
 

Milé členky a členové České manažerské asociace, 

 

ráda bych Vám touto cestou popřála vše dobré do nového roku, úspěchy nejen v profesním, ale 

i rodinném životě, a zajímavé výzvy, jejichž zdolávání Vás bude naplňovat a posouvat 
žádoucím směrem dál. 

Jménem České manažerské asociace bych Vás chtěla ujistit, že svou činností budeme usilovat 
o poskytnutí maximální podpory Vašim aktivitám a obchodním vztahům. Na rok 2023 
plánujeme řadu společenských akcí a setkání s inspirativními osobnostmi, při kterých si budete 

moct vyměňovat své zkušenosti, sdílet znalosti, navzájem se obohacovat a mít možnost navázat 
nové vztahy pro spolupráci. Věříme, že Vás zaujmou a najdete ve svých diářích prostor se jich 
účastnit a případně se svými tipy podílet na jejich zdokonalování.  

Prvním z plánovaných setkání je debata s ekonomickým poradcem premiéra ČR Štěpánem 
Křečkem, která se uskuteční v pondělí 16. ledna 2023 od 16.30 do 18.00 v Le Palais Art 
Hotel Prague (U Zvonařky 1, Praha 2). 

V letošním roce se bude konat už 30. ročník soutěže MANAŽER ROKU. Rádi bychom při této 
příležitosti ještě více poukázali na důležitost a přínos profese manažera pro prosperitu nejen 
podniků a firem, ale i celých regionů a státu jako celku. Manažer je klíčovým prvkem 
k dosažení úspěchu a jeho kvalitně odvedená práce si zasluhuje uznání a respekt. Svým 
rozhodováním ovlivňuje míru zaměstnanosti v podniku, a tím i rodiny svých zaměstnanců 
a kvalitu života obyvatel v regionu, kde působí.  

Jsme zároveň přesvědčeni o tom, že propojení studentského prostředí s praxí je zásadní pro 

výchovu budoucí generací schopných manažerů. Na cestě k tomuto cíli bude nezbytná podpora 
regionálních klubů. 

Česká manažerská asociace jako jedinečná profesní platforma poskytuje svým členům profesní 
podporu a prostor pro sdílení dobré praxe. Velmi si vážíme toho, že jste její součástí! 

Těším se na spolupráci s Vámi a na osobní setkávání, 

 

Ing. Olga Girstlová Ph.D. 

Prezidentka České manažerské asociace 

https://www.google.com/maps/search/Prague+(U+Zvona%C5%99ky+1,+Praha+2?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Prague+(U+Zvona%C5%99ky+1,+Praha+2?entry=gmail&source=g


 

 

 

 

Česká manažerská asociace letos slaví krásných 33 let od 
svého založení, s čímž souvisí i více členských aktivit. Je se na 
co těšit! 

Více o členství naleznete ZDE.  

 

 

 

MANAŽER ROKU  

 

Česká mincovna se stává partnerem  
30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 
 
Vyhlašovatelé soutěže MANAŽER ROKU, 
kterým je Česká manažerská asociace, 
v loňském roce nelenili a díky tomu Vám nyní 
můžeme představit partnera 30. ročníku 
soutěže, kterým se stává Česká mincovna. 

 

Více informací naleznete ZDE.  
 

 

 

 

 

Započaly nominace do 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU  

Soutěž České manažerské asociace a partnerů již 30 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje 
nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů, lídrů. Řadí se mezi TOP 10 
nejuznávanější soutěží v České republice. 

Jedinečná je v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je 
prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. 

 

https://www.cma.cz/clenstvi/
https://www.cma.cz/ceska-mincovna-se-stava-partnerem-30-rocniku-souteze-manazer-roku/


Nominace je možné zasílat do 30. června 2023 

Termín pro podání přihlášek je do 31. července 2023 

Slavnostní vyhlášení proběhne 14. září 2023 

Více informací naleznete na webu manazerroku.cz 

 

 

 

 

 

 

MANAŽEŘI SE LVÍČKEM 30 LET 
SPOLEČNÉ CESTY K ÚSPĚCHU 

Připravujeme již 6. vydání knihy „Manažeři se 
lvíčkem“ 

 

Již 30. rokem vyhlašuje Česká manažerská 
asociace vítěze prestižní soutěže MANAŽER 
ROKU. Defilé vítězů a finalistů z minulých let 
dává veřejnosti výrazný vhled do české 
manažerské elity, její filozofie, schopnosti řídit 
malé rodinné firmy i nadnárodní koncernové 

pobočky i do nesčetných nástrah a úskalí 
manažerského řemesla.  

Představí se v ní finalisté a vítězové z let 2020 – 

2022 a podělí se se čtenáři o své manažerské 
vědomosti, vize i o zkušenosti a zážitky z 
opravdu nelehké doby, kdy pandemii covidu 

vystřídala energetická krize, již předcházel vpád 
Ruska na Ukrajinu. 

 

 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmanazerroku.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FNominacni_list_MR22.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://manazerroku.cz/rocniky/rocnik-2022/
manazerroku.cz


PLÁNOVANÉ AKCE 

Novoroční vykročení pod patronací senátorky Mgr. 
Miluše Horské 
Termín: 12. leden 2023, 13.00 
Místo: Senát Parlamentu České republiky 

Více informací naleznete ZDE 

 

 

 

Křeslo pro hosta – Štěpán Křeček 
Termín: 16. leden 2023, 16.30 – 18.00 

Místo: Le Palais Art Hotel Praha 

Více informací naleznete ZDE 

 

 

 

AVÍZO NA 7. SETKÁNÍ ELITE KLUBU 
PRAHA, aneb: „Dají se krize zkrotit regulacemi?“ 
Termín: 25. leden 2023, 13.00 – 16.00 

Místo: BENEŠ a LÁT a.s., Poříčany 

Více informací naleznete ZDE 

 

 

 
II. ročník mezinárodní konference „Management, 
technologie a sport“ 
Termín: 2. únor 2023, 14.00 

Místo: Online 

Více informací naleznete ZDE 

 
 
 
Setkání v Nemocnici Havířov 
Termín: 23. únor 2023 

Místo: Nemocnice Havířov 

Více informací naleznete ZDE 

 

 

 

 

 

 

https://www.cma.cz/akce/novorocni-vykroceni/
https://www.cma.cz/akce/kreslo-pro-hosta-stepan-krecek/
https://www.cma.cz/akce/avizo-na-7-setkani-elite-klubu-praha-aneb-daji-se-krize-zkrotit-regulacemi/
https://www.cma.cz/akce/ii-rocnik-mezinarodni-konference-management-technologie-a-sport/
https://www.cma.cz/akce/save-the-date-nemocnice-havirov/


STUDIO ČMA 

 
 

Ve Studiu ČMA jsme pro Vás natáčeli 
seriál rozhovorů s některými 
prezidentskými kandidáty, poslechnout 

si je můžete skrze odkazy níže: 
 

Karel Janeček 

Marek Hilšer 
Petr Pavel 

Tomáš Zima 

Karel Diviš 

 

 

 
V rámci Studia ČMA se i v letošním roce můžete těšit na další zajímavé rozhovory 
s inspirativními nejen manažerskými osobnostmi. 
 

YouTube České manažerské asociace  
Spotify České manažerské asociace  
 

 

ROZLOUČENÍ S ROKEM 2022 A PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2023 

V polovině prosince 2022 se uskutečnilo 
tradiční Vánoční setkání členů ČMA, 
které se uskutečnilo v luxusním 

brněnském Resortu Maximus. Šlo o 
příjemně a přátelsky laděné setkání, kde 
hosté měli možnost načerpat atmosféru 
horkého poryvu větru a nafty --- a to díky 

přednášce Martina Cíglera /CEO Seyfor/.  

Více včetně fotogalerie naleznete ZDE.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kEPZ0_je3q4&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=AJXQRolaG0Q&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=TGsvK6HSvhg&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=t7BvZusEewU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=yGFsGbLzjmA
https://www.youtube.com/@cmapraha
https://open.spotify.com/show/4145FkbxcnTdThmG2YqPtE
https://www.cma.cz/detail-galerie/vanocni-setkani-15-12-2022/
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