REKAPITULACE USNESENÍ
Shromáždění delegátů (SD) České manažerské asociace 30. 5. 2018
Shromáždění delegátů, jako nejvyšší orgán ČMA, rozhodl po projednání všech bodů programu
zasedání takto:
I. Shromáždění delegátů s c h v a l u j e :
1. Volbu členů Mandátové a Návrhové komise
2. Kontrolu plnění úkolů z minulého SD 24. 5. 2017
3. Zprávu o činnosti ČMA za rok 2017
4. Výsledek hospodaření ČMA v roce 2017
5. Zprávu Revizní a kontrolní komise (RKK) ČMA za rok 2017
6. Plán aktivit ČMA na rok 2018
7. Návrh rozpočtu ČMA na rok 2018
8. Návrh na úpravu Stanov ČMA
9. Vystoupení ČMA ze Svazu průmyslu a dopravy ČR
10. Pokračování v soutěži Manažer roku pod vedením ČMA
11. Návrh uplatnění GDPR v ČMA
12. Kooptaci Petra Choulíka do Prezidia namísto Jana Muhlfeita, který z pozice viceprezidenta
odstoupil na vlastní žádost
II. Shromáždění delegátů u k l á d á :
1. Prezidiu - v další činnosti postupovat dle schváleného plánu aktivit a rozpočtu na rok 2018
2. Prezidiu sjednání vhodných podmínek pro spolupráci při soutěži MR s mediálním domem
Economia, příp. dalšími partnery (např. Czech Institute of Directors)
3. Prezidiu a zejména regionálním klubům, aby doporučení Rady expertů konkretizovaly a
realizovaly v oblasti své působnosti
4. Výkonnému řediteli zajistit zveřejnění zásad GDPR na webových stránkách ČMA
5. Výkonnému řediteli potvrdit vystoupení ze SP ČR - GŘ D. Kuchtové
6. Výkonnému řediteli zajistit veškeré nezbytné kroky ke vstupu ČMA do CEC - European
Managers
7. Prezidiu - projednat na svém příštím zasedání jednotlivé připomínky ze SD
III. Shromáždění delegátů v y z ý v á:
Členskou základnu, aby zejména cestou klubů navrhla změny organizace a struktury soutěže
MR do 30. 6. 2018 tak, aby odpovídaly současné situaci a zájmu manažerů.
IV. Shromáždění delegátů b e r e n a v ě d o m í :
1. Zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti shromáždění delegátů ze dne 30. 5. 2018
2. Informaci o odstoupení SP ČR a KZPS od pořádání soutěže MR v průběhu roku 2017
3. Informaci o zasedání Rady expertů 31. 5. 2018, které projedná doporučení pro činnost ČMA
s cílem intenzivnější podpory domácího kapitálu, který musí být nositelem vyšší kvality
hospodářského růstu, produktivity práce a přidané hodnoty.
Za Návrhovou komisi schválili: Petr Choulík, Dominika Anderová

