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Společnost pro strategické řízení,
inovace a podnikatelství

plný člen SSŘIP
5.000 Kč / 1 osoba; 8.000 Kč / 2 osoby

zdarma

REGISTRACE - PODMÍNKY
ÚČASTI :
základní člen SSŘIP
10.000 Kč / 1 osoba; 16.000 Kč / 2 osoby
uvedené ceny jsou bez 19% DPH

do 15. března 2005 vracíme 100%
vložného

nečlen SSŘIP

Storno : Při odhlášení
po 15. březnu 2005 se vložné nevrací,
je možno vyslat náhradníka

prosím faxujte na +420 274 782 158 nebo zašlete
na poštovní adresu SSŘIP

16:21

PŘIHLÁŠKA
Závazně se přihlašuji na konferenci SSŘIP PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ
(24. března 2004, 09:00 - 17:15, Hotel Ambassador, Václavské náměstí 5-7, Praha 1)
Jméno ................................................................................ Funkce .....................................................................Titul .................
Podnik ................................................................................ Adresa ..............................................................................................
Tel. ...................................................................................... Fax .....................................................................................................
E-mail.................................................................................................................................................................................................
Mob. tel. ............................................................................ DIČ ....................................................................................................
Bankovní spojení ......................................................................................................................
Vložné ve výši .................... Kč jsem uhradil formou zálohy na účet SSŘIP: 3687 580 227 / 0100,
DIČ: CZ 15 88 78 98, v.s. 6424

Datum ................................................. Razítko a podpis .......................................................

www.interleader.cz
www.nextgenerationleadership.cz
interpersonnel.inventa.cz

MEZINÁRODNÍ
CERTIFIKAČNÍ
PROGRAMY
SSŘIP
Posláním programu InterLeader® je
příprava vůdců rozvoje podnikání
schopných čelit náročným výzvám
21. století. Program staví na výsledcích
mezinárodního výzkumného projektu
Next Generation Leadership® a
kombinuje nejlepší světové a tuzemské
zkušenosti. Je koncipován jako volný
cyklus tuzemských výcvikových seminářů
(workshopů) kombinovaných s účastí
v programech Center for Creative
Leadership - světového lídra v oblasti
vrcholové přípravy k vůdcovství.

Modul # 3opak
"EFEKTIVNÍ VŮDCOVSTVÍ A ŘÍZENÍ
ZMĚN PROSTŘEDNICTVÍM
PROJEKTŮ"
Štěpán Galbavý (Inventa),
Jan Lerche (Siemens)
21. století bude stoletím projektového
přístupu k řízení změn a řešení
rozvojových problémů. Modul
zprostředkuje strategickou kontrolu nad
procesy změn, resp. nad založením a
řízením významných projektů. Co vše
nutno učinit, než projekty svěříme
moderním nástrojům projektového řízení.
Termín: út-st, 15.-16. března 2005
Modul # 12
"VŮDCOVSTVÍ V UČÍCÍ SE
ORGANIZACI"
Ondřej Landa (Inventa)
Pavel Kalášek (Logica,
Hewlett -Packard 1994-2004)
Esencí moderního vůdcovství je dosažení
dynamického rozvoje výkonového potenciálu
celé organizace. Modul rekapituluje hlavní
dimenze a souvislosti úspěšného vůdcovství
z celého programu InterLeader a uvádí je do
kontextu učící se organizace.

Termín: st-čt, 6.-7. dubna 2005
Modul # 4opak
"PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR
PROSTŘEDNICTVÍM TECHNIK
A METOD ŘÍZENÉ TVOŘIVOSTI"
Ondřej Landa (Inventa)
Josef Havelka (Leo Burnett Advertising)
Aplikovaná kreativita pomáhá se řešením i
nejobtížnějších problémů.
"Tento kurs velmi předčil moje očekávání.
Tempo, obsah a způsob použití byly
maximálně vyhovující. Ve srovnání s mnoha
zahraničními a většinou lokálních skutečně
vyčnívá."
(H. Šmídlová, personální ředitelka
Hewlett - Packard)

Termín: út-st, 15.-16. dubna 2005

Praha, Hotel Ambassador, čtvrtek 24. března 2005

15. výroční konference

Společnosti pro strategické řízení, inovace
a podnikatelství

Pod záštitou Ing. Martina Jahna, MBA,
místopředsedy vlády ČR pro ekonomiku

PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ

Člen:

Jak založit a udržet rychlý růst
prostřednictvím sdílení procesů
a způsobilostí mezi dynamickými podniky
Vážení přátelé, kolegové ve strategii,
inovacích a podnikatelství,

dosažení a udržení rychlého růstu je v dnešním dynamickém světě
výzvou pro každý vitální podnik bez ohledu na obor jeho podnikání,
právní formu, vlastnické poměry, velikost či délku existence.

Zvláštní pozornost budeme proto v jubilejní 15. sezóně činnosti
Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství věnovat
těm podnikům, kterým se díky razantním inovacím daří dlouhodobě
udržovat rychlý růst. Je přitom patrné, že inovační projekty jsou
akcelátorem růstu jak uvnitř organizací, tak na jejich rozhraní.
Inovativní malé a střední podniky nejen čerpají zajímavé
podnikatelské příležitosti ze spolupráce s velkými „zavedenými“
společnostmi, ale svými idejemi, proaktivním stylem práce i tvůrčí
energií a podnikatelským duchem podněcují a uvolňují podnikavost
a iniciativu u svých partnerů.

Přijměte proto pozvání na výroční konferenci SSŘIP
„PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ - Jak založit a udržet rychlý růst
prostřednictvím sdílení procesů a způsobilostí mezi dynamickými
podniky“ (Praha, 24.3. 2005) i na InterProgramy, které jsme
připravili ve spolupráci s našimi domácími a zahraničními partnery.

Děkuji za Váš zájem a těším se na společná setkání v novém roce.

předseda Společnosti pro strategické řízení,
inovace a podnikatelství
ředitel programu Next Generation Leadership®

Ondřej Landa

S přátelským pozdravem a v úctě,

patroni SSŘIP:

konf2005.qxp
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15. výroční konference SSŘIP

ODPOLEDNE

P R O G R A M KO N F E R E N C E
DOPOLEDNE

17:15 Závěr konference, číše vína

17:00 Jak urychlit růst – rekapitulace a podněty
z konference (Ondřej Landa)

Jiří Cienciala, předseda představenstva a generální ředitel,
Třinecké železárny, a.s.;
Zbyněk Frolík, ředitel společnosti, LINET spol. s r.o.;
Tomáš Kala, výkonný ředitel, Pracujme chytřeji, o.p.s.;
Miloslav Rut, generální ředitel, CISCO SYSTEMS ČR, s.r.o.
Moderátor : Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa, s.r.o.

15:55 Panelová diskuse : Partnerství v akci

15:35 Káva, občerstvení

15:00 „Pracujme chytřeji“ : Multimediální systém pro
předávání zkušeností úspěšných firem a
podnikatelů (Tomáš Kala, výkonný ředitel, Pracujme
chytřeji, o.p.s. a Zbyněk Frolík, ředitel společnosti,
LINET spol. s r.o.)

14:30 Projekt GetIT – Prostřednictvím informačních
technologií k úspěchu malých a středních
podniků v konkurenčním prostředí Evropské
unie (Miloslav Rut, generální ředitel, CISCO
SYSTEMS ČR, s.r.o.)

14:00 Vytváření podnikatelských uskupení jako součást
strategie dynamického růstu (Jiří Cienciala,
předseda představenstva a generální ředitel,
Třinecké železárny, a.s.)

13:00 oběd

patroni SSŘIP:

Pavel Bobošík, generální ředitel Sahm s.r.o.;
Zbyněk Fiala, vedoucí redaktor, Ekonom;
Zbyněk Frolík, generální ředitel, LINET, s.r.o.;
Willibald Kolarčík, generální ředitel,
HYDROSYSTEM project, s.r.o.
Moderátor : Ondřej Landa, vedoucí partner, Inventa, s.r.o.

11:30 Panelová diskuse : Partnerství pro rozvoj inovační podnikání

11:10 Káva, občerstvení

10:40 Strategická partnerství a akvizice v expanzi
českého podniku na Západ i na Východ –
zkušenosti společnosti Sahm, s.r.o. (Pavel
Bobošík, generální ředitel, Sahm s.r.o.)

10:10 Inovační podnikání – cesta k prosazení malých
a středních podniků jako partnerů urychlujících
růst velkých společností (Willibald Kolarčík,
generální ředitel, HYDROSYSTEM project, s.r.o.)

09:40 Jak získat přístup k know-how tvůrců inovací
a lídrů rozvoje oborů (Zbyněk Frolík, ředitel
společnosti, LINET spol. s r.o.)

09:05 Moderní dynamická ekonomika – jak vytvářet
prostor a podmínky pro optimální symbiózu
velkých, středních a malých podniků (Zbyněk
Fiala, vedoucí redaktor, Ekonom)

09:00 Zahájení konference
Ondřej Landa, předseda Společnosti pro strategické
řízení, inovace a podnikatelství

PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ
Jak založit a udržet rychlý růst prostřednictvím sdílení
procesů a způsobilostí mezi dynamickými podniky

Generální ředitel společnosti Cisco Systems pro ČR a SR,
narodil se v roce 1962 v Praze. Po absolvování FEL ČVUT
nastoupil jako ředitel do americké firmy Millipore, z které
odešel do společnosti Dell Computer. V Dell Computer
pracoval ve funkci obchodního a marketingového ředitele.
Od léta 1997 je ředitelem společnosti Cisco Systems pro
ČR a SR.

Ing. Miloslav RUT

Zakladatel a prezident poradenské a školicí společnosti
Inventa. Přední český poradce v oblasti strategického
řízení, inovací, lidského potenciálu a transformace podniků.
Zakládající předseda Společnosti pro strategické řízení,
inovace a podnikatelství. Člen orgánů mezinárodních
manažerských organizací (European Management
Association, International Council of American
Management Association, efmd European Foundation for Management
Development 1994-2000), člen a zakládající prezident (1991-94) Business
Leaders Forum. Tvůrce a ředitel mezinárodních certifikačních programů
InterManager® a InterLeader®.

PhDr. Ing. Ondřej LANDA, PhD

Studoval VŠZ v Praze, specializace automatizované
systémy řízení. Poté pracoval jako ředitel soukromé
společnosti, zabývající se IT. Od roku 1994 byl ředitelem
divize IT nadnárodní společnosti Expandia a od roku 1997
působil v eBance jako ředitel pro strategii a rozvoj. V roce
2000 se stal generálním ředitelem a předsedou
představenstva ČP Direct, a.s.. Od roku 2002 zároveň
vykonával funkci vrchního ředitele úseku péče o klienta v České pojišťovně,
kde byl spoluodpovědný za vybudování nového systému obsluhy klientů a
projekt transformace společnosti. Vybudoval komunikační centrum
s největší kapacitou v ČR. Od prosince 2004 je designovaným ředitelem
projektu "Pracujme chytřeji". Je členem Futurity teamu, společenství
manažerů, zabývajících se interim managementem.

Ing. Tomáš KALA

(nar. 1940), absolvent Vysoké školy strojní a textilní v
Liberci, na UK v Praze ukončil postgraduální kurz
teoretické fyziky a kurz moderních variačních metod v
mechanice kontinua, na UP Brno postgraduální kurz
diferenciálních rovnic; po roce 1990 manažerské kurzy
(dotované vládou) v USA.
Do roku 1960 pracoval jako konstruktér MSA Dolní
Benešov, poté jako výzkumný pracovník Cutisin Jilemnice a Sigma
Výzkumný ústav. Po rozpadu koncernu Sigma (1990) spoluzaložil firmu
Hydrosystém, která se zaměřuje na výzkum a jeho aplikaci v engeneeringu
a kompletních dodávkách hydraulických systémů.
Je autorem několika odborných prací, oponentem diplomových a
kandidátských prací na TU Ostrava, VUT Brno a ČVUT Praha a zpracovává
oponentní posudky pro GA ČR.

Ing Willibald KOLARČÍK, CSc.

ŘEČNÍCI, PANELISTÉ
Ing. Pavel BOBOŠÍK
Pavel Bobošík (nar. 1963) je od roku 1991 ředitelem
společnosti SAHM s.r.o., předního evropského výrobce
nápojového skla pro pivovary, producenty nealkoholických
nápojů a pro značkové likéry. Absolvent VŠE Praha a
špičkových manažerských programů na Cambridge
University, Massachusetts Institute of Technology, Harvard
Business School, IMD Lausanne. Podnikatelské aktivity
rozvíjí i jako jednatel společnosti SAHM Productions s.r.o.; ředitel a
předseda představenstva společnosti Sklárna Heřmanova Huť, a.s.;
jednatel sklárny Sklářská Huť s.r.o. Libochovice. Jeho společnosti získaly
prestižní mezinárodní ocenění (BierConvent International, International
European Award for Quality). Je viceprezidentem senátu BierConvent
International, členem předsednictva Českého svazu pivovarů a sladoven,
členem Americké obchodní komory v ČR, Young Presidents´ Organization.
Od roku 2004 působí jako poradce poslankyně Evropského parlamentu
Jany Bobošíkové.

Doc. Ing. Jiří CIENCIALA, CSc., CSM
Celoživotně a v řadě vrcholových manažerských pozic spjat
se společností Třinecké železárny, a.s., od r. 1997
předseda představenstva a generální ředitel. Vědecká
kandidatura v oboru řízení jakosti, v 80. letech vedl tým pro
robotizaci hutnictví a těžkého strojírenství v
Československu. Docentura na VŠB - TU Ostrava. Působí
jako předseda dozorčí rady Hutnictví železa a předseda
česko-polské obchodní komory v Ostravě. Certified Strategic Manager
(American Management Association), člen mezinárodního poradního sboru
SSŘIP.

PhDr. Zbyněk FIALA
Šéfredaktor týdeníku Ekonom od roku 1999. Absolvent
žurnalistické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1970). Větší
část novinářské dráhy před rokem 1989 strávil v deníku
Mladá fronta a v Československé televizi. V deníku působil
v mezinárodním oddělení, v televizi v diskusních pořadech a
v pořadech pro popularizaci vědy a ochranu životního
prostředí. K žurnalistice se vrátil i po ročním působení ve
fukci mluvčího federální vlády (1990) a založil finanční rubriku deníku Právo
(1994). V Ekonomu se orientuje na témata civilizační změny, která spočívá
v přechodu k ekonomice založené na vědění, a tedy i na síťové spolupráci a
vyšší míře důvěry.

Ing. Zbyněk FROLÍK
Zakladatel a generální ředitel společnosti LINET. Nositel
prestižního titulu Podnikatel roku 2003. Zbyněk Frolík začal
s podnikáním v roce 1981 - pěstoval řezané květiny jako
vedlejší zaměstnání. V roce 1989 vlastnil jedno z největších
soukromých zahradnictví v Čechách. V roce 1990 založil ve
staré rozpadlé zemědělské usedlosti firmu na výrobu lůžek
a vybavení nemocnic a domovů důchodců. Dnes je zde
jedna z nejmodernějších výrobních továren na sofistikovaná nemocniční
lůžka pro intenzivní a superintenzivní péči, která patří mezi 5 největších
světových firem z oboru. Společnost LINET byla již devětkrát oceněna
nejvyšší cenou na mezinárodních veletrzích zdravotnické techniky a v roce
2000 Národní cenou za design.

