POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na 187. MANAŽERSKÝ
KLUB, který se koná ve čtvrtek 22. 9. 2011 od 16 do 19:30 v Informačním
centru na staveništi Letná, Praha 6, ulice Milady Horákové (naproti stadionu
Sparty)

“Představení TOP 10 soutěže MR 2010“
Ing. Pavel Pilát, generální ředitel Metrostav a.s.

(dále jen MTS)

Motto: „Morálka, znalosti, schopnosti
reagovat na příležitosti a hrozby,
umět držet dané slovo, vždy budou
rozhodovat o budoucnosti každé
firmy"
Program setkání:
16:00-16:10 Zahájení a seznámení s programem
16:10-16:40 Systém řízení a výrobní program MTS v období krize stavebního
trhu v ČR (generální ředitel MTS Ing. Pavel Pilát)
16:40-16:50 Prezentace tunelu Blanka (Ing. Miloslav Hadrava, řed.divize 2 MTS)
16:50-18:30 Prohlídka tunelu Blanka (pěšky cca 1,7 km, reflexní vesta, přilba,
možnost zapůjčení gumových holínek)
18:30-19:30 Neformální diskuse s občerstvením v Informačním centru.
Informační centrum bude otevřeno od 15:30 a jeho
kapacita je 40 míst.
Parkování zajištěno u Informačního centra
MHD, zástavka „Sparta“, tram: 1,8,15,25,26
Informace o tunelu Blanka: www.tunelblanka.cz nebo
www.metrostav.cz
S přátelským pozdravem
mobil: 602 44 66 99
www.cma.cz

Ing. Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA
ivo.gajdos@seznam.cz

Krátké představení: Ing. Pavel Pilát, generální ředitel MTS, 4 610 zaměstnanců
MR 2010: Manažer odvětví Stavebnictví a výroba stavebních materiálů
2. místo v TOP 10
Ing. Pavel Pilát v roce 1983 vystudoval
stavební fakultu ČVUT v Praze – obor
pozemní stavby. Po škole nastoupil do
MTS a v této firmě pracuje dodnes.
Prošel výrobou, hierarchií funkcí od
asistenta stavbyvedoucího přes 13
roků obchodního ředitele do současné
pozice generálního ředitele. Je
typickým představitelem „Self-MadeMan“ a jeho manažerskou
kompetentnost potvrzují dosavadní
úspěšné pracovní výsledky firmy.
Jako obchodního ředitele a od roku 2009 GŘ lze jej ocenit za podnikatelskou prozíravost. Z typické
monostavební firmy se podařilo překlopit MTS na multistavební. Obrat stavební výroby se od r.
1997 zvýšil o 400% (z 5,8 mld. na 29,6 mld). Firma je v současnosti ve stavební výrobě plně
konkurenceschopná a pohybuje se dlouhodobě v ČR na absolutní špičce.
MTS je dostatečně známá rozsahem svých stavebních aktivit v celé České republice a zejména
v Praze. Neméně aktivní je však i v zahraničí, kde k významným projektům Metrostavu patří např.
výstavba železničního tunelu Euerwang v Německu, 14 km silničních tunelů na Islandu, traťových
tunelů metra ve Finsku, dálničního tunelu Lučica a mostu Sušica v Chorvatsku, rekonstrukce ZÚ ČR
v Paříži, výstavba logistického terminálu v Bělorusku, rekonstrukce letiště Sliač na Slovensku a
další.
Firma vlastní desítky certifikátů a kvalifikačních osvědčení. V r. 2010 získala mimořádné prestižní
ocenění ČEKIA Stability Award za rok 2009 s ratingovým hodnocením "AAA EXCELLENT" a
významný světový certifikát dle normy SA 8000 Společenské odpovědnosti, jako první velká firma v
ČR.
Ing. Pavel Pilát, jako generální ředitel ani v nejmenším nepochybuje o budoucnosti MTS když říká:
„ …, že důvěryhodnost a prosperita firmy především závisí na kvalitě a důvěryhodnosti jejich lidí.
Morálka, znalosti, schopnosti reagovat na příležitosti a hrozby, umění držet dané slovo proto vždy
budou rozhodovat o budoucnosti MTS. Mé krédo zní: DRŽÍME SLOVO.“
Osobní angažovanost mimo firmu:
člen Vědecké rady stavební fakulty a fakulty architektury ČVUT
člen Vědecké rady podnikohospodářské fakulty VŠE
člen představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
člen Prague Business Club

Další reference MTS:

