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OBERMEYER HELIKA se stala členem CACE

OBERMEYER HELIKA a. s. je novým členem České asociace konzultačních inženýrů
(CACE). Členství v asociaci potvrzuje vysokou profesionalitu poskytovaných služeb
a umožňuje lepší přístup ke zdrojům FIDIC (Federation Internationale des IngenieursConseils, Mezinárodní federace národních asociací nezávislých konzultačních inženýrů)
a EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations).
Cílem společnosti OBERMEYER HELIKA je poskytovat vysoce kvalitní služby. Proto prošli
školením FIDIC hned čtyři členové týmu, a to Lukáš Dudek, Daniel Škovran, Zdeněk Burian
a Petr Kostomlatský. Certifikát je udělován vždy jmenovitě, po splnění profesně náročných
odborných

školení,

konkrétním

inženýrům

či

projektantům,

kteří

působí

v oboru

stavebnictví.
Jeden z držitelů certifikátu v OBERMEYER HELIKA Daniel Škovran, senior projekt
manager získal certifikát na oblast „Smluvní podmínky na výstavbu pro stavební
a inženýrská díla projektovaná objednatelem". Tento manažer stojí za projekty jako jsou
administrativní budova Visionary v Praze, rekonstrukce administrativní budovy BBC
v Bratislavě, etapa III a IV, spolupracoval na výstavbě kanceláří LIVESPORT Aspira
Bussiness Center - Praha, či rozšíření Centra Černý Most - Praha v letech 2011-2013.
„Získání certifikátu pro mě přestavuje další profesní krok vpřed. Díky členství v CACE mám
nyní skvělý přístup ke zdrojům FIDIC a možnost je konzultovat s ostatními kolegy. Na
absolvovaném školení mě zaujaly informace týkající se variací, zkoušení a v neposlední řadě
i všechny příklady korespondence mezi objednatelem, zhotovitelem a správcem stavby, které
skvěle využiji při práci na našem nejnovějším projektu," sdělil Daniel Škovran.
Mezi hlavní úkoly a činnosti CACE patří rozvoj konzultačního inženýrství a podpora
profesní reputace. Zasazuje se o vytváření jednotného prostředí v rámci EU a komunikuje
s dalšími národními asociacemi v oboru. Přenáší pravidla FIDIC a EFCA do českého
prostředí a zpřístupňuje publikace a materiály vydávané FIDIC a EFCA. Také pořádá veřejná
certifikovaná školení FIDIC. Členy CACE je dnes více než 50 konzultačních inženýrských

firem různé velikosti i profesního zaměření. Vůči mezinárodním organizacím reprezentuje
CACE profesi konzultačního inženýra v České republice www.cace.cz.

www.obermeyer.cz
www.opb.de
Společnost OBERMEYER HELIKA a.s. patří k největším architektonickým, projekčním a stavebněporadenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování,
konstrukcí a dopravních staveb, TZB a šetrných budov, projektového managementu a odborného
technického poradenství. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D
a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost
OBERMEYER HELIKA podílela, náleží rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy,
budovy pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty,
stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury a letišť. Mezi její
nejvýznamnější reference se řadí například Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio,
Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky či dětské oddělení Fakultní nemocnice Motol. Má také
bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v zahraničí. Společnost s původním názvem
Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990−1991 a od května 2004 rozšířila své
aktivity na Slovensko a otevřela pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní
skupiny Obermeyer, která patří k největším projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností.
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