
Kudy vede cesta z krize?

 6. září 2011, 09:00 – 14:30, Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

KoNFereNce ředitelů ProjeKtoVých  
A iNžeNýriNgoVých sPolečNostí

Zlatí partneři:
stříbrný partner:Akce probíhá pod záštitou



Datum: 
6. září 2011, 09:00 – 14:30

Místo konání: 
Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Pozvání do panelu odborníků přijali: 
Ivo Toman, náměstek ministra, Ministerstvo dopravy čr
Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje, Asociace krajů čr
Tomáš Čoček, náměstek ředitele, státní fond dopravní infrastruktury
René Poruba, ředitel úseku výstavby, ředitelství silnic a dálnic
Pavel Habarta, ředitel, správa železniční dopravní cesty
Jan Skalický, vedoucí úseku řízení projektů, ředitelství vodních cest
Simon Johnson, coo, crestyl
Marcel Soural, ceo, trigema
Jose Cardenas, ceo, eddeA (Španělsko)
Ted Kempf, head of research, gartner research (UsA)
Joel Salus, konzultant, copy general (UsA)
Petr Šrámek, ceo, Benchcom
Jan Halík, business director, copygeneral
Igor Seifert, technický ředitel, Nemetschek
Jiří Vacek, ředitel, ceec research

Konference se zúčastní ředitelé největších projektových a inženýringových společností (např. sudop, 
Archdesign, Pragoprojekt, centroprojekt, Arcadis, K4, hydroprojekt, VPU deco Praha, hBh Projekt, helika, 

ŠKodA Praha, PUdis, atd.)

ceec research a Benchcom
Vás zvou na konferenci ředitelů projektových a inženýringových
společností a diskusi o připravovaných zakázkách jak v pozemním, tak i 
inženýrském stavitelství (silniční, železniční i nové vodní projekty). rovněž 
hodnocení aktuální situace v sektoru (výsledky interview se 100 řediteli 
společností) , jeho dalších vyhlídkách a možnostech řešení hlavních 
problémů společností.



Program: 
08:30 – 09:00  registrace 
                 09:00    Zahájení konference a přivítání účastníků (moderátor) 
09:00 – 10:00  Aktuální situace a další očekávaný vývoj trhu zakázek v ČR 
 (externí prostředí, co se projektuje a bude projektovat)
 Ivo Toman, Ministerstvo dopravy čr
 Milan Chovanec, Asociace krajů čr  (hejtman Plzeňského kraje)
 Tomáš Čoček, státní fond dopravní infrastruktury
 Rene Poruba, ředitelství silnic a dálnic
 Pavel Habarta, správa železniční dopravní cesty
 Jan Skalický, ředitelství vodních cest
 Simon Johnson, crestyl
 Marcel Soural, trigema
10:00 – 10:15  coffee break
10.15 – 11:00  Zkušenosti ze zahraničí – jak se úspěšní vypořádali s krizí
                        Jose Cardenas, ceo eddeA (Španělsko)
 Ted Kempf, gartner research (UsA)
 John C. Cronin, ceo/chairman PlP digital systems, inc. (UsA)
11:00 – 12:00  Workshop I – řešení aktuálních problémů uvnitř firem
12:00 – 13:00  oběd
13:00 – 14:00  Workshop II - řešení aktuálních problémů uvnitř firem

Více informací na:

CEEC Research, s. r. o.
E-mail: konference@CEEC.Eu
Tel.: +420 774 325 111
www.studieStavebnictvi.cz

Kontakt pro registraci novinářů:

Jitka Němečková 
PR & Communication director
Tel.: +420 731 193 191     
E-mail: nemeckova@CEEC.Eu

Těšíme se na Vaši účast.

Jiří Vacek
ředitel společnosti

ceec research

Poďakovanie

2 Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 11/2010 www.stavebnictvo.com

Ľuboš Vančo
Managing Partner 
KPMG na Slovensku

Jiří Vacek
Riaditeľ spoločnosti
CEEC Research

Jakub Malý
Managing Director
Ipsos Tambor SR

Vážení čitatelia, 

ďakujeme, že využívate Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva 11/2010, ktorú
pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťami KPMG
Slovensko a Ipsos Tambor. 

Táto analýza je spracovaná na základe údajov získaných zo 100 uskutočnených
telefónnych rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných
spoločností. Uvedené rozhovory prebehli na začiatku novembra 2010.

Vykonaný výskum zahŕňa štandardné analýzy odpovedí celej vzorky respondentov
a taktiež ponúka detailné informácie o postojoch hlavných segmentov
slovenského stavebníctva podľa dvojrozmernej segmentácie vzorky (t.j. z hľadiska
veľkosti stavebných spoločností, aj z hľadiska stavebného zamerania účastníkov).
Segmenty rozdeľujeme na veľké a stredné/malé spoločnosti a na spoločnosti
zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom. 

Vďaka tomu môže Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 11/2010 poskytnúť
vyvážené, aktuálne a dostatočne podrobné údaje o slovenskom stavebníctve,
nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov spoločností podnikajúcich v
danej oblasti.  

Poďakovať by sme sa chceli predstaviteľom stavebných firiem, ktorí nám venovali
svoj čas a poskytli potrebné informácie pre vypracovanie tejto štúdie, a zároveň i
všetkým aktívnym používateľom, ktorí nám pravidelne poskytujú cenné návrhy, aj
vďaka nim sme schopní lepšie a efekívnejšie uspokojovať Vaše informačné
potreby. 

Petr Šrámek
ředitel společnosti

Benchcom


