje jako interim manažer v určité době není aktivní jako interim 

manažer na konkrétním projektu však automaticky neznamená, že by měl po tuto dobu ztratit statut 

interim manažera CAIM. V tomto ohledu je třeba postupovat s potřebnou logikou věci. 

 

https://www.caim.cz/stanovy
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Poskytované služby 
 

Jedná se převážně o služby, které spolek poskytuje členům dle Stanov spolku a usnesení členských 

schůzí, a to na základě svépomoci členů včetně pokrytí nákladů na služby a režijní materiál spolkem k 

tomuto účelu nakupované od externích subjektů a k pokrytí nákladů na činnost tajemnice.  

Plánovaný účel využití, resp. skutečné vyúčtování těchto poplatků za služby je jako samostatná 

kategorie prezentováno výborem členské základně na každé výroční členské schůzi v části ekonomika 

→ finance → rozpočet.  

Členská schůze také musí rozhodnout o případném vrácení nevyužitého přebytku zaplacených úhrad 

za služby od členů nebo o převedení případného přebytku do dalšího rozpočtového období.  

Činnost spolku dle Stanov není podnikatelské povahy, a tudíž spolek netvoří zisk, resp. pracuje na 

neziskovém principu. 
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Fyzická/právnická osoba – člen čekatel: 
 

Členem čekatelem spolku mohou být fyzické osoby i právnické osoby dle podmínek uvedených ve 

Stanovách CAIM. Člen čekatel nemá právo volit orgány spolku ani se účastnit procesů oficiálního 

schvalování návrhů dle Stanov spolku. 

 Prezentace na webových stránkách CAIM (foto, logo, základní představení, filtry a další 

analytické služby výstupů webu spolku) 

 Prezentace na sociálních sítích, v tiskovinách nebo pořádaných akcích (články, rozhovory, 

prezentace, apod.) 

 Využití Adaptačního programu a mentora při vstupu do CAIM 

 Vstup na všechny členské akce pro jednu osobu (diskuzní fóra, webináře, semináře, kulaté 

stoly, konference apod.) s výjimkou akcí výslovně vyhrazených pro řádné členy 

 Přístup do členské sekce webu a sdílení interních dokumentů spolku, zejména vzdělávací 

povahy, diskusních fór apod. 

 Volný vstup na neformální dvoudenní akci DNY CAIM 

 Distribuce poptávek (průměrně 30 – 50 poptávek/rok) 

 Distribuce průzkumů a informací z aktuálního dění spolupracujících asociací a firem 

 Možnost interního školení 

 

Fyzická/právnická osoba – řádný člen (interim manažer či zájemce o IM): 
 

Řádným členem spolku mohou být fyzické osoby i právnické osoby dle podmínek uvedených ve 

Stanovách CAIM.  

 Prezentace na webových stránkách CAIM (foto, logo, základní představení, filtry a další 

analytické služby výstupů webu spolku) 

 Prezentace na sociálních sítích, v tiskovinách nebo pořádaných akcích (články, rozhovory, 

prezentace, apod.) 

 Využití Adaptačního programu a mentora při vstupu do CAIM 

 Vizitky se brandem CAIM 

 Vstup na všechny členské akce pro jednu osobu (diskuzní fóra, webináře, semináře, kulaté 

stoly, konference apod.) 

 Přístup do členské sekce webu a sdílení interních dokumentů spolku, zejména vzdělávací 

povahy, diskusních fór apod. 

 Volný vstup na neformální dvoudenní akci DNY CAIM 

 Distribuce poptávek (průměrně 30 – 50 poptávek/rok) 

 Distribuce průzkumů a informací z aktuálního dění spolupracujících asociací a firem, možnost 

zapojení se do aktivit těchto spolupracujících asociací a institucí v rámci aktivit CAIM 

 Možnost interního školení 

 Možnost certifikace IM 

 

https://www.caim.cz/stanovy
https://www.caim.cz/stanovy
https://www.caim.cz/stanovy
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Právnická osoba – firemní členství (interim manažer, zájemce o IM, 2 zástupci): 
 

Řádným členem spolku mohou být právnické osoby dle podmínek uvedených ve Stanovách CAIM.  

 Prezentace firmy na webových stránkách CAIM (foto, logo, základní představení, profil 

zástupce firmy a další analytické služby výstupů webu spolku) 

 Prezentace na sociálních sítích, v tiskovinách nebo pořádaných akcích (články, rozhovory, 

prezentace, apod.) 

 Využití Adaptačního programu a mentora při vstupu do CAIM 

 Vizitky s brandem CAIM pro dvě osoby 

 Vstup na všechny členské akce pro dvě osoby (diskuzní fóra, webináře, semináře, kulaté stoly, 

konference apod.) 

 Přístup do členské sekce webu a sdílení interních dokumentů spolku, zejména vzdělávací 

povahy, diskusních fór apod. 

 Volný vstup na neformální dvoudenní akci DNY CAIM 

 Distribuce poptávek (průměrně 30 – 50 poptávek/rok) 

 Distribuce průzkumů a informací z aktuálního dění spolupracujících asociací a firem, možnost 

zapojení se do aktivit těchto spolupracujících asociací a institucí v rámci aktivit CAIM 

 Možnost interního školení pro dvě osoby 

 Možnost certifikace IM (certifikace fyzické osoby IM jako reprezentanta člena CAIM právnické 

osoby) 

 

Právnická osoba – zprostředkovatel interim managementu (2 zástupci): 
 

Řádným členem spolku mohou být právnické osoby dle podmínek uvedených ve Stanovách CAIM.  

 Prezentace firmy na webových stránkách CAIM (foto, logo, základní představení, profil 

zástupce firmy a další analytické služby výstupů webu spolku) 

 Prezentace na sociálních sítích, v tiskovinách nebo pořádaných akcích (články, rozhovory, 

prezentace, apod.) 

 Využití Adaptačního programu a mentora při vstupu do CAIM  

 Vizitky s brandem CAIM pro dvě osoby 

 Vstup na všechny členské akce pro dvě osoby – zástupce člena (diskuzní fóra, webináře, 

semináře, kulaté stoly, konference apod.) 

 Přístup do členské sekce webu a sdílení interních dokumentů spolku, zejména vzdělávací 

povahy, diskusních fór apod. 

 Volný vstup na neformální dvoudenní akci DNY CAIM 

 Distribuce poptávek (průměrně 30 – 50 poptávek/rok) 

 Distribuce průzkumů a informací z aktuálního dění spolupracujících asociací a firem, možnost 

zapojení se do aktivit těchto spolupracujících asociací a institucí v rámci aktivit CAIM 

 Možnost interního školení pro dvě osoby – zástupce člena 

 Možnost certifikace IM (certifikace fyzické osoby IM jako reprezentanta člena CAIM právnické 

osoby za předpokladu splnění povinných kritérií certifikace) 

https://www.caim.cz/stanovy
https://www.caim.cz/stanovy
https://www.caim.cz/certifikace-interim-managera

