Developerská snídaně
s novináři
Diskuse ředitelů developerských společností, vrcholných představitelů bank a zástupců
médií k výsledkům nejnovější Studie developerských společností Q2/2015 a k dalšímu
očekávanému vývoji v oblasti developmentu, legislativy, úrokových sazeb a ekonomického
vývoje ČR.

16. června 2015

od 9.30 h, Pobřežní 1a, Praha 8
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Developerská snídaně s novináři

Hlavní řečníci a diskutující:
Lubomír Lízal, člen bankovní rady České národní banky
Lukasz Kryński, ředitel odboru poradců Ministerstva pro místní rozvoj
Matěj Stropnický, náměstek primátorky hlavního města Prahy pro územní rozvoj a územní plán
Jan Rýdl, ředitel Real Estate financování, Raiffeisenbank
Tomáš Procházka, ředitel Real Estate financování, UniCredit Bank
Marcel Soural, generální ředitel, Trigema
Tomáš Míček, ředitel pro ČR, P3
Omar Koleilat, generální ředitel, Crestyl
Robert Mikeš, marketingový ředitel SGCP, divize Weber
Rafael Moreno, generální ředitel, Průmstav, a.s.
Pavel Kliment, partner KPMG Česká republika
Jiří Vacek, ředitel CEEC Research
Společně s hlavními řečníky budou své zkušenosti a aktuální postřehy diskutovat s novináři i další
ředitelé developerských společností a zástupci bankovního sektoru (účast je pro ředitele developerských
společností bezplatná, ostatní účastníci mají možnost účasti formou vložného 4900 Kč bez DPH).

Program:
09:30 – 09:40

Prezentace výsledků Studie developerských společností Q2/2015
(výsledky vycházejí z interview s řediteli developerských společností z oblasti
rezidenčního, průmyslového a kancelářského developmentu)

09:40 – 10:40

Diskuse s hlavními řečníky a komentáře k vývoji na trhu v oblasti:
1. Aktuální situace a další výhled vývoje ekonomiky ČR. Vývoj úrokových sazeb
a dalších klíčových proměnných s největším vlivem na vývoj developmentu v ČR
2. Současný stav a další plány investorů v oblasti připravovaného nového
developmentu v segmentu rezidenčních, kancelářských a průmyslových
nemovitostí (poptávka/nabídka a její hlavní směry, vývoj cen u prodejů a
nájmů, vývoj marží, projekty v Praze vs. regiony ČR, atd.)
3. Problémy v legislativní oblasti brzdící rozvoj developmentu (PSP, EIA, atd.)

10:40 – 11:40

Společná snídaně a neformální diskuse o aktuálním dění na trhu ‒
přítomní řečníci, ředitelé společností, představitelé bank, zástupci médií.
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