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MANAŽER ROKU 2021 

 

V úterý 20. září 2022 se v pražském Paláci Žofín uskutečnil již 29. ročník prestižní soutěže 

MANAŽER ROKU. Symbolikou tohoto předjubilejního ročníku byl mimo jiné počet finalistů, 

kterých bylo 29.  

 

Absolutními vítězi se letos stali Ing. Diana Rádl Rogerová (Deloitte Advisory s.r.o.), která 

získala jak post MANAŽERKY ROKU 2021, tak i ocenění TOP 10 manažerů roku 2021 a 

současně zvítězila v kategorii „Vizionář“. Post MANAŽER ROKU 2021 získal Bc. Jan Lát 

(BENEŠ a LÁT a.s.), který se rovněž umístil v TOP 10 a stal se finalistou v kategorii „Průmysl 

a navázané obory.“ Slavnostním aktem vyhlašování prováděla již tradičně Marcela Augustová.  

 

   
 

   
 

 

Tiskovou zprávu naleznete ZDE. 

Videozáznam naleznete ZDE.  

Fotogalerii naleznete ZDE. 

 

https://manazerroku.cz/rocniky/rocnik-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=pEjriPgZgnE
https://www.cma.cz/detail-galerie/manazer-roku-2021-20-zari-2022-palac-zofin/
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Petr Kazík, prezident České manažerské asociace a Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České 

manažerské asociace děkují a gratulují všem finalistům MANAŽERA ROKU 2021.  

 

Stejně tak patří velké poděkování partnerům MANAŽERA ROKU 2021.  

 

Tímto Vás zástupci České manažerská asociace srdečně zvou na další setkání nejen během 

jubilejního 30. ročníku soutěže, který se uskuteční na podzim 2023.  

 

Děkujeme!  
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MSV Brno 2022 

 

Česká manažerská asociace (ČMA) je pořadatelem mnohých akcí, mezi které patří například i 

konference v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno.  

 

Během letošního, již 15. setkání u „kulatého stolu“ se sešli řečníci z různých oblastí, a to: 

Vítězslav Lukáš (ABB s.r.o.), Cyril Klepek (Cyrkl, zdrojová platforma s.r.o.) a Jiří František 

Potužník (finalista TOP 10 MANAŽERA ROKU 2021 a generální komisař české účasti na 

světové výstavě EXPO v Dubaji). Role moderátora se ujal prezident ČMA Petr Kazík, který 

společně s publikem kooperoval ve vzájemných diskusích s hosty kulatého stolu. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tiskovou zprávu naleznete ZDE. 

Videozáznam naleznete ZDE. 

Fotogalerii naleznete ZDE. 

 

 

 

 

 

https://www.cma.cz/ceska-manazerska-asociace-otevrela-brany-msv-brno-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=5IuIFpVNMg8
https://www.cma.cz/detail-galerie/msv-brno-4-rijen-2022/
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Připravované akce 

 

 

Více informací naleznete ZDE. 

https://www.cma.cz/akce/neformalni-setkani-s-finalisty-manazer-roku-2021/
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Více informací naleznete ZDE. 

https://www.cma.cz/akce/pozvanka-na-6-setkani-elite-klubu-praha/
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Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

 

https://www.cma.cz/akce/brain-talk-konference-elite-klubu-msk-management-v-dobe-chaosu/


   NEWSLETTER 10. října 2022 

 

 

Více informací naleznete ZDE. 

 

 

 

https://www.cma.cz/pozvanka-na-pratelske-setkani-k-jubileu-prof-judr-zdenka-soucka-drsc/
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Z dění CBCSD,  

partnerská společnost České manažerské asociace 

 

 

Významné společnosti působící v České republice se rozhodly spojit své síly a v rámci projektu 

RETHINK spolupracovat na hledání cest vedoucích k řešením podporujících omezení 

klimatických změn a z nich vyplývajících škod. Generální ředitelé a vedoucí partneři firem jako 

ČEZ, Komerční banka, Škoda Auto, Veolia, Schneider Electric, České dráhy, Malfini, SIKO, 

IKEA, SWECO, Saint-Gobain, E.ON, PRE či PwC se v pondělí 3. října 2022 sešli na půdě 

Francouzské ambasády ve věci podpisu prohlášení zavazující tyto společnosti ke čtyřem 

konkrétním krokům k dosažení cílů klimatické neutrality. V úterý 4. října se pak jejich zástupci 

zúčastnili panelových diskusí v rámci Inovačního fóra ke změně klimatu a energetické 

bezpečnosti na Francouzském institutu. 

 

Video ze zahájení naleznete ZDE. 

Fotogalerii naleznete ZDE. 

 

 

https://www.cbcsd.cz/rethink-oficialni-zahajeni-projektu-online/
https://www.cbcsd.cz/galerie/inovanciho-forum-ve-francouzskem-institutu/

