
S potěšením vás vítáme na letošním 
XIX. ročníku Týdne Facility Managemetu, 
který se uskuteční ve dnech 
11.–15. listopadu 2019 v Ostravě a v Praze 

Máte mimořádnou příležitost dozvědět se více 
o novinkách z oboru FM
z úst zajímavých a inspirativních řečníků

Svoji záštitu TFM 2019 udělili:

FACILITY
MANAGEMENTU
OSTRAVA | PRAHA | 11.–15. 11. 2019

T Ý D E N

facilityMotto: 



Letošním TFM chceme slovní hříčkou faCIliTY poukázat na rovnost 
FM průmyslu mezi business a municipální částí. Správa městských 
a státních majetků se dostává do popředí v úzké spojitosti navyšováním 
příjmové stránky měst, ale i zároveň napjatými rozpočty těchto institucí 
vlivem mandatorních navyšování mezd. I zde sledujeme pomyslné 
tání ledů a vzestup důležitosti a postavení FM managerů ve státních 
institucí s ohledem na investice do jejich vzdělávání. Samostatnou 
a aktuální kapitolou je nastavení státního či městského CAFM systému 
a implementace pasportizace majetku těchto organizací. 

IFMA.CZ je českou pobočkou mezinárodní profesní asociace Facility 
managmentu IFMA (Internacional Facility Managment Association) se 
sídlem v Hustonu, USA. Česká pobočka byla založena v roce 2000.

„FACILITY – CITY“

T Ý D E N
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NABÍDKA LETOŠNÍHO 
PROGAMU TFM

Pondělí 11. listopadu
Exkurze do moderních kancelářských prostor Tieto Towers v Ostravě
Start prohlídky je od 16:00 hodin

Úterý 12. listopadu
Mezinárodní konference IFMA CZ s mottem „Facility – CITY“
Začátek v 9:00 hodin, předpokládaný konec v 17:30
Na konferenci bude volně navazovat
Společenský večer s vyhlášením výsledků soutěže FM AWARDS 2019
Očekávané propojení obou akcí v 19:00 hodin

Středa 13. listopadu
I.  Doprovodný program formou kulatého stolu pod názvem  

„Na co programátoři CAFM zapomněli“
II.  Současně poběží workshop se zaměřením na  

„FM soft služby a dopad vývoje minimálních mezd 2019/2020  
na produktivitu“  

Obě akce se uskuteční v dopoledním čase od 9:00 do 13:00 hodin

Pátek 15. listopadu
XIX. ročník TFM TFM zakončíme spolu s časopisem Facility manager 
 setkáním u kulatého stolu na téma 
„Vhodné technologie pro města a obce v rámci FM“ 
V době od 9:00 do 12:00 hodin
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Prohlídka TIETO TOWERS 

Pondělí 11. 11. 2019

Tieto Towers (původní název měl být IQ Ostrava Office Park) je označení pro 
dvojici výškových kancelářských budov poblíž ostravského náměstí Republiky. 
Místní obyvatelé jim přezdívají ostravská dvojčata či ostravské mrakodrapy.

Adresa: 28. října 3346/91, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Začátek prohlídky v 16:00 hodin, sraz u hlavní recepce
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
IFMA CZ 

Úterý 12. 11. 2019 od 9:00 hodin

Fakulta stavební (FAST) je jedna ze sedmi fakult Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO), 
v pořadí druhá nejmladší. Fakulta poskytuje studijní pro-
gramy v bakalářském, (navazujícím) magisterském i dok-
torském (Ph.D.) stupni studia. Studenti jsou vyučováni 
v českém i anglickém jazyce ve všech úrovních studia for-
mou prezenčního i kombinovaného studia.
Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba

Jsme Fakulta stavební!
Místo, kde se studenti mění na stavaře, kteří jsou schopni vybudovat nádher-
né stavby a inženýrské projekty. Místo, kde naši odborníci vytváří a testují nové 
technologie a přetváří svět.
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
NA KONFERENCI

Jiří Knap, prezident IFMA CZ
Úvodní slovo prezidenta asociace
Ve FM službách pracuje více než 15 let, aktuálně na pozici COO CZ+SK pro SpS ve 
společnosti ISS Facility services, s. r. o. Vzdělání ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická, 

obor automatizované systémy řízení.

Irena Bartoňová Pálková, Hospodářská komora České republiky
Facility management v kontextu situace našeho národního hospodářství
Je zakládajícím členem České asociace úklidu, předsedkyní představenstva této asociace. 
Od roku 2002 je viceprezidentkou Evropské asociace úklidového průmyslu a od roku 2003 

je expertem sociálního dialogu úklidového průmyslu Evropské unie. V roce 2014 byla zvolena vice-
prezidentkou HK ČR.

Lara Paemen, ředitelka IFMA Europe
FM v Evropě a globálním měřítku
Lara převzala roli evropského ředitele IFMA od dubna 2017. V této funkci je vazbou mezi 
centrem IFMA v USA a evropskými kapitolami IFMA a členem evropského poradního sboru. 

Předtím získala 17 let zkušeností jako manažer konzultací a změn strategických pracovišť v MCS, AOS 
/ Colliers a několika mezinárodních poradenských firmách FM po celé Evropě.

Tomi Teikko, Tieto corporation
Budoucnost digitalizace a EB (empatická budova)
Vedoucí průmyslového internetu s více než 25 lety zkušeností v oblasti IT, ředitel Tieto 
Inteligentní budovy

Ondřej Štrup, IFMA Fellow, Hein Consulting, s. r. o.
BIM – facility management – Smart City
V oblasti FM se pohybuje již přes 20 let, inicioval založení pobočky IFMA CZ, kde působil 
několik let na pozici prezidenta, v současnosti je členem Představenstva IFMA CZ a ředi-
telem FMCC pro střední a východní Evropu. Působí jako poradce v oblasti FM, je garantem 

a hlavním lektorem rekvalifikačního vzdělávání facility manažerů.

 Moderátorem celého dne je Tomáš Michna
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
NA KONFERENCI

Jana Hezselyová, ESSITY Czech Republic, s. r. o. 
Tvorba hodnoty pro zákazníka
Od r. 2015 na pozici National Sales Manager pro ČR a SR. 16 let zkušeností v oblasti pror-
deje FMCG, B2B, obchodního rozvoje a expanze na jiné než území EU, vedení týmů, opti-

malizace a nastavení prodejních procesů.

Aleš Choutka, Alstanet, s. r. o.
Rozšíření řídících činností FM týmu o měkké služby
Je absolventem FAST ČVUT - obor Ekonomika a řízení stavebnictví. Spoluzakladatel a jed-
natel společnosti Alstanet, s.r.o., kde působí jako konzultant a poradce v oblasti procesní 

analýzy ve FM, benchmarkingu a projektový koordinátor.

Milada Skutilová, Kärcher, spol. s r.o.
Digitalizace v úklidu = náklady pod kontrolou
Jednatelka společnosti, kdy se za jejího působení obrat v ČR ztrojnásobil. Nehledá pro-
blém, ale řešení. Tímto způsobem se snaží řešit i práci s českým člověkem. Snaží se obklo-

povat lidmi v tomto směru se stejným názorem. “Mám to štěstí, že mám takové kolegy.“

Miroslav Krivčík, CBRE Global Workplace Solutions, s. r. o.
Čo robíme pre SHELL (FM a čerpacie stanice)
Působí na pozici Country Manager CZ & SK a má na starosti komplexní řízení aktivit pro 
tuto oblast. Má více než 13 let zkušeností s řízením v kontraktní a výrobní logistice.

Miroslav Iwachow, AI NEXT, s. r. o., IBM certifikovaný architekt 
Inteligentní budovy Tririga Business case
Technické vedení sektoru pro střední a východní Evropu ve společnosti IMB Česká republi-
ka se zaměřením na průmysl 4.0 a Watson internet věcí. Řídí nová řešení s transformací 

do výrobního průmyslu, digitalizace, automatizace, internet věci a prediktivní analýzy. 

Daniela Spiesová, Akademie digitální ekonomiky, s. r. o.
Smart City: Je chytré město opravdu ineligentní?
Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na ČZU a následně Fakultu elektrotech-
nickou na ČVUT. Již více než 10 let pracuje jako vysokoškolský pedagog, školí veřejnou 

a soukromou sféru v oblasti manažerských dovedností a ekonomie. Je majitelkou dvou společností. Je 
odborníkem ve tvorbě strategických dokumentů pro veřejnou správu a to v oblasti Smart City. 
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
NA KONFERENCI

Leonard Waletzký, Masarykova univerzita Brno
Data – stavební kámen Smart City 
Leonard Walletzký pracuje na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně od roku 
2011. Zabývá se především Teorií služeb (Service Science) a její uplatnění v oblasti infor-

mačních technologií. Dále je odborníkem v problematice marketingu služeb a řízení - vše v kombinaci 
s ICT. Od roku 2013 vede Laboratoř servisních systémů, v rámci které se mimo jiné zaměřuje na analýzu 
SMART City a designu služeb. Publikoval články o koncepci SMART City a vedl již několik prací týkající 
se aplikace služeb ICT v rámci SMART City.

Michal Faltejsek, FAST VŠB TU Ostrava
O FM a městech a využívání systémů
Absolvent katedry MI na FAST VŠB TUO se zaměřením na FM, informační modelování 
staveb a Smart Cities. Na katedře pokračuje jako doktorand ve vědě a výzkumu v těchto 

oblastech. Působí jako lektor s BIM a FM tématikou. Participuje na IT4Innovations (národním super-
počítačovém centru v Ostravě) a je jedním ze zakladatelů společnosti smart urbido s.r.o. Výherce FM 
Awards 2016 s prací „Smart Cities: chytrá správa města s využitím metody BIM“. 

Martina Kymrová, WPremium event, s. r. o. 
Panelová diskuze na téma: Pracovní prostředí kanceláří
Působí v oblasti marketingu a komunikace více než 15 let. Pracovala převážně pro tech-
nické společnosti, naposledy pro facility společnost ATALIAN, kde zastávala 6 let pozici 

marketingové a PR manažerky. V současné době je šéfredaktorkou časopisu Facility Manager.

Jan Mandys, FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o.
Technické aspekty osvětlovacích soustav a návrh osvětlení v návaznosti 
na platné normy ČSN
Obchodní ředitel společnosti FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. s dlouholetými zkušenoste-

mi v oblasti osvětlení

David Mikstein, Masarykova univerzita Brno
Požární bezpečnost s využitím digitálního modelu budovy
Vedoucí pracovní skupiny BIM v Oddělení facility managementu pod Správou Univerzitnío-
ho kampusu Masarykovy univerzity v Brně.

Více než 10 let je součástí projektu pasportizace budov a technologií, integrace BIM s GIS a provozními 
systémy.
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Jan Kotalík, IKA DATA, spol. s r. o.
Zkušenosti českého krajánka v qatarském Doha
Vystudoval ČVUT a nyní působí jako projektový manažer a Archibus konzultant. Je zodpo-
vědný za implementace systému u klientů. 

Ilona Štěpničková, Ústav hematologie a krevní transfuze
Výstavba nových pavilónů ÚHKT v režimu BIM
Pracuje jako odborný referent v ÚHKT se zodpovědností za zpracování zadávací dokumen-
tace k výběrovým řízením a současně působí jako externí konzultantka v oblasti FM

Ondřej Antoš, EASY FM, s. r. o.
Výhody a úskalí projektů smart building v rámci automatizace systémů
řízení majetku
Ředitel a jednatel společnosti EASY FM, s. r. o., specialista na strategický rozvoj, systémy 

řízení podniků, facility management a CAFM systémy

Petr Glos, T-MAPY, spol. s r. o.
Facility city – využití grafického informačního systému 
pro správu města
Vedoucí projektů a konzultant GIS. Ve společnosti T-MAPY se zabývá nasac-

zením a integrací GIS, BIM a FM, technologiím GIS se věnuje více než 25 let. Na MU Brno vedl projekty 
pasportizace budov a technologií, jednotného systému pro řízení a monitoring technologií budov a ind-
tegrace GIS s provozními systémy. 
Dana Glosová, Magistrát města Brna
Vedoucí Oddělení GIS v Odboru městské informatiky. Od r. 2005 řídí budování a rozvoj GIS, kdy se jedná 
o komplexní a jednotný informační systém, který je využíván zejména interními uživateli magistrátu 
a úřadů městských částí, Jeho vybrané části jsou určeny rovněž pro odbornou i laickou veřejnost. 

Milan Hampl, IKA DATA, spol. s r. o.
Příběh jednoho BIM projektu
Vystudoval FAST ČVUT, je pastprezident IFMA CZ, člen EU BIM Task Group, člen Archi-
bus Steering Commitee, CEO společnosti IKA DATA, s. r. o., která od počátku roku 2000 

poskytuje profesionální IT služby a zastupuje společnost Archibus na českém a slovenském trhu.  
17 let působil na FAST ČVUT, kde končil jako ředitel Výpočetního a informačního centra, je zakládajícím 
členem IFMA CZ.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
NA KONFERENCI
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Jakub Bican, CAD studio, s. r. o.
Praktické využití BIM dat pro správu pasportu a podporu FM procesů
Odborník na SW řešení pro správu a netriviální zpracování dat se zaměřením zejména na 
data grafická. Tomu se věnoval při studiu na MFF UK, následné akademické práci na UTIA 

AV ČR. V CAD Studiu působí už od r. 2011, posledních 5 let jako ředitel divize GIS, kde se účastní vedení 
klíčových projektů a řídí vývoj vlastního produktu twiGIS. 

Michal Faltejsek, FAST VŠB TU Ostrava
Zavádění BIM na VŠB TU Ostrava
Absolvent katedry MI na FAST VŠB TU v Ostravě se zaměřením na FM, ins-
formační modelování staveb a Smart Cities. Na katedře pokračuje jako dok-

torand ve vědě a výzkumu v těchto oblastech. Působí jako lektor s BIM a FM tématikou. Participuje na 
IT4Innovations a je jedním ze zakladatelů společnosti smart urbido s.r.o. 
Eva Wernerová, FAST VŠB TU Ostrava
Pracuje jako odborná asistentka na FAST VŠB TU Ostrava Katedře městského inženýrství. 
Profesně se zabývá problematikou FM ve fázi provozu a užívání staveb, zj. ve spojení s metodou BIM 
a jejím zaváděním do již existujících staveb. Pravidelně publikuje v odborných periodicích, je spolui-
autorkou odborných materiálů pro ČKAIT a dvou monografií. Mimo vědy a výzkumu, výuky, a vedení 
vysokoškolských absolventských prací působí jako lektorka ve vzdělávacích kurzech. 

Jan Široký, Energocentrum Plus, s. r. o.
Optimalizace provozu TZB pomocí metod umělé inteligence
V rámci doktorandského studia na Katedře kybernetiky (Fakulta aplikovaných věd, 
Západočeská univerzita v Plzni) se zaměřil na aktivní detekci poruch a řízení s aplikací  

na TZB. Od r. 2003 pracuje v Energocentru Plus, v posledních letech jako vedoucí výzkumného týmu se 
zaměřením na prediktivní regulaci a automatizovanou analýzu měřeních dat TZB.

Tomáš Krajčinovský, BIM.POINT
Přínosy BIM modelu pro FM
Ve světě BIM se pohybuje od r. 2009. BIM objevil prostřednictvím Archicadu a modelování 
v něm ho nadchlo. Kromě stavitelství se zabýval také architekturou, obchodem a galerij-

nictvím. Své poznatky a zkušenosti z těchto oborů s úspěchem využívá při své současné práci – popu-
larizaci BIM v České republice a také při vývoji aplikace Bim.Point.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
NA KONFERENCI
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SPOLEČENSKÝ VEČER 
s předáním cen FM AWARDS 2019

Úterý 12. 11. 2019

Úterní program bude pokračovat společenským večerem, kde ani letos nebude 
chybět slavnostní vyhlášení výsledků soutěže FM AWARDS 2019 v soutěžních 
kategoriích:

• Projekt roku
• Studentská práce 
• Odborná práce
• Osobnost roku
• Objev roku

Přihlášené nominace hodnotila odborná porota ve složení:
Zdeněk Březina – AmRest, s. r. o.
Michal Petrbok – Molson Coors Pivovary Staropramen, s. r. o.
Daniel Martynek – Magistrát města Třince

Patronem soutěže za Představenstvo IFMA CZ 
je Tomáš Michna – innogy Česká 
republika, a. s.
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Diskuzní panel 
„NA CO PROGRAMÁTOŘI 
CAFM ZAPOMNĚLI“ 

Středa 13. 11. 2019 od 9:00 hodin

Tento doprovodný program se uskuteční v Moravskoslezském inovačním centru, 
budova TRIDENT, Technologická 375/3, Ostrava-Poruba 
Diskuzní kulatý stůl připravila nově vzniklá Sekce FM IT/CAFM asociace IFMA CZ 
a diskutovat s Vámi bude reprezentativní množina zástupců společností, které 
v ČR dodávají systémy označované zkratkami CAFM či IWSM a také dlouholetí 
zástupci významných uživatelů z řad klientů i FM poskytovatelů.Vzájemně jsme 
se vyzvali, abychom se sami sebe zeptali, co v našich systémech postrádáte a co 
bychom si mysleli, že by mohlo sloužit našim klientům, tedy uživatelům našich 
systémů. Nicméně kulatý stůl je určen především Vašim dotazům, na něž účast-
níci, řízeni moderátorem, budou odpovídat.

Moderace: Milan Hampl, Tomáš Prokeš
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Workshop „FM SOFT SLUŽBY 
A DOPAD VÝVOJE MINIMÁLNÍCH 
MEZD 2019/2020 
NA PRODUKTIVITU“

Středa 13. 11. 2019 od 9:00 hodin
 
S druhým doprovodným programem zůstaneme na půdě VŠB TU Ostrava FAST 
se začátkem v 9:00 hodin. 

Definice a terminologie ... Norma definuje tzv. 
„tvrdé služby“ - FM služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře
„měkké služby“ - FM služby vztahující se k lidem a organizaci

Do oblasti „měkkých služeb“ patří bezpečnost, zdraví a ochrana. Tyto služby ze-
jména po 11. září 2001 hrají významnou roli a jsou nejvíce vnímány jednotlivými 
pracovníky a právě tato oblast se zajisté stane hlavním polem rozvoje facility 
managementu.
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Kulatý stůl 
„VHODNÉ TECHNOLOGIE PRO 
MĚSTA A OBCE V RÁMCI FM“ 

Pátek 15. 11. 2019 od 9:00 hodin

Celý program TFM 2019 zakončíme v Praze. 

Sejdeme se v areálu ČVUT, budova B, přízemí – showroom CIIRC, Jugoslávských 
partyzánů 1580/3, Praha 6 – Dejvice

Diskuzní setkání je zaměřeno na technologie, čerpání dotací a zároveň aktuální 
požadavky obcí a měst.

Diskutovat budou například:
Arch. Michal Postránecký, ředitel CIIRC Praha
Petr Neumann, místostarosta Prahy 15
Aleš Choutka, Arch consulting
a další

TFM 2019 zakončí 
prezident asociace 
Jiří Knap

Moderace: 
Arnošt Wagner
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ATALIAN CZ, s. r. o.
Nabízíme komplexní služby, které souvisejí s úplnou sprá-
vou a údržbou objektů. Umožníme vám soustředit se 
pouze na váš hlavní předmět činnosti. ATALIAN chápe FM 
jako strategický nástroj řízení, s jehož pomocí dosáhneme 
 optimální strukturu nevýrobních nákladů a s tím odpovída-
jící kvalitu a užitek jednotlivých procesů. Důraz klademe na 
řízení, kompetenci, odpovědnost, kvalitu a záruky za posky-
tované služby.

AWIGO, s. r. o.
Společnost AWIGO poskytuje služby správy a údržby budov 
již od roku 2004, přičemž se specializuje na facility manage-
ment v oblasti logistických celků. Komplexní a podpůrné 
služby v oboru facility managementu doplňují divize sta-
vební, divize stěhování a autodopravy nebo polygrafické 
služby. AWIGO je ryze českou společností bez účasti zahra-
ničního kapitálu, avšak je držitelem mezinárodních certifi-
kátů kvality ISO v oblasti Facility management, Komplexní 
stavební činnost a Stěhovací práce.

CENTRA, a. s.
Společnost CENTRA a.s. byla založena v roce 1991. V za-
čátcích své činnosti se zabývala nákladní autodopravou, 
svozem a likvidací odpadu a inženýrskou činností, poté se 
začala orientovat na správu nemovitostí. V roce 1999 byla 
vyčleněna samostatná divize Facility Management, která 
našim klientům poskytuje služby v tomto dynamicky se 
rozvíjejícím oboru. Facility Management se postupně stává 
hlavním předmětem činnosti firmy. 

innogy Česká republika, a. s.
Podnikání innogy v Česku stojí na čtyřech hlavních pilířích 
– dodávkách zemního plynu a elektřiny, distribuci plynu, 
skladování plynu v podzemních zásobnících a výrobě tepla 
a elektřiny. Skupina innogy v České republice je součástí 
jedné z největších a nejprogresivnějších energetických firem 
v Evropě a dlouhodobě se zaměřuje na poskytování svých 
produktů ve vysoké kvalitě a s maximální spolehlivostí.

PARTNERSKÉ SPOLEČNOSTI
Úroveň STANDARD
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KONE, a. s.
Posláním společnosti KONE je zlepšovat pohyb osob v měst-
ském životě. S využitím našich zkušeností poskytujeme spo-
lehlivý, bezpečný a komfortní pohyb lidí v budovách i mezi 
nimi. V roce 2017 jsme dosáhli tržeb ve výši 8,9 miliard EUR. 
KONE aktuálně zaměstnává více jak 55.000 profesionálů ve 
více jak 60 zemích světa. Akcie KONE třídy B jsou již od roku 
1967 zapsány na burze Nasdaq Helsinki Ltd. ve Finsku.

Sodexo – integrovaný facility management a zařízení 
školního stravování, s. r. o.
Sodexo je světová jednička v motivačních řešeních. Nabízíme 
celou řadu motivačních řešení od zaměstnaneckých benefi-
tů, stravenek, dárkových poukázek, systému Cafeteria až po 
řešení pro externí partnery, jejichž hlavním úkolem je podpo-
řit a odměnit výkonnost. Víme, že každá firma je jedinečná 
a potřebuje individuální přístup. Proto pro vás připravujeme 
různé druhy benefitových řešení a programů na míru. 

Special Service International, s. r. o. 
Jsme ryze českou rodinnou společností a na trhu nemovi-
tostí se pohybujeme od roku 1990. Zajišťujeme komplexní 
služby IFM – bezpečnost, údržbu i úklid. Naše portfolio tvoří 
několik stovek objektů po celé České a Slovenské republice, 
staráme se o obchodních centra i kancelářské budovy, pů-
sobíme ve výrobních společnostech a logistických areálech. 
V SSI Group víme, co potřebují naši klienti. Volíme takové 
cesty, které pro ně znamenají největší profit. Nájemcům, 
pracovníkům nebo návštěvníkům garantujeme maximální 
pohodlí. Zjednodušujeme cestu ke správě nemovitostí.

PARTNERSKÉ SPOLEČNOSTI
Úroveň STANDARD
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Alstanet, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1999 a pri-
márně se zaměřuje na vývoj vlastního softwarového pro-
duktu AFM pro podporu procesů FM.
Naší specializací je přizpůsobení aplikace firmám na míru 
tak, aby plně pokrývala všechny jejich požadované procesy. 
Nabízíme provozování aplikací a jejich správu formou cloud 
služby na serverech umístěných na páteřní síti internetu.
Společnost zastává také roli poradce při realizaci rozsáhlých 
projektů v oblasti IT. Našimi typickými klienty jsou společ-
nosti se sítí poboček, pro které provozujeme CAFM aplikace, 
ale i intranetové či extranetové firemní informační systémy. 

AI NEXT, s. r. o.
Jsme platforma, která propojuje startupy s technologickým 
partnerem a cílovým zákazníkem.
Máme portfólio technologií a disponujeme odborníky, kteří 
vám pomohou zvolit technologie, produkty či služby, které 
jsou v hodné k tomu, aby podpořily Váš business. Spolupra-
cujeme se špičkami v AI oboru.

AVE Services, s. r. o.
Jsme jednou z největších společností na trhu v oblasti od-
padového hospodářství, komunálních služeb, sanací eko-
logických zátěží, demolic, údržby komunikací a facility ma-
nagementu. Jsme vedoucím dodavatelem na poli chytrých 
technologií konceptu Smart City v oblasti odpadového hos-
podářství. Své služby poskytujeme v České republice již od 
roku 1993. Kromě českého trhu působíme také na Slovensku 
a Ukrajině. Vše provádíme s pečlivým ohledem na ekologii 
a ochranu životního prostředí.
https://www.ave.cz/cs/praha/ave-servises-s.r.o.

BIM.POINT
Jsme společnost z České republiky, která vznikla s cílem 
využít dvacetiletých zkušeností s projektováním a vytvořit 
intuitivní nástroj pro práci s informacemi obsaženými v BIM 
modelech. Děláme věci jednoduše a účelně. Známe potřeby 
klientů. Naší vizí je živý BIM model sloužící svému účelu po 
celou dobu životnosti staveb.

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE
Úroveň PARTNER



18

T Ý D E N

CBRE Global Workplace Solutions s.r.o.
CBRE je první společnost na světě, která zajišťuje komplet-
ní realitní a investiční služby. Disponuje špičkovými doved-
nostmi a téměř neomezeným know-how. Větším, než mají 
běžné realitní kanceláře. Nabízí řadu souvisejících realitních 
služeb. Od správy a údržby nemovitostí, obchodních trans-
akcí, projektového managementu, správy nemovitostí a in-
vestic, ocenění nemovitostí, pronájmu i prodeje komerčních 
nemovitostí, strategického poradenství až po hypoteční 
a developerské služby.  

CTP Invest, spol. s r.o.
CTP je full-service komerční realitní developer. Stavíme, 
spravujeme a dodáváme na míru postavené, high-tech ob-
chodní parky v celé střední a východní Evropě. 

ČEZ Korporátní služby, s. r. o.
Posláním společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. je trvalá, 
úspěšná podnikatelská činnost v oblasti podpůrných služeb 
za účelem zajištění vysoce kvalitních a spolehlivých služeb 
při efektivním vynaložením nákladů. Vizí společnosti ČEZ 
Korporátní služby, s.r.o. je: Stát se hlavním integrátorem 
v poskytování podpůrných služeb ve Skupině ČEZ a dosáh-
nout úrovně „nejlepší praxe“ poskytovaných služeb v kvalitě 
a ceně.
https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolec-
nosti-skupiny-cez-v-cr/cez-korporatni-sluzby.html

FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o.
Společnost FRONTIER TECHNOLOGIES s.r.o. je společnost 
zabývající se navrhováním a projekcí, dodávkami, servi-
sem a integrací komplexních systémů umělého osvětlení 
pro průmysl, veřejné budovy, venkovní osvětlení a speciální 
aplikace. Zároveň se zabývá návrhem, vývojem a výrobou 
vlastních svítidel a má uzavřená strategická partnerství 
s předními evropskými výrobci svítidel. 

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE
Úroveň PARTNER

ČEZ KORPORÁTNÍ SLUŽBY
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CHASTIA, s. r. o.
Software pro podporu Property a Facility Managementu 
a výroby energií, komplexní systém určený pro správu, evi-
denci, provoz údržbu, sledování nákladů, hmotného a ne-
hmotného majetku. 

IKA DATA, spol. s r. o.
Ryze česká společnost poskytující profesionální služby v ob-
lasti informačních technologií. Software pro podporu Facili-
ty managementu, Pasportizace, Facility management pora-
denství. Specailizace v oborech inteligentní budovy, zelené 
budovy, trvale udržitelné stavění a provoz, zelená datová 
centra a zelené IT, energetická náročnost budov. 

Intrasoft, s. r. o.
Vyvíjíme a dodáváme informační systém Intrasoft, webové 
aplikace, portálová řešení, vytvoříme Vám intranet, extra-
net, zabýváme se systémovou integrací. Přes komplexnost 
celého systému je naším hlavním zaměřením software pro 
FM, zejména helpdesková řešení, provozní systém pro sprá-
vu budov, údržbu zařízení, řízení zdrojů a zakázek.
Náš software Vám pomůže s optimalizací a řízením firem-
ních procesů, provádíme integrace nejen v rámci interních 
aplikací, ale také integraci pro výměnu dat mezi Vámi a Va-
šimi klienty či zákazníky.

ISS Facility Services, s. r. o.
Společnost byla založena v dánské Kodani v roce 1901 a dnes 
je nejvýznamnějším světovým dodavatelem v oblasti  Facility 
Services a globálním lídrem v oblasti Integrovaných Facility 
služeb. ISS charakterizují mnoholeté zkušenosti vyvíjením 
nových metod a technologií, stejně jako vysoká úroveň řízení 
služeb v celém jejich spektru. V České republice je firma ISS 
přítomna od roku 1996 a pracuje pro ni přibližně 4.500 za-
městnanců, kteří zajišťují služby pro více než tisíc zákazníků.

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE
Úroveň PARTNER
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KÄRCHER, spol. s r. o.
Kärcher je předním světovým poskytovatelem čisticí tech-
niky. S vysokotlakými a ultra vysokotlakými čističi, vysava-
či a parními čističi, zametacími stroji a mycími automaty, 
 mycími systémy vozidel, čisticími prostředky, tryskami na 
suchý led, čistírnami pitných a odpadních vod, zásobníky 
vody, čerpadly a zavlažovacími systémy pro domácnost 
a zahradu Kärcher nabízí řadu inovativních řešení.

KART, spol. s r.o. 
Zabývá se poskytováním komplexních služeb v oblasti do-
dávek, provozu a údržby technického vybavení budov pře-
devším na území hlavního města Prahy a regionu Střední 
Čechy. Společnost sdružuje odborníky z oborů měření a re-
gulace, vytápění, klimatizace, elektro silno a slaboproudu. 
Cílem společnosti je nabídnout zákazníkovi jednoho odpo-
vědného partnera, který je schopen za rozumnou cenu zajis-
tit bezvadný chod budovy a jistotu komplexní odborné péče. 
Stejná cíl sledujeme i při inženýrské činnosti.

Letiště Praha, a. s.
Naše společnost je provozovatelem mezinárodního Letiště 
Václava Havla Praha. Zabývá se leteckým i neleteckým ob-
chodem s cílem rozvíjet přímé letecké spojení do Prahy a na-
bízet zázemí kvalitního servisu cestujícím. Nabízí služby v ob-
lasti parkování, občerstvení, VIP servisu a pronájmu prostor.

Metrostav Facility s.r.o.
Metrostav Facility s.r.o. nabízí komplexní portfolio činností 
v oblasti provozu, správy, údržby a zabezpečení všech typů 
objektů (administrativních budov, nákupních a obchodních 
center, bytů a ubytoven i výrobních areálů). Strategie naší 
firmy zohledňuje ekologii a společenskou odpovědnost. 
Snažíme se integrovat sociální a ekologická hlediska do kaž-
dodenních firemních operací. Společnost Metrostav Facility 
s.r.o. je součásti koncernu Skupina Metrostav.

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE
Úroveň PARTNER
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OKIN FACILITY, a. s.
Je specialistou v poskytování integrovaného facility mana-
gementu, v jehož rámci zajišťuje technické služby (hard 
services), jako jsou správa a údržba budov, havarijní služ-
ba či energetický management, revize vyhrazených tech-
nických zařízení a podpůrné a administrativní služby (soft 
services) – bezpečnostní služby, recepce, helpdesk, úklid 
apod. Nepřetržitě inovuje své služby a svým klientům nabízí 
unikátní know-how, které mj. čerpá také z členství v mezi-
národní alianci European Customer Synergy. 

PCS, spol. s r. o.
Fascinují nás technologie a jejich neustálý vývoj, proto se 
jimi zabýváme téměř 25 let. Jsme spolehlivým partnerem 
v oblasti bezpečnosti osob, majetku a dat, v oboru speciál-
ních technologií pro měření fyzikálních veličin a pro analýzu 
chemického složení. Vyvíjeme vlastní účetní a ekonomický 
software Aconto. Poradíme, navrhneme řešení, dodáme 
spolehlivé technologie a zajistíme bezproblémový servis.

PROCUSYS, a. s.
Společnost Procusys je českou multioborovou společností, 
která poskytuje svým zákazníkům služby zaměřené na říze-
ní a poskytování podpůrných činností důležitých pro podni-
kání a jeho úspěšný rozvoj. Našim zákazníkům pomáháme 
již od roku 1997. V současné době poskytujeme komplexní 
služby obsahující technickou a ekonomickou správu objek-
tů, energetické, personální a ekonomické poradentsví.

SURPMO, a. s.
Je jednou z nejstabilnějších firem postavená na široké plat-
formě zkušenosti a odbornosti, vycházející z mnohaleté 
tradice práce s památkovými městy a objekty. Společnost 
SURPMO, a.s. mimo jiné nabízí služby týkající se správy ne-
movitostí zahrnující obory Facility management, inženýrskou 
a projektovou činnost v oblasti pozemních staveb, územního 
plánování, regionálního rozvoje a vedení ekonomické agendy.

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE
Úroveň PARTNER
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ESSITY Czech Republic, s.r.o.
Tork je značka společnosti Essity, která je přední světovou 
společností vyrábějící produkty pro hygienu a produkty ze 
dřeva. Skupina vyvíjí a vyrábí trvale udržitelné produkty pro 
osobní hygienu, hygienický papír a produkty ze dřeva. Naše 
výrobky se prodávají v přibližně 100 zemích pod mnoha sil-
nými značkami včetně předních světových značek TENA 
a Tork a regionálních značek, jako jsou Libero, Libresse, 
 Lotus, Nosotras, Saba, Tempo a Vinda.
Jako největší soukromý majitel lesů klade společnost Essity 
obrovský důraz na trvale udržitelnou správu lesů.

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE
Úroveň PARTNER

CENTR GROUP, a.s.
Česká společnost CENTR GROUP, a.s., nabízí všestranné ře-
šení komerční bezpečnosti a patří mezi největší společnosti 
na trhu v České republice. Zhodnocuje bohaté zkušenosti 
získané více než dvacetiletým působením.

PARTNER KONFERENCE 



Je to snadné. Staňte se členy nebo partnery asociace. Jako člen IFMA CZ zís-
káváte přístup k místním i mezinárodním informacím, zdrojům, příležitostem 
a samozřejmě kontaktům, které jsou v obchodním styku tím nejdůležitějším. 
IFMA CZ je připravena pomoci Vám růst osobně i profesionálně.

Co Vám členství v profesní organizaci IFMA CZ přináší?
•  Přístup k nejlepším řešením praxe tak, jak jej prezentuje více než 20.000 členů 

na celém světě
•  Přístup k mezinárodnímu a českému systému vzdělávání certifikovaných FM
•  Přístup k terminologickým a výkladovým slovníkům
•  Zapojení do mezinárodní komunity sdílející problémy a řešení
•  Cenné informace k udržení konkurenceschopnosti Vaší společnosti
•  Automatické členství v mezinárodní IFMA 
•  Sdílení zkušenosti z praxe Facility Managementu
•  Za zvýhodněných podmínek budete mít možnost zúčastnit se akcí týkajících 

se FM v ČR, v Evropě i celém světě 
•  Za zvýhodněných podmínek budete mít možnost získat certifikované 

vzdělávání ve Facility Managementu
•  Podílet se na vývoji oboru v ČR, ale i mimo naše hranice
•  Pravidelné setkávání členů i nečlenů při neformálních setkáních

Co Vaše členství přinese naší organizaci IFMA CZ? 
•  Bez Vás to nepůjde, veškerá činnost organizace je směřovaná k aktivitám 

určeným pro členy 
•  S každým novým členem organizace získává na významu a důležitosti
•  Možnost postupu do Představenstva asociace
•  Snadné ovlivňování náplně činnosti organizace
•  Zpětnou vazbu 

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT 
DO AKTUÁLNÍHO DĚNÍ OKOLO FM? 

T Ý D E N



DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST!

BUDEME SE TĚŠIT NA SETKÁNÍ S VÁMI

PŘI DALŠÍCH AKCÍCH V ROCE 2020

Pořadatel: IFMA CZ, z. s,.Vinohradská 112, 130 00 Praha 3
www.ifma.cz, e-mail: administrativa@ifma.cz

Milena Machová – 606 302 637 
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