
	  

	  

	  	  

	  

 
      
PRESS RELEASE 

 
22 May 2013, Prague 
 

The British Chamber of Commerce in the Czech Republic held its Annual General 

Meeting on 20 May 2013.  Newly elected to the Board of Directors were Aleš Janků, Jon 

Rowley, Jana Ryšlinková and Eva Shaw 

 

 

The Annual General Meeting was held on Monday 20 May 2013 at the Boscolo Hotel in 

the presence of H.E. Sian MacLeod, British Ambassador and Honorary Chair of the BCC. 

 

Marcela Roche, the BCC’s new Managing Director, outlined her vision for the future of 

the Chamber, designed to enhance the commercial environment of the Czech Republic 

and help member companies to grow their business.  Short term goals include the 

maintenance of high-quality social events, a focus on business briefings, a tour around 

the regions, and the establishment of a British Business Club. As a long term vision, she 

introduced the concept of a British Centre, a lively hub for doing business in Prague. 

 

Lukáš Ševčík, Chairman of the Board of Directors, said “The year has been one of 

challenges and successes. The election of a new Managing Director signals an 

opportunity for improved housekeeping and a shift of strategy.“  The year had been 

one of notable high-quality events, with 50 networking opportunities during the course 

of 2012-13, he added.  Mr Ševčík also thanked the outgoing General Director, Mr 

Richard Robinson, for his four years of service.  

 

An election was held to fill four vacant positions on the BCC’s Board of Directors. The 

successful candidates were Aleš Janků, Director of Corporate Affairs at Provident 

Financial; Jon Rowley, Proprietor of TrainEQ; Jana Ryšlinková, Executive Director at 

USBSP (re-elected); and Eva Shaw, Partner at Lansdowne International.  

 
       
Notes for editors:  
 

The British Chamber of Commerce in the Czech Republic was formed in April 1997. 

Since then membership has grown to over 200 companies representing a broad 

spectrum of British interests in the Czech Republic, from major investors to individual 

entrepreneurs. 

 

For further information please contact:     

Alex Went, British Chamber of Commerce Email: alex.went@britcham.cz 

00420 720 220 785 / www.britishchamber.cz 
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Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s B.I.D. services, 
pod záštitou ing. Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,   

Britské ambasády v Praze, Britské obchodní komory a České asociace konzultačních inženýrů Vám představují: 

 

Národní konference o české infrastruktuře 2014 II 
 

Podzimní část 1. ročníku národní infrastrukturní konference v České republice na téma: 
 

„Změny k lepšímu – inspirace v osvědčené mezinárodní dobré praxi“ 
 

středa 10. prosince 2014, Česká národní banka, Praha 
 

v Proč nás naše nerozhodnost a liknavost stále drží u dna – proč doporučení ARI nepadají na úrodnou půdu? 

v Stále více zaostáváme nejen za EU, ale také za Polskem a Slovenskem – čeho se vyvarovat, z čeho se poučit? 

v Konec hledání „české cesty pokusů a omylů“ – využijme osvědčenou mezinárodní dobrou praxi 

v Představení Cestovní mapy změn: veřejné zadávání – řízení vyvážených smluv – předcházení a řešení sporů 

 

 

 

ARI přináší diskuzi o stále očekávaných změnách v rezortu dopravy a schopnosti státu racionálně 
formulovat koncepční a systémové změny. Proč dodavatelský sektor doporučuje využít 
osvědčenou mezinárodní praxi, namísto nekonečného hledání „české cesty“? Jak profesní 
autority a odborníci na veřejné zadávání, přípravu a realizaci staveb, hodnotí vývoj změn v roce 
2014? ARI představí nově formulovanou Cestovní mapu změn 2015, která má napomoci věcné 
diskuzi o nastavení prostředí veřejného zadávání a efektivního rozvoje veřejné infrastruktury.  
 
ARI touto konferencí pokračuje v tradici otevřené diskuze politických a odborných elit, zástupců 
investorských organizací a soukromých dodavatelů - členů ARI a jejich partnerů, nad výzvami v 
oblasti veřejné infrastruktury a způsobech jejich řešení. Účastníci vyjádří svůj názor a zhodnotí, 
zda vývoj a činnost státu za posledních šest měsíců naplnila své vize a vzbuzená očekávání. 
 
ARI je multiprofesní nezisková organizace sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti 
infrastruktury, prosazující jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních 
smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný 
rozvoj veřejné infrastruktury v ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a 
společenské odpovědnosti. 

 



	  

	  

PROGRAM KONFERENCE 

STŘEDA 10. PROSINCE 2014 

9:00 10m ARI: Cestovní mapa změn 2015 
ARI představí nově formulovanou Cestovní mapu změn 2015 za lepší infrastrukturu.  
Konference by měla odpovědět na otázky:  

1. Kde se daří posun k lepšímu a kde ne? 
2. Proč je osvědčená mezinárodní dobrá praxe lepší než liknavé hledání „české cesty“?  
3. Jak nepromarnit rok 2015? 

Tomáš Janeba (ARI) 

9:10 90m Veřejné zadávání infrastrukturních staveb 
„Efektivní zadávání infrastrukturních projektů vs. vize nového zákona o veřejných zakázkách“ 

-‐ Zadávací standardy EBRD pro infrastrukturní projekty: intelektuální činnost a stavební zakázky 
-‐ Pohled na zadávání intelektuálních služeb v zahraničí 
-‐ Co musí naplnit nový ZVZ z pohledu infrastrukturních projektů 
-‐ Nový zákon o veřejných zakázkách - vize MMR a stav příprav  
-‐ Interaktivní panelová diskuze 

Evgeny Smirnov (EBRD), Vlastimil Fidler (MMR), Petr Dovolil (Mott MacDonald), Adéla Havlová (Havel 
Holásek) a další  

10:40 20m Kávová přestávka  

11:00 90m Smluvní podmínky FIDIC v dopravní infrastruktuře ČR 
„Proč je FIDIC správná cesta pro ČR“ 

-‐ Principy vyvážených smluvních podmínek 
-‐ Metodika SFDI na zadávání metodou Design Build 
-‐ Bílá kniha FIDIC – povinnosti, odpovědnost a pojištění – nová verze 2015 
-‐ Interaktivní panelová diskuze 

Lukáš Klee (Metrostav), SFDI, Mike Roberts (Mott MacDonald) a další panelisté 

12:30 60m Oběd 

13:30 105m Dopravní infrastruktura – změny k lepšímu? 
„Jak se daří prosadit změny? Kde to jde a kde ne ...“ 

-‐ Změny v rezortu dopravy - vize vs realita 
-‐ Věcný záměr zákona o liniových stavbách 
-‐ Stav výkupů pozemků - vliv novely 
-‐ Budoucnost dopravních strategií – udržitelnost financování 
-‐ Státní expertíza - představení koncepce MMR 
-‐ Interaktivní panelová diskuze 

Antonín Prachař, ministr dopravy ČR, SFDI, ŘSD, NDS, Josef Hlavička (Havel Holásek), Emanuel Šíp 
(MMR) a další panelisté 

15:15 15m Kávová přestávka  

15:15 90m Alternativní zadávání a financování infrastruktury 
„Světový trend: přenos odpovědnosti za provoz a celoživotní náklady“ 

-‐ Trendy v infrastrukturním financování v Evropě – pohled na celoživotní cyklus 
-‐ Projekty infrastrukturního financování v regionu CEE 
-‐ Zkušenost globálního infrastrukturního investora 
-‐ Depo MHD v Plzni - úspěšný český infrastrukturní PPP projekt 
-‐ Pohled banky na financování projektu Depa MHD v Plzni - kombinace PPP a dotačních zdrojů EU 
-‐ Interaktivní panelová diskuze 

John Seed (Mott MacDonald), Aymen Koubaa (Société Générale), Marek Herbst (Škoda City Services), 
Jan Troják (ČSOB) a další panelisté 

17:00  Shrnutí konference a pozvání na raut 



	  

	  

 

 

Místo: Konferenční centrum České národní banky, Senovážné náměstí, Praha 1 

Úroveň: mezinárodní s těžištěm v ČR 

Konference v délce trvání: 1 den 

Jednací jazyk: čeština a angličtina se simultánním překladem 

Cílová skupina: 200 účastníků 

v Veřejný sektor, reprezentace EU, zástupci vlády, ministerstev, krajů a municipalit 
v Zahraniční investoři, zástupci zahraničních komor a ambasád 
v Projekční a inženýrské kanceláře, stavební společnosti 
v Provozovatelé a správci infrastruktury, poskytovatelé facility managementu 
v Domácí a mezinárodní finanční instituce a banky 
v Poradenské společnosti, advokátní kanceláře 

Struktura účastníků: 

v 40% Veřejný sektor 
v 50% Soukromý sektor 
v 10% Finanční instituce 

Profil přednášejících: 

Značně shodný s cílovou skupinou: politická reprezentace, makroekonomové, zástupci relevantních 
resortů (ministerstev), kteří jsou odpovědni za strategii, přípravu a zadávání infrastrukturních projektů, 
vedení krajů a statutárních měst, zástupci bank a finančních institucí, advokátních a projekčních 
kanceláří, stavebních společností, poradců a zástupci zahraniční politické reprezentace a společností. 

 

Registrace:  http://www.infrakon.cz/registrace/	  

ARI: Tomáš Janeba, prezident ARI, t: 222 524 690, e: office@ceskainfrastruktura.cz  

B.I.D. services: Libuše Kameníčková, t: 222 781 017, m: 776 729 865, e: libuse.kamenickova@bids.cz 

 


