NEWSLETTER
ŘÍJEN 2016
ČESKÁ EKONOMIKA 31.
NEJKONKURENCESCHOPNĚJŠÍ
VE SVĚTĚ

1

Úvodní slovo výkonného ředitele ČMA .................................................................................... 3
Přijměte pozvání: Listopadem do finiše manažerského roku ..................................................... 4
Představujeme vám nové kolektivní členy ................................................................................. 6
Ze života klubů: Takový byl říjen .............................................................................................. 8
Konkurenceschopnost: výkon české ekonomiky a digitalizace ............................................... 10
Klub manažerek oslavil druhé kulaté výročí od svého založení .............................................. 12

2

Úvodní slovo výkonného ředitele ČMA

Vážení a milí čtenáři našeho newsletteru,
na konec září a první polovinu následujícího měsíce připadlo několik stěžejních
akcí naší asociace. Jednou z nich bylo setkání manažerů na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně, kde šéfové firem potvrdili, že na úlohu státu se
v byznyse spoléhat nedá. Konference o konkurenceschopnosti na půdě VŠE
přiblížila mnoho významných faktů, nad nimiž musíme nejen přemýšlet, pokud
má česká ekonomika nabrat kurs rozvoje. Fenoménem ekonomiky jsou ženy,
jejichž seberealizace skýtá nekonečné možnosti. Naznačil to slavnostní večer
připravený k 20. výročí založení Klubu manažerek ČMA, který se odehrál v Praze.
Ing. Ivo Gajdoš,
výkonný ředitel
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Přijměte pozvání: Listopadem do finiše manažerského roku

Ve středu 26. října si pro vás Klub mladých manažerů připravil další seminář
z cyklu Jak eliminovat rizika a být úspěšný na začátku podnikání. Místem konání
se stane sídlo společnosti IPSOS v Praze. Program nese název Financování
podniku a s ním spojená rizika. Můžete se těšit na dva výborné řečníky,
manažerské osobnosti s velkými zkušenostmi. Vystoupí Jakub Veverka, mladý
podnikatel, který se zapojil do široké škály projektů, bude hovořit na téma
Podnikat lze i s mínusem. Bloku Financování podnikání – rizika a možnosti
rostoucích firem se ujme Jaroslav Jochman. Nezapomeňte, že registrace je
otevřená do 20. října. Více informací o semináři naleznete zde.
Koncem první listopadové dekády, přesně 10. listopadu, se můžete těšit na
setkání Regionálního klubu ČMA Střední Čechy. Odehraje se
v pražském technologickém středisku skupiny VESKOM, která se zabývá
výrobou a vývojem tepelných čerpadel. Průvodcem se stane generální ředitel
skupiny Petr Bureš, finalista soutěže MANAŽER ROKU 2015. Svou účast
nezapomeňte potvrdit do 20. října. V odkaze najdete kompletní pozvánku.
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Liberec bude 10. listopadu hostit setkání pořádané Regionálním klubem
ČMA Severovýchodní Čechy a Klubem zlepšování. A jaké bude? To by mohl
napovědět název: Aplikovaný výzkum a vývoj v praxi ve společnosti VÚTS,
a. s. Přivítá vás Marie Jírů a poté se hlavního slova ujme generální ředitel
společnosti Miroslav Václavík a Jaromír Ficek, který vás provede areálem a
zároveň vás seznámí s problematikou rozvoje firmy. Podrobnosti o setkání jsou
pro vás k dispozici zde.
A v závěru měsíce, 25. až 27. listopadu, si pro vás ČMA přichystala víkendové
setkání v překrásné Chodové Plané. Je to krásná příležitost, jak se rozptýlit a
zároveň si odpočinout od řady povinností před koncem roku, ale nabídneme vám
také možnost seznámit se s finalisty soutěže MANAŽER ROKU a dalšími
osobnostmi manažerského a podnikatelského dění. Své brány vám otevře
pivovar Chodovar a čeká vás také cesta za hranice. Více informací o programu
naleznete zde.
V pondělí 28. listopadu se v restauraci RYNEK uskuteční druhý Brno
Business Club pro top manažery a majitele jihomoravských firem. Bude se
prezentovat koncept vozu R200 z dílny prototypářské firmy Hoffmann&Novague.
Návštěvníci klubu budou moci v průběhu večera auto sami vyzkoušet.
Rádi bychom vás rovněž informovali, že 15. prosince se uskuteční klubová
rada ČMA a po ní bude následovat vánoční večírek, jímž bychom vám rádi
v pěkné sváteční atmosféře poděkovali za energii, kterou asociaci věnujete, a
také za invenci, díky níž se může práce ČMA rozvíjet.
Pro ČMA vitaPR
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Představujeme vám nové kolektivní členy

Společnost Alca PLAST, s. r. o., která svou činnost zahájila v roce 1998 na
Břeclavsku, si získala záhy renomé nejen v České republice, ale i ve světě. Patří
totiž mezi špičkové výrobce sanitární techniky a v regionu střední a východní
Evropy se řadí mezi ty největší. V portfoliu společnosti byste našli 580 produktů.
V současnosti má 6 dceřiných společností v zahraničí a exportuje do čtyřiceti
zemí světa. Jedním z faktorů úspěchu je design, jemuž se ve společnosti věnují
s obrovskou péčí. Spolupracují s mnoha českými designéry. A tato kooperace
přinesla své ovoce. V roce 2014 obdržel
Alca PLAST, s. r. o. ocenění Red Dot Award v kategorii Product Design za ovládací
tlačítka Flat. Tyto skvělé výsledky obchodní a hospodářské dovedly Radku
Prokopovou, jednatelku Alca PLAST, s. r. o. až na půdu Paláce Žofín, kde letos
v dubnu slavnostně získala titul Manažerka roku 2015. Tímto vítáme společnost
Alca PLAST, s. r. o. v řadách našich kolektivních členů a věříme, že společně
budeme rozvíjet v manažerském prostředí nadšení a vizi, bez nichž se dnes
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umění řídit, vést a inspirovat nemůže dost dobře obejít.
Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s. r. o. vznikla v roce 2015
a navázala tak na tradici, kterou na Brněnsku vytvořilo sdružení fyzických osob
Bulinský & Vávra. Renomé kancelář získala především pro to, že se zaměřuje na
poskytování právních a advokátních služeb zahraničním klientům a klientům se
zahraniční majetkovou účastí. Tým specialistů se orientuje především na
mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu, ale skvělých
výsledků dosahuje také v dalších oblastech práva. Staví na letitých zkušenostech
a spolupráci se zahraničními advokátními kancelářemi. Poskytuje své služby
korporacím i osobám fyzickým, a to jak v českém, tak také anglickém a
německém jazyce. Kancelář rovněž vyhledávají obchodní společnosti, jimž
s nejvyšší odborností pomáhá Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s. r.
o. s právními úkony nutnými pro každodenní provoz těchto subjektů. Odborníci
právní kanceláře se také věnují pracovnímu právu, pojišťovacímu právu a
akvizicím. Je nám ctí, že můžeme v ČMA přivítat takového nového kolektivního
člena, který představuje excelentního a spolehlivého partnera a je tak v mnohém
vzorem dobré manažerské práce zejména v oblasti zahraniční spolupráce.
pro ČMA vitaPR
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Ze života klubů: Takový byl říjen

Setkání s Tomášem Kotyzou, ředitelem Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, se odehrálo 5. října v ostravském Domě Umění a byla to skutečné
skvělá příležitost, jak se na regionální byznys podívat v širší perspektivě. Ale aby
manažerských povinností nebylo přespříliš, zahájení proběhlo netradiční formou.
O přivítání v Galerii výtvarného umění se postaral Jiří Jůza. Poté následovala
prohlídka unikátní výstavy V Novém světě/Podmínky Modernity 1917 – 1927.
Z prožitku umění se hosté přesunuli k diskuzi s Tomášem Kotyzou. Večer
vyvrcholil neformálně, ve vřelé atmosféře, která mnohým přinesla nové kontakty
a nevšední zážitek. Podrobnosti z průběhu setkání naleznete v tomto odkaze.
Česká manažerská asociace prostřednictvím Regionálního klubu Brno
restartovala 5. října Brno Business Club, který svou činnost ukončil
v loňském roce. Tato platforma zažívá nyní comeback a její potenciál je obrovský.
Dává příležitost setkávat se s lidmi, kteří byznysu rozumí, cítí se v něm jako ryby
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ve vodě a nebojí se žádné výzvy. O tom také svědčí plejáda osobností, které se
slavnostního večera zúčastnily. Hlavní hvězdou večera se stal Jiří Hamza,
prezident Českého svazu biatlonu a vlastník vinařství Hnanice. Potvrdil, že nároky
na úspěch jsou z velké míry dány týmem lidí soustředěných kolem vás. Celý
příspěvek z akce najdete v tomto odkaze.
Kulatý stůl v Hasičském záchranném sboru Královéhradeckého kraje se
uskutečnil 12. října a jeho tématem se staly rozvoj a modernizace HZS po roce
2000. Prezentace tématu se ujal krajský ředitel sboru, plk. František Mencl. Poté
následovala prohlídka prostor hasičského záchranného sboru a přesun do
krajského operačního střediska integrovaného záchranného systému, jehož dveře
se návštěvníkům z řad manažerů v tento den ojediněle otevřely. Souhra, rozvoj,
komunikace a inovace patří k výsledkům excelentní manažerské práce, která ve
svém důsledku chrání nejen životy občanů, ale také náš majetek a klid v duši.
Celá zpráva z kulatého stolu je k dispozici zde.
Název Reforma společenského systému nesla konference, která se odehrála
v Praze 12. října. Na její organizaci participovala ČMA, Prognostický klub ČMA,
VŠE, ČVUT a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů. V odkaze se
dočtete více.
Pro ČMA vitaPR
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Konkurenceschopnost: výkon české ekonomiky a digitalizace

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze se 29. září odehrála konference
Konkurenceschopnost ČR 2017: Digitální společnost. Zúčastnili se jí i
zástupci ČMA, která se na její organizaci podílela. Za řečnickým pultem se
vystřídali zahraniční i domácí odborníci, mezi nimiž vystoupili Pavel Kysilka, Josef
Taušer či Tomáš Prouza. Svět se mění a digitální realita je významným faktorem,
který určuje, jakého výkonu ekonomika jednotlivých zemí dosahuje. Česká
republika se stejně jako loni v celosvětovém žebříčku sestavovaném World
Economic Forum umístila na 31. místě. Článek z konference je dostupný zde.
Výsledky srovnání 138 zemí světa, jež provedlo WEF, pro ČR znamená také
následující. Naše země je 13. nejkonkurenceschopnější ekonomikou v rámci EU.
Vrovnala výsledky přelomu let 2009/2010 a udržela stejnou příčku jako loni. U
šesti ukazatelů si polepšila. Chcete-li se podívat na celou analýzu, klikněte
prosím na tento odkaz.
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Klub Manažerů roku zorganizoval setkání při příležitosti Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně 3. října. Jaké výzvy by měli v příštích letech
manažeři zdolávat? V popředí stojí konkurenceschopnost a digitalizace
společnosti. Nejprve se ujal slova Josef Taušer a představil přítomným poslední
analýzu Světového ekonomického fóra. Prezentace vzbudila zájem posluchačů a
reakce na sebe dlouho nenechaly čekat. Opakovaně bylo zmiňováno technické
vzdělávání a digitalizace jako faktory, jež konkurenceschopnost u nás dokáží
posílit, a co víc, jsou pro to, abychom se v hodnocení WEF dokázali udržet
alespoň na současném 31. místě, nezbytné. Problémy se pro manažery dnešní
doby mění ve výzvy pro hledání možností a synergie. Zdeněk Pilz, generální
ředitel FUJITSU a místopředseda představenstva ICT, se ujal tématu digitalizace
společnosti a jejích dopadů na konkurenceschopnost naší republiky. Nevěnoval se
jen části filosofické, ale strhl přítomné především svým pragmatickým a
prozřetelným přístupem. Představil iniciativu 202020, jejímž úkolem je vyvolat
takový společenský tlak, aby se stát snažil maximálně digitalizovat a tím
zefektivnil své jednání a umožnil také podnikům lépe zužitkovávat své zdroje.
Závěr zní následovně: Nemůžeme na stát spoléhat. Míč je na naší straně hřiště.
Celý článek z akce naleznete zde.
Pro ČMA vitaPR
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Klub manažerek oslavil druhé kulaté výročí od svého založení

Dvacet let fungování oslavil Klub manažerek ČMA dne 13. října v TOP Hotelu Praha. První setkání začala skupina žen organizovat již v roce 1996
a od té doby nepřetržitě pořádá snídaně, odborná setkání, odpolední čaje
s výjimečnými osobnostmi, schůzky ve firmách členek, jezdí za relaxací
do lázní a za poznáním do světa. Hlavní tváří klubu, který sdružuje podnikatelky a manažerky reprezentující firmy na různých stupních řízení a
ženy oceněné v manažerských soutěžích a žebříčcích, je jeho předsedkyně Lenka Tomešová. Poblahopřát do dalších let přišly Eliška Hašková
Coolidge, Milada Karasová, Hana Machačová, Monika Palatková, Jiřina
Nepalová, Jaroslava Valová, Drahomíra Mandíková, Alena Gajdůšková,
Eva Syková, Helena Rögnerová, Olga Kupec a mnoho dalších členek a
příznivkyň Klubu manažerek. Večerem provázel Vojtěch Bernatský.
Klub funguje pod hlavičkou České manažerské asociace od roku 2002. Jeho zásadním posláním je podporovat ženy v řídících funkcích a poskytnout jim prostor
pro sdílení svých zkušeností a osobních příběhů. Česká manažerská asociace považuje tuto aktivitu za velmi důležitou, neboť jak ukazuje žebříček Global Gender
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Gap Report 2015, v oblasti genderové rovnosti jsme stále na chvostu (81. místo
z celkově 145 hodnocených zemí). Proto aktivity, které přispívají k rozvoji žen,
upevňování jejích společenské a manažerské role a bourání stereotypů, ČMA
velmi vítá. „Klub manažerek dlouhodobě patří mezi nejaktivnější kluby ČMA. Přeji
mu, aby to tak zůstalo i nadále a aby klub stále nacházel inspiraci pro svou činnost,“ popřál klubu výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš.
Lenka Tomešová, předsedkyně Klubu manažerek ČMA, dvacetileté výročí okomentovala následujícími slovy: „Firmy našich členek tvoří miliardové obraty, jsou
mezi nimi představitelky v představenstvech společností, jednatelky, majitelky.
Naše členky jsou mluvčími na řadě konferencích, jsou zvány na univerzity, kde
mnohé přednášejí a besedují se studenty. Jsou to osobnosti, jedna vedle druhé.
Ráda bych vyjádřila poděkování za těch 20 společně strávených let. Je to kus
života každé z nás, kdy se z „pouhých členek“ staly kamarádky a přítelkyně.“
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