POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na
191. MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve čtvrtek 19. 1. 2012
od 18 do 21 hodin v klubu Golem, Na Perštýně 18, Praha 1
"Krize jako hrozba nebo i jako příležitost?"


globální ekonomika jako komplexní systém v kontextu společenského prospěchu



nutnost aplikovat nový model podnikání v tržní ekonomice



nové iniciativy ČMA
•

podnikatelské pojetí inovací

•

udržitelný rozvoj - Rio +20 a Vision 2050 – mezníky ve strategii
světových podnikatelů (založení české pobočky WBCSD)

U kulatého stolu zasednou:
Prezident ČMA
– Pavel Kafka
Rada expertů ČMA – Zbyněk Pitra
Bankovní rada ČNB – Lubomír Lízal
NERV
– Jiří Rusnok, Petr Zahradník
Czech BCSD
– Petr J. Kalaš (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)

Zvláštní přílohy k pozvánce:
1. How to fix capitalism – přeložený, komentovaný článek světově
renomovaných autorů, nositelů Nobelovy ceny za ekonomii: PORTERA a
KRAMERA, zveřejněný v prestižním časopise Harvard Business Review. Na
www.cma.cz/aktuality (aktualita z 5.12.2011) jsou k tomuto článku umístěny
další 4 zajímavé diskusní příspěvky.
2. Informace k založení Czech BCSD pod záštitou ČMA
Golem Club je otevřen již od 17 hodin a nabídne vám teplá jídla a nápoje za
rozumné ceny. K otevření vstupu do budovy zvoňte prosím na zelený zvonek
vpravo od dveří.
S přátelským pozdravem
mobil: 602 44 66 99
www.cma.cz

Ing. Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA
ivo.gajdos@seznam.cz

Krátké charakteristiky vystupujících:
Pavel Kafka - Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod. V
letech 1994 – 2009 vybudoval, jako generální ředitel, Skupinu Siemens v ČR do
pozice největší české elektrofirmy. V současné době je členem představenstva Svazu
průmyslu a dopravy ČR, místopředsedou Fora průmyslu a vysokých škol, členem
správních rad ČVUT a VŠE Praha. Je nositelem titulu Manažer roku 2005. V roce 2006
mu byla Vysokou školou ekonomickou v Praze udělena vědecká hodnost doctor
honoris causa. Od března 2011 je prezidentem ČMA.
Zbyněk Pitra - Absolvent strojní fakulty ČVUT. Absolvoval dlouhodobé studijní a
pracovní pobyty v SRN a v USA. Působil v různých technických a později vedoucích
funkcích v průmyslu, v aplikovaném a základním výzkumu, ve státní správě a ve
vzdělávacích a poradenských společnostech i jako profesor na vysokých školách (také
v USA). Od roku 1993 působí jako poradce Management Consulting. Byl a je členem
několika statutárních orgánů průmyslových podniků a vědeckých rad vysokých škol.
Od roku 2006 je předsedou Rady expertů ČMA.
Lubomír Lízal - Člen bankovní rady ČNB (rezignace v NERV). V roce 2002 byl
zástupcem ředitele pro vědu a v letech 2003 až 2008 zastával pozici ředitele NHÚ AV
ČR a CERGE UK. V současnosti je členem řídicího a dozorčího výboru CERGE-EI a také
řídicího výboru vědecké sítě Dynamics of Institutions and Markets in Europe (DIME).
Působí ve vědecké radě Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze,
v České statistické radě Českého statistického úřadu a v dalších vědeckých radách.
Byl členem odborného pracovního týmu pro přípravu Národního alokačního plánu na
roky 2008 až 2012 Ministerstva životního prostředí ČR. Vystudoval České vysoké
učení technické a CERGE v Praze.
Jiří Rusnok - Prezident Asociace penzijních fondů, bývalý ministr financí (duben 2001
až červenec 2002) a průmyslu a obchodu (července 2002 až březen 2003).
Vystudoval VŠE, pracoval ve státní plánovací komisi. V 90. letech působil v odborech,
od roku 1998 byl tři roky náměstkem ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly.
Po odchodu z politiky se stal členem dozorčí rady ING Penzijního fondu a od srpna
2006 je předsedou představenstva.
Petr Zahradník - Ekonomický analytik a konzultant, šéf Kanceláře pro EU České
spořitelny (EU Office). V minulé NERV nahradil Jiřího Kunerta. Vystudoval VŠE,
začátkem 90. let studoval na Londýnské univerzitě, Columbijské univerzitě v USA a
Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. Působil u řady nejen finančních institucí v
zahraničí, po návratu do ČR byl mj. analytikem ve společnostech Patria Finance a
Conseq Finance. V letech 1995-1999 působil jako konzultant prezidentské kanceláře.
Vyučuje na VŠE nebo Newyorské univerzitě v Praze.
Petr J. Kalaš - Česko-švýcarský odborník v oblasti životního prostředí, energetického
a průmyslového plánování a bývalý český ministr životního prostředí. Vystudoval
ekonomii a energetiku na ČVUT v Praze. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde v
letech 1986 až 1994 pracoval pro ministerstvo zahraničního obchodu. Koordinoval
např. spolupráci se státy střední a východní Evropy. Později pracoval pro Světovou
banku, např. v oblasti uplatňování Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových
plynů. Od roku 2004 pracoval jako poradce pro Institut vzdělávání a výzkumu OSN.
Později působil jako poradce premiéra Topolánka, ministra zemědělství v Nečasově
kabinetu, nyní je uznávaný poradce vládních a mezinárodních organizací.

