Setkání lídrů českého
stavebnictví 2012/H2
Diskuse zástupců Vlády ČR, ředitelů největších stavebních
společností a médií o současném stavu a očekávaném vývoji
českého stavebnictví v letech 2012 a 2013
23. srpna 2012

Akce probíhá pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu

Výhradní právní partner:

Zlatý partner:

Partner v pojištění:

CEEC Research a KPMG Česká republika
Vás zvou na pravidelné půlroční setkání ředitelů 100 největších stavebních
společností a k diskusi o současném stavu a dalším očekávaném vývoji
českého stavebnictví v letech 2012–2013.
Datum:

23. srpna 2012, 09:30 – 11:40
Místo konání:

KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
Pozvání do panelu odborníků přijali:
Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR
Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Jan Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj
Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
Petr Čížek, generální ředitel Swietelsky
Libor Joska, generální ředitel Enteria Holding
Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení
Ladislav Krumpolec, ředitel divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ
Petr Novotný, partner Vilímková, Dudák & Partners
Ivan Kunst, generální ředitel Scaserv
Pavel Kliment, partner KPMG Česká republika
Jiří Vacek, ředitel CEEC Research
Moderátor: Václav Sochor (Český rozhlas)
Kromě odborníků v panelu se diskuse zúčastní další významní představitelé českého stavebnictví z publika
(ředitelé nebo členové představenstva 100 největších stavebních společností v ČR např. Metrostav, Skanska,
Strabag, OHL ZS, Hochtief, Swietelsky, SMP CZ, PSJ, CGM Czech, Porr, Dálniční stavby Praha, COLAS CZ,
BAK stavební společnost, Elektrizace Železnic Praha, Firesta, Subterra, VCES, Unistav, Tenza, PKS Holding,
Trigema, PROMINECON CZ, Alpine, VOKD, PKS, Pozemní stavitelství Zlín, atd.) a také zástupci
nejvýznamějších českých médií.

Poďakovanie
Program:
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 Zahájení konference a přivítání účastníků
10:00 – 10:10 CEEC Research - Prezentace výsledků Kvartální analýzy
Vážení čitatelia,
českého stavebnictví 07/2012

10:10 – 10:20 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (investice v oblasti
ďakujeme, že využívate Kvartálnu analýzu slovenského staveb
energetiky – dostavba jaderné elektrárny Temelín, budování
pripravila
spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločn
navazující infrastruktury,
atd.)

Slovensko a Ipsos Tambor.
10:20 – 10:35 Diskuse s publikem

10:35 – 10:45 Ministerstvo dopravy ČR (aktuální prioritizace projektů, čerpání EU fondů,
Táto analýza je
spracovaná
na základe
připravované projekty/novinky,
strategie
infrastruktury
pro dalšíúdajov
roky) získaných zo 10

telefónnych rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných
spoločností. Uvedené rozhovory prebehli na začiatku novemb

10:45 – 11:00 Diskuse s publikem

11:00 – 11:10 Ministerstvo pro místní rozvoj (bytová výstavba, novela zákona
o zadávání veřejných zakázek, atd.)

Vykonaný výskum zahŕňa štandardné analýzy odpovedí celej
a taktiež ponúka detailné informácie o postojoch hlavných se
11:40 – 13:00 Neformální diskuse/Oběd
slovenského stavebníctva podľa dvojrozmernej segmentácie
veľkosti stavebných spoločností, aj z hľadiska stavebného zam
Segmenty rozdeľujeme na veľké a stredné/malé spoločnosti
zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom.
11:10 – 11:40 Diskuse s publikem

Registrace na:

Vďaka tomu môže Kvartálna analýza slovenského stavebníctv

E-mail: konference@ceec.eu
vyvážené,
aktuálne a dostatočne podrobné údaje o slovensko
Tel.: +420
774 325 111

nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov spoloč
danej oblasti.

Kontakt pro registraci novinářů:

Jitka Němečková
PR & Media director
Poďakovať by sme sa chceli predstaviteľom stavebných firiem
E-mail: nemeckova@ceec.eu

svoj čas a poskytli potrebné informácie pre vypracovanie tejto
všetkým aktívnym používateľom, ktorí nám pravidelne poskyt
Těšíme se
na Vaši
účast
vďaka
nim
sme schopní lepšie a efekívnejšie uspokojovať Vaš
potreby.
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