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Roman Lisičan vstupuje jako společník a posiluje vedení společnosti Technodat, CAE-systémy, s.r.o. 

Jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů řešení v oblasti 3D PLM a PLATINUM Partner společnosti 
Dassault Systèmes v České republice a na Slovensku, společnost Technodat, CAE-systémy s.r.o., 
ve snaze zajistit dlouhodobou stabilitu a další expanzi celé skupiny TECHNODAT posiluje strategický 
management. Jediný vlastník a zakladatel Aleš Kobylík se rozhodl pro generační obměnu a oslovil 
zkušeného manažera Romana Lisičana, který působil v několika mezinárodních společnostech 
v oblasti 3D PLM řešení a který se jako nový minoritní společník ujme vedení společnosti 
Technodat, CAE-systémy, s.r.o. 

Společným cílem společníků je pomáhat klientům v různých průmyslových odvětvích urychlit a 
zefektivnit digitalizaci a inovace vývoje produktů. Tento cíl chtějí dosáhnout neustálým rozvojem lidí 
v jejich možnostech, dovednostech a schopnostech poskytovat řešení a služby v oblasti 3D PLM. 
Úspěšné zvládnutí společného cíle zabezpečí akceleraci dalšího růstu a expanzi skupiny TECHNODAT. 
Již nyní je 3D PLM řešení od Dasault Systèmes jedním z nejrozšířenějších v České republice a na 
Slovensku. Technodat, CAE-systémy, s.r.o. podporuje stovky společností od technologických startupů 
po velké nadnárodní průmyslové koncerny. Příchod Romana Lisičana také podpoří synergie ve 
skupině TECHNODAT a aktivity dceřiných společností v oblasti poskytování inženýrských služeb, 
nabídky řešení CAE-elektro a poskytování softwarových služeb. Zákaznickou bázi skupiny TECHNODAT 
tak celkově reprezentuje téměř tisíc společností. 

“Od našeho vzniku v roce 1992 jsme se stali velmi významným hráčem na českém a slovenském trhu, 
jsme stabilně oceňováni jako nejlepší partner Dassault Systèmes ve středoevropských zemích. Ke 
dvacátému výročí jsme se rozhodli postavit létající kolo Flying Bike a prokázali jsme tak naše 
inženýrské schopnosti i možnosti 3DEXPERIENCE platformy. Teď je ale čas dát celé skupině 
TECHNODAT nový impuls,” říká Aleš Kobylík, CEO, Technodat. “S Romanem Lisičanem jsme 
spolupracovali na celé řadě společných projektů a nalezl jsem v něm dlouho hledaného nástupce, 
který by měl řídit expanzi a transformaci skupiny firem TECHNODAT jako odpověď na rychle se měnící 
podmínky na trhu. Našim hlavním cílem bude soustředění se na inovace a digitální transformaci 
našich zákazníků. Jsem přesvědčen o velkých možnostech skupiny firem TECHNODAT v dalším 
období.” 

Vývoj celé řady produktů vyráběných v České republice a na Slovensku je postaven na 3D PLM 
řešeních poskytovaných společností Technodat, CAE-systémy, s.r.o. Na tyto nástroje spoléhají 
tradiční výrobci jako je Škoda Transportation, Chropyňská strojírna, Inter Informatics, mezinárodní 
společnosti jako Škoda Auto, KIA, Doosan Škoda Power, Iveco ČR, Aircraft Industries, PWO, Promens, 
nebo ZKW Slovakia, ale i inovativní startupy jako BRM Aero nebo ZURI. 

“Postupné převzetí společnosti, která má za sebou dlouhou historii a kterou všichni v oboru vnímají 
jako významného a důležitého hráče, je v této době velká výzva. Ale zároveň se jedná o velkou čest, že 
jsem si získal důvěru zakladatele převzít jeho celoživotní dílo.” poznamenává Roman Lisičan. “V 
předchozích letech jsem vedl zastoupení nadnárodní společnosti, ve které jsme realizovali projekty po 
celém světe a převzetí lokální společnosti rozhodně nezúží mé vnímaní světa a jeho možností. Všechny 
zkušenosti, dovednosti a znalosti z obchodu na mezinárodním trhu využiji k dalšímu rozvoji a 
transformaci společnosti TECHNODAT s cílem poskytovat pro naše zákazníky inovativní řešení a služby 
na světové úrovni a ve vysokém standardu.” 

Technodat, CAE-systémy, s.r.o. poskytuje řadu řešení a služby v oblasti 3D PLM postavené na 
platformě 3DEXPERIENCE, řešení od firmy Dassault Systèmes. Platforma 3DEXPERIENCE v sobě 



zahrnuje celé portfolio aplikací zastřešených v produktových značkách CATIA, ENOVIA, DELMIA a 
SIMULIA. 


