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Novým PR manažerem ČMA se stal Jan Vocel 
Na post PR manažera České manažerské asociace nastupuje Jan Vocel, 

který v minulosti působil v komunikační agentuře Ewing a Asociaci 

nestátních neziskových organizací v České republice: „Moc mě těší 

důvěra, kterou do mě lidé z České manažerské asociace vložili. Mým 

hlavním úkolem pro nejbližší měsíce bude zajistit mediální podporu pro 

každoroční soutěž Manažer roku a nastavit komunikační kanály asociace 

tak, aby byly naše akce během pandemie covidu-19 snadno dostupné,“ 

představil své plány Jan Vocel. 

Tímto ho vítáme do svých řad!   Zdroj facebook.com 

 

Ladislav Verner – diagnóza dnešního průmyslu 
"Svět se dělí na finalisty a subdodavatele," říká v mimořádně zajímavé 

prezentaci Cesta k chudobě? / Cesta k prosperitě? Ladislav Verner, 

generální ředitel a zakladatel rodinné firmy SOMA ENG. Subdodavatel 

podle něj není sprosté slovo, ale pokud dodává nefinální výrobky, musí 

nést všechna rizika. Řada příkladů, historických souvislostí a "aha" 

momentů ve 30 minutách! Jaká je podle Ladislava Vernera DIAGNÓZA 

ČESKÉHO PRŮMYSLU, zjistíte na  YT nebo Spotify Česká 

manažerská asociace. Celý rozhovor si můžete poslechnout na cma.cz 

 

Výrazně podpořme národní podnikatelství a vyšší 

přidanou hodnotu 
Proč by se cestou prosperity mělo stát národní podnikatelství, inovace a 

podnikání mladých? Podle Česká manažerská asociace je to jediná 

možnost, jak povzbudit pandemií zkoušený byznys. Přečtěte si, co o 

zvýšení autonomie, sebevědomí a dlouhodobé samoudržitelnosti české 

národní podnikatelské sféry míní prof. Milan Zelený. A přidejte se k 

diskuzi. Třeba prostřednictvím regionálních a odborných klubů ČMA, 

Rady expertů ČMA, Institutu Equilibrium sedmi českých a slovenských 

profesorů… "Nutné je využít dosavadní zkušenosti institucí a organizací 

podporujících lokální podnikání jako je CzechInvest aj. Tyto snahy by 

měla zastřešit společná snaha vládních i nevládních institucí a 

organizací".     Celý článek najdete na cma.cz 

 

 

https://www.facebook.com/jan.vocel?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaV6Io73IVbNzKfcRq77h-1QJerPSYCmWZNYEMEL31_DNCJCxtF9SkgOaiAYU-lC9Qn_g-4pRWB-C9Wuflv3jBTtqGn4MHTtSg_VM03E7hzg-acO8udY9qSED9bV9ntGMP0lTq3r1x_0MllXGdN_A2XKyv_3F6a4oZR2lrZOzX1AKbzLZxsBSuMVvOpRSNbA8aB_Acz0WCcIreAmm_uNPU3-qEFHWbnAEQ0d0bXxujIl2UtKlW8WZjnX7zy9GedBlQ6AkLVXEcjLGcJRDqGuan0EZCsjYRkd4f3rs8QanqivV3JU9DhA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Manažer-roku-1428318564052490/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaV6Io73IVbNzKfcRq77h-1QJerPSYCmWZNYEMEL31_DNCJCxtF9SkgOaiAYU-lC9Qn_g-4pRWB-C9Wuflv3jBTtqGn4MHTtSg_VM03E7hzg-acO8udY9qSED9bV9ntGMP0lTq3r1x_0MllXGdN_A2XKyv_3F6a4oZR2lrZOzX1AKbzLZxsBSuMVvOpRSNbA8aB_Acz0WCcIreAmm_uNPU3-qEFHWbnAEQ0d0bXxujIl2UtKlW8WZjnX7zy9GedBlQ6AkLVXEcjLGcJRDqGuan0EZCsjYRkd4f3rs8QanqivV3JU9DhA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ceskamanazerskaasociace/posts/3562705287185380
https://www.facebook.com/somaengineering/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCflQp54O2LR7FBMlJOtzbmvw-O2UCCrIqKHAEah86S3Re-cERl2H7156RRWe0tN3Gg-XhjR06BWNtm0SGzsJL7R2sRx8nXEUq6hltiIDaJTHDjLQ86_vOI9bODwe8hMh2gfvAs1EX_6AxLB81XlvUrU4QRE0YqCIT2mR9XfOE0gJioLIMB983ZGHvFj0cB-40Wok5WQEY__P8mexwt6lkpU-rL-eq1jJYGcesAd7h74iLhQMBsD6ZEXMxvDkgVumiSidy-e6v5XslgnI0nnYJbOsGDMg0863H3XBCb1amXlmxWTrjOQA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ceskamanazerskaasociace/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCflQp54O2LR7FBMlJOtzbmvw-O2UCCrIqKHAEah86S3Re-cERl2H7156RRWe0tN3Gg-XhjR06BWNtm0SGzsJL7R2sRx8nXEUq6hltiIDaJTHDjLQ86_vOI9bODwe8hMh2gfvAs1EX_6AxLB81XlvUrU4QRE0YqCIT2mR9XfOE0gJioLIMB983ZGHvFj0cB-40Wok5WQEY__P8mexwt6lkpU-rL-eq1jJYGcesAd7h74iLhQMBsD6ZEXMxvDkgVumiSidy-e6v5XslgnI0nnYJbOsGDMg0863H3XBCb1amXlmxWTrjOQA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ceskamanazerskaasociace/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCflQp54O2LR7FBMlJOtzbmvw-O2UCCrIqKHAEah86S3Re-cERl2H7156RRWe0tN3Gg-XhjR06BWNtm0SGzsJL7R2sRx8nXEUq6hltiIDaJTHDjLQ86_vOI9bODwe8hMh2gfvAs1EX_6AxLB81XlvUrU4QRE0YqCIT2mR9XfOE0gJioLIMB983ZGHvFj0cB-40Wok5WQEY__P8mexwt6lkpU-rL-eq1jJYGcesAd7h74iLhQMBsD6ZEXMxvDkgVumiSidy-e6v5XslgnI0nnYJbOsGDMg0863H3XBCb1amXlmxWTrjOQA&__tn__=K-R
https://www.cma.cz/diagnoza-ceskeho-prumyslu-ladislav-verner-soma-engineering/
https://www.facebook.com/ceskamanazerskaasociace/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfSPiLz5ldT5Rph5-y0X-g6Q_H4_Z6WnaZCjo-f18GsUg4A_9b9YWMYqPQQFp9_Eg2BmpYIPpqPym5AYh1vp3BC19HAmg-oJKlqmFGDmuI7_E8n093HKhlL5ctL5TYJim8xsSzf0Nu6TZD3ObPgu3c93dlbp8jyojD8r4ha5R1q_CtzfL3WnvP0XeoV2vLuiRy8f86_MSKhIJZOHxElLBFGx6PVY6cchtNgC9RC_wei450gnmDpFU2wlxA8uuDyYB28fSnPXPg8SvD1mwou-LzRCvPyVz-9uPKZrMxVH7hdygzgYruIQ&__tn__=K-R
https://www.cma.cz/vyrazne-podporme-narodni-podnikatelstvi-a-vyssi-pridanou-hodnotu/


 

 

NEWTON Colledge CZ novým kolektivním členem ČMA 

 
Pro uvedení dalšího kolektivního člena ČMA si vypůjčíme citát J. W. 

Goethe:"Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ Vítáme v našich 

řadách NEWTON College CZ, českou soukromou vysokou školu 

neuniverzitního typu, která poskytuje vzdělání a kurzy v oblasti 

managementu, ekonomie, psychologie a marketingu. Těšíme se na 

společnou práci s jejím prorektorem Jiřím Koleňákem. Úspěšný 

podnikatel, majitel několika společností, profesní garant MBA a 

manažerského vzdělávání je přesvědčený, že "...ke skvělým výsledkům v 

podnikání vede cesta přes naplněný život ve všech oblastech." 

Zdroj facebook.com 

 

Podnikatelka se nesmí bát přijmout realitu, říká Girstlová 
Olga Girstlová drží několik prvenství. Začala podnikat hned první den, 

kdy to v porevolučním Československu šlo, a jak sama říká, v byznysu se 

řídí tradicí principů Tomáše a Jana Antonína Baťových. „Jejich 

podnikatelský styl je české národní dědictví. Vždy a všude se řídím jejich 

zásadami čtyř S – spolupráce, spoluúčast, spoluzodpovědnost, a pokud se 

toto zvládne, tak můžeme hovořit i o spolupodnikání,“ říká Girstlová v 

nové epizodě podcastu Podnikatelka.  

Celou epizodu si můžete poslechnout na info.cz 

 

Konference systémů managementu SYMA 2021 se letos 

uskuteční online 
Pro zájemce o informace z oblasti systémů managementu a pro držitele 

certifikátu České společnosti jakost (ČSJ) je určena březnová konference 

SYMA věnovaná systémům managementu. Uskuteční se v online podobě 

ve dnech 24. a 25. března. Nosnými tématy jsou trendy v průmyslu, 

s důrazem na ten automobilový, budoucnost podnikání a zajištění jeho 

kontinuity či kvalita v oblasti IT nebo úloha manažerů v dnešní složité 

době.    Více informací v casopise czechindustry.cz 

 

VaK Zlín letos investuje do infrastruktury 100 milionů 

Do roku 2021 vstupuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. 

(„VaK Zlín“) s velkými ambicemi. Hodlá investovat do obnovy 

infrastruktury 100 milionů korun. Jde o rekordní číslo za mnoho 

https://www.facebook.com/NewtonCollegeCZ/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5lDfpZF05PurVbco4N9bY17WN-2rORjohAkeuZ9rxLR_zaqFpu2v5g2qCGryJSzWJKFus8lO_rAIq7D6Eh-Vx61i4WPlWUZVtKx3AxnZrthgA0Scr2i9KmPoOcvvETFxoHkPxtPaCQgGWWfqqP1skQSkaNyhRbeiOslA5S4psu0MaEzgbiJ0kWDibe86AjtFJXyJ45IWNR7vR2S3oNPvt3KsSlGsVVmmqHCpVpc61QuCpaO5AV1esv1SkFlE-9V5r4-VmXeXjuQqdxPQSij-D5PZRiksz9Nh1NEwXJLDdkp2CPnl3QA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ceskamanazerskaasociace/posts/3530991573690085
https://www.info.cz/podcasty/podnikatelka/podnikatelka-olga-girstlova
https://www.casopisczechindustry.cz/products/konference-systemu-managementu-syma-2021-se-letos-uskutecni-online/
http://www.ivodarenstvi.cz/vak-zlin-ziskal-prvni-dotaci-a-do-infrastruktury-letos-investuje-100-milionu/


 

 

posledních let v historii zlínských vodáren. VaK Zlín kontinuálně 

zvyšuje objem investičních prostředků, které vkládá do obnovy 

infrastruktury. Pro rok 2021 má naplánováno investovat 100 milionů 

korun. Prostředky se rozdělí mezí více než 40 projektů – cca 40 milionů 

korun do pitné vody, 30 milionů do odpadní vody a zbývajících 30 

milionů půjde na technologie a případné neplánovaně vynucené 

investice.   Více informací najdete na ivodarenstvi.cz 

 

Dolní Vítkovice mají nového šéfa 

Dlouholetého ředitele Petra Koudelu, který se na začátku roku rozhodl 

ujmout krajské společnosti na rozvoj cestovního ruchu Moravian-Silesian 

Tourism, nahrazuje v čele nejúspěšnější mimopražské turistické 

atraktivity bývalý šéfredaktor Deníku a ředitel ostravského studia České 

televize Tomáš Šiřina. Po odchodu z veřejnoprávní televize se někdejší 

sportovní novinář věnoval privátním projektům – mimo jiné přípravě 

knihy o 100leté historii známého ostravského fotbalového klubu Baník, 

který je pro něj nejen profesní, ale i srdeční záležitostí. 

Více informací na karvinsky.denik.cz 

 

Firma Petrof zažila rok na houpačce 
Už je to rok od chvíle, kdy se objevily zprávy o prvních potvrzených 

případech koronaviru v Česku. Nikdo tehdy netušil, jak následujících 

dvanáct měsíců promění život každého z nás. A jak tvrdě pandemie 

zasáhne český byznys. Náročný byl rok 2020 i pro společnost Petrof. 

Třetinu obratu firmy tvořily zakázky pro Čínu, kde se koronavirus ve 

velkém objevil už loni v lednu, tedy měsíc před čínským Novým rokem, 

což je pro českého výrobce klavírů nejsilnější prodejní sezona.  

Celý článek najdete na forbes.cz 

 

ČEZ se jako jeden z prvních podniků zapojil do 

samotestování 
ČEZ se tento týden jako jedna z prvních českých firem zapojila do 

samotestování svých zaměstnanců. Už od začátku roku ale ČEZ testuje 

pravidelně pomocí klasických PCR a antigenních testů v klíčových 

provozech, jako jsou například jaderné elektrárny a distribuce.  

Více na cez.cz 

 

http://www.ivodarenstvi.cz/vak-zlin-ziskal-prvni-dotaci-a-do-infrastruktury-letos-investuje-100-milionu/
https://karvinsky.denik.cz/podnikani/zmena-pod-bolt-tower-novym-reditelem-dolnich-vitkovic-je-tomas-sirina-20210331.html
https://forbes.cz/petrof-zazil-rok-na-houpacce-rozjel-spolupraci-s-ceskymi-vyrobci-i-e-shop/
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-se-jako-jeden-z-prvnich-podniku-zapojil-do-samotestovani.-rovnez-zdvojnasobuje-pocet-testu-v-klicovych-provozech-137965


 

 

Host Jana Mühlfeita  

Do pořadu Myšlení první ligy si Jan Mühlfeit pozval youtubera Čeněk 

Stýblo! Jak vznikla dvojice ViralBrothers? Jak a do čeho aktuálně 

investuje? Poslechněte si ukázku nebo celý rozhovor na radiozet.cz 

 

Největší dodávka elektrobusů v ČR míří do Ostravy 

Poptávkou po nových elektrobusech DPO posiluje svůj zájem mít v 

rámci ČR největší podíl ekologických vozidel ve svém parku: „Dodávka 

nových elektrobusů je pro Dopravní podnik Ostrava významnou 

zakázkou. Chceme nejen cestujícím, ale také všem Ostravanům ukázat, 

že nám záleží na ochraně jejich zdraví, a že se chceme aktivně podílet na 

zlepšování životního prostředí v regionu. Věříme, že i velikost a rozsah 

zakázky je důkazem, že Dopravní podnik Ostrava nemá jen vize, ale 

klade důraz na jejich realizaci,“ doplňuje generální ředitel a předseda 

představenstva DPO Daniel Morys.    Více informací na fdrive.cz 

 

Firma Aramark podpořila zaměstnance nemocnice 

Firma Aramark CZ, dodavatel zaměstnanecké stravy do Škoda Auto, 

podpořila výrazně zaměstnance nemocnice. Ve čtvrtek 4. března převzali 

předseda představenstva Ladislav Řípa a místopředseda představenstva 

Daniel Marek od zástupců Aramarku 335 kg ovoce pro personál 

nemocnice! "Chtěl bych za tento krok firmě Aramark velmi poděkovat, 

opravdu si vážíme toho, že v této nelehké době myslí na naše 

zdravotníky. Jejich práce je právě nyní obzvláště náročná a potřebná, a 

každé gesto, kterým tuto práci oceníme, jim dodá energii. Díky za naši 

nemocnici i za naše město," řekl Marek. Firma také podpořila rovnou 

tunou ovoce Armádu České republiky, která v době kovidové pandemie 

pomáhá v nemocnicích v celé zemi. V Mladé Boleslavi je v tuto chvíli 

osm vojáků, kteří pomáhají na běžných nekovidových odděleních.   

Zdroj klaudianovanemocnice.cz 

 

https://www.radiozet.cz/detail/7-5a8ba620-7834-11eb-94e1-005056011137
https://fdrive.cz/clanky/nejvetsi-dodavka-elektrobusu-v-cr-miri-do-ostravy-6671
http://www.klaudianovanemocnice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=2405&id_org=427004


 

 

Skatlop je novým majitelem firmy Vítkovice Heavy 

Machinery 

Po doplacení plné ceny převzala společnost Skatlop ostravský podnik 

Vítkovice Heavy Machinery (VHM). Cena, kterou Skatlop zaplatil, se v 

dražbě vyšplhala přes 1,2 miliardy korun. To je nejvyšší částka, za jakou 

byl kdy u nás prodán průmyslový podnik v insolvenci. Společnost 

Skatlop v aukci získala průmyslový areál na více než 50 hektarech 

pozemků, včetně rozlehlých hal, strojního vybavení, materiálu, 

zaměstnanců i know-how. Nezávislý posudek vyčíslil odhadní cenu na 

1,3 miliardy korun. Konečná kupní cena tedy téměř dosáhla hodnoty 

stanovené znaleckým posudkem.  Více informací na strojirenstvi.cz 

 

ABB - Inteligentní systém nabíjení umožní elektromobilům 

vracet elektřinu zpět do sítě 

Společnost ABB v rámci partnerského projektu Vehicle-to-Grid (V2G) 

bude dodávat technologii obousměrného nabíjecí elektrických vozidel, 

jež se stane novým globálním srovnávacím měřítkem v této oblasti. 

V rámci smlouvy, uzavřené s francouzskou společností DREEV bude 

ABB dodávat svou novou 11 kW technologii obousměrného nabíjení, 

speciálně navrženou pro projekt V2G. Společnost DREEV je společným 

podnikem Électricité de France (EDF) a společností Nuvve, specializující 

se na inteligentní nabíjení elektrických vozidel. 

Více informací naleznete na energetika.tzb-info.cz 

Bonatrans byl loni jedním z největších exportérů 

České firmy podnikající v železničním průmyslu loni zaznamenaly 

77miliardový obrat. Z 53 procent jej ovlivnil vývoz do zahraničí. I v 

následujících letech se očekává růst. Má jít hlavně o oblast ekologické 

dopravy. Zvyšuje se také poptávka po příměstské a městské dopravě. 

Mezi největší exportní projekty loni patřily dodávky Třineckých 

železáren, Bonatransu či Škody. Podle Asociace podniků českého 

železničního průmyslu (ACRI), která sdružuje desítky firem s více než 20 

tisíci zaměstnanci, má železniční průmysl potenciál dále růst. Jedním z 

důvodů jsou připravované investice v rámci evropské dopravy. 

Celý článek na ekonomickydenik.cz 

https://www.strojirenstvi.cz/skatlop-je-novym-majitelem-firmy-vitkovice-heavy-machinery
https://energetika.tzb-info.cz/elektroenergetika/21934-inteligentni-system-nabijeni-umozni-elektromobilum-vracet-elektrinu-zpet-do-site
https://ekonomickydenik.cz/ceske-firmy-v-zeleznicnim-prumyslu-mezirocne-vydelaly-o-miliardu-vice-ocekava-se-dalsi-rust/


 

 

Kooperativa a ČPP nabídly Transkript Online 

Již po patnácté připadl na 3. březen Mezinárodní den sluchu. Ústředním 

tématem letošního ročníku je „Péče o sluch pro KAŽDÉHO“. 

Pojišťovny Kooperativa a ČPP ze skupiny VIG ČR začlenily do svého 

Call Centra novou službu Transkript Online, která umožňuje 

telefonování s textovým záznamem řeči.  

Více se dočtete na czechbanking.cz 

 

Monitoring médií byl připraven ve spolupráci se společností 

TOXIN 
 

https://www.czechbanking.cz/kooperativa-a-cpp-vyuzivaji-transkript-online/

