ČMA Regionální klub,
Severovýchodní Čechy (RKS)
Vznik tohoto klubu České manažerské asociace navazuje na již tradiční „Setkání oceněných manažerů
Královéhradeckého a Pardubického kraje”, která se konají již od roku 2007 a navazují tak na celorepublikovou
soutěž Manažer roku. „Setkání manažerů” má za cíl zprostředkovávat kontakt mezi těmi, kteří byli oceněni
nebo nominováni v této prestižní soutěži. Postupně se setkávání manažerů rozšířilo i na Liberecký kraj a vznikl
„ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy“ (RKS).

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy je určen především členům ČMA,
ale i podnikatelům, majitelům firem, manažerům, nečlenům ČMA.
Cílem klubu je podnikatelské propojení a setkávání aktivních
a schopných osobností Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.

Základním posláním klubu je podávat zajímavé aktuální a odborné informace, umožňovat výměnu názorů
a navazování kontaktů manažerům z různých oborů činností a nabídnout jim prostor pro diskusi v neformální
atmosféře s jejich kolegy - vrcholovými manažery významných českých i zahraničních podniků, bank,
poradenských a konzultačních firem, pracovníky ministerstev, státních orgánů a institucí a mnoha jinými
zajímavými lidmi z oblasti vědy, kultury, sportu, medicíny, médií, diplomacie či politiky.
Program klubu zahrnuje např. prezentace nositelů titulu Manažer roku, diskuse o aktuálních trendech řízení
u nás i v zahraničí či představení nových obchodních příležitostí.

Součástí RKS bude i spolupráce s Českou pobočkou Světové podnikatelské rady
pro udržitelný rozvoj (Czech Business Council for Sustainable Development –
CBCSD) a konkrétní příklady udržitelnosti z praxe.

Členové výboru RKS
PhDr. Marie Jírů – předsedkyně ČMA Regionálního klubu, Severovýchodní Čechy
Je majitelkou společností Centrum andragogiky, s.r.o. Česká a Slovenská republika a Centrum zlepšování, s.r.o. – obě firmy
poskytují komplexní systematické firemní vzdělávání vedoucí k zefektivňování činnosti firem a organizací. Zároveň je
zakladatelkou neziskové organizace Šance na vzdělání, o.p.s. – posláním této společnosti je podporovat sociálně a zdravotně
znevýhodněné osoby v sociálním a pracovním začleňování do společnosti. Vysokoškolské studium v oboru Andragogika ukončila
rigorózní zkouškou a získáním titulu PhDr. na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.V roce 2007 získala ocenění Manažer odvětví
vzdělávání v soutěži Manažer roku. Společnost Centrum andragogiky patří mezi významné vzdělávací společnosti v republice,
získala mnohá ocenění, například Vzdělávací instituce roku 2012, Podnik FAIR PLAY, Firma roku, Odpovědná firma roku 2012
Královéhradeckého kraje, Národní cena ČR za společenskou odpovědnost, Národní cena kariérového poradenství a mnoho
dalších. Marie Jírů je od roku 2006 členkou České manažerské asociace. Mimoto je její činnost spojena s dalšími organizacemi,
například s výkonným výborem Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky, Radou pro rozvoj lidských zdrojů
Královéhradeckého kraje, Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Komisí pro kvalitu dalšího vzdělávání, odbornou sekcí
společenské odpovědnosti organizací a odbornou sekcí pro vzdělávání v Radě kvality České republiky a dalšími. Je odpovědná
osoba za výbor pro vzdělávání Asociace malých a středních podniků ČR.
Ing. Miroslav Němec
V současné době zastává post ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Je absolventem ČVUT – Fakulty strojního
inženýrství. Na Vysokém učení technickém v Brně absolvoval dvouleté celoživotní vzdělávání v oblasti silničního hospodářství.
Dále je autorizovanou osobou ČKAIT v autorizačním oboru Dopravní stavby. Z hlediska profese pracoval v různých dopravních
oborech. V letech 1981 – 1983 působil ve stavební společnosti jako vedoucí těžkých stavebních strojů, dopravy a mechanizace
(Silnice Hradec Králové n.p.). Do roku 1992 pracoval ve státní správě na úseku silniční doprava, silniční hospodářství jako vedoucí
odboru dopravy. Investorskou praxi získal v letech 1992 – 1995 jako inspektor úseku údržby silnic v bývalém Východočeském kraji
u organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha. Do konce roku 2001 byl ředitelem závodu společnosti Silnice Hradec Králové a.s.
v Chrudimi. Nyní vykonává funkci ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Z hlediska společensko-odborných funkcí je
členem dopravního výboru při Magistrátu města Pardubice, pracuje ve Výboru pro dopravu Zastupitelstva Pardubického kraje, je
členem výboru ČKAIT – oblast Pardubice. Od března roku 2012 je viceprezidentem pro silniční dopravní infrastrukturu Svazu
dopravy ČR. V roce 2004 se stal Manažerem odvětví doprava a spoje v ČR a titul Manažer roku Pardubického kraje mu byl udělen
v roce 2005.
Ing. Jana Kozáková
Je předsedkyní představenstva TP Holding a.s., do funkce nastoupila v roce 2002. V roce 2001 získala titul Manažerka roku
za zastávání postu generální ředitelky a předsedkyně představenstva firmy Tanex, Plasty a.s. Tuto funkci vykonávala od roku
1999. V roce 2008 byla firma prodána. Je členem různých orgánů dalších společností (představenstva, dozorčí rady), kde
se snaží uplatňovat nové modely řízení.

Ing. Jan Lustyk
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Na začátku devadesátých let se jako ekonomický náměstek podílel na přípravě
privatizace státního podniku Elitex. Od roku 1994 pak působí ve společnosti Rieter CZ s.r.o. – nejprve jako ředitel Finance and
Management services, poté jako ředitel několika business units. Od roku 2008 je generálním ředitelem a jednatelem. Zároveň
působí od roku 2009 také jako jednatel a ředitel realitní firmy RC Aktiva s.r.o. V roce 2006 byl oceněn Ministerstvem průmyslu
a obchodu za Projekt s největším inovačním potenciálem v České republice. Aktivně se podílí na kulturním a společenském životě –
je významným partnerem Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí pro mladé houslisty celého světa (soutěž zaštiťuje Jaroslav
Svěcený) a osobně založil tradici konání mistrovství ČR mužů a žen v tenise v Ústí nad Orlicí pod názvem Rieter Cup.
Ing. Petra Škopová, MBA
Od roku 1993 pracovala na různých pozicích ve společnosti CHOVSERVIS a.s. v Hradci Králové, v letech 2001 až 2008 na postu
generální ředitelky. Do této pozice nastupovala jako krizový manažer. Firma ztratila 12 mil. Kč v konkursu (cca 5% obratu) a bylo
nutné uklidnit stakeholdery. Od roku 2001 do 2007 firma CHOVSERVIS a.s. zdvojnásobila obrat z 230 mil. Kč na 560 mil. Kč, a to
při stejném počtu zaměstnanců (cca 200). Nárůst obratu byl ročně cca 15%. Podílela se i na zajišťování investičních akcí – na
modernizaci masokombinátu TORO Hlavečník před vstupem do EU, a následně na využití programu SAPARD a Operačního
programu. V roce 2005 připravila akvizici části konkurenční firmy, a tím se stal Chovservis největší firmou v ČR v oblasti šlechtění
prasat. Firma v roce 2006 získala ekonomický raiting B+MSP. V roce 2007 byla Petra Škopová oceněna titulem Manažerka roku
2006 a obsadila 6. místo v TOP 10. V roce 2007 získala Medaili za zásluhy o rozvoj firmy od hejtmana Královéhradeckého kraje.
Nyní působí jako jednatelka firmy 5P Brand Production spol. s r.o., která vlastní Rodinný pivovar Propper, a dále se věnuje oblasti
pojištění ve skupině pojišťovacích makléřů RENOMIA NETWORK.
RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
Je předsedou představenstva družstva Severochema Liberec. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, obor
analytická chemie, v kterém byl v roce 1992 graduován. Od roku 1984 pracuje v družstvu Severochema, kde prošel od pracovníka
vývoje přes manažera kvality až na post ředitele, který zastává od roku 2003. V roce 2003 byl finalistou soutěže České společnosti
pro jakost Manažer kvality, když Severochema jako první družstvo implementovala jako základ pro řízení integrovaný systém dle
ISO 9001 a 14001 a dle OHSAS 18001, který stále rozšiřuje. V letech 2010 až 2012 se stal finalistou soutěže Manažer roku, z toho
v roce 2012 získal ocenění Manažera odvětví pro obor chemie a plasty. Mimo členství v ČMA se dlouhodobě angažuje v činnosti
OHK v Liberci, dále je např. členem Asociace výrobců nátěrových hmot a celoevropské Barbecue Industry Association Grill e.V.
Družstvo Severochema navázalo na tradici výroby chemických prostředků založené koncem 19. století a v roce 2013 oslavilo již
60. výročí od svého vzniku. Její vlajkovou značkou je pevný podpalovač PE-PO jako základ řady přípravků na podpalování
a grilování. Dalším oborem je výroba široké řady ředidel a dalších přípravků pro řemeslníky a průmysl. Přímou reakcí na jeden
z nešvarů moderní doby je vývoj přípravků na odstraňování a prevenci graffiti s důrazem na aplikační servis. Export se díky jeho
cílené podpoře zvýšil za posledních 8 let na více jak 20%. Družstvo se přihlásilo k hodnotám udržitelného podnikání. V roce 2012
získalo družstvo ocenění Firma roku a Odpovědná firma roku 2012 Libereckého kraje.
Mgr. Vladimír Zákoucký
Prakticky celá pracovní kariéra je spojena s automobilovým průmyslem. Po absolvování Střední průmyslové školy v Mladé
Boleslavi studoval na ČVUT, poté pracoval ve Výzkumném ústavu materiálů, v automobilce LIAZ. Od roku 1991 přešel do s. p.
Autobrzdy, souběžně vystudoval na Karlovi universitě společenské vědy a pedagogiku. Osobně se zúčastnil založení s. r. o.
Autobrzdy a transformace na světového výrobce automobilových brzd, který je součástí koncernu TRW Automotive se sídlem
Livonia v USA. Pracuje ve funkci personálního ředitele TRW Automotive Czech, se sídlem v Jablonci nad Nisou. Aktivně se podílí na
projektech Evropské asociace výrobců automobilů, projektů Cleppa, Leonardo apod.
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