
Diskuse předních zadavatelů stavebních zakázek, klíčových 
představitelů největších stavebních společností a médií  
o současném stavu a očekávaném vývoji českého stavebnictví  
v letech 2012 a 2013

14. února 2012

Setkání líDrů čeSkého 
Stavebnictví 2012

Zlatý partner:



Datum: 
14. února 2012, 10:00 – 12:00

Místo konání: 
kPMG česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Pozvání do panelu odborníků přijali: 
Pavel Dobeš, ministr, Ministerstvo dopravy české republiky
Kamil Jankovský, ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj české republiky
Robin Povšík, náměstek hejtmana, Středočeský kraj
Václav Matyáš, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v čr 
Miroslav Křížek, generální ředitel, czechinvest
Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav 
Ondřej Chládek, ředitel strategie, chládek a tintěra Pardubice
Karel Stránský, international Director, central and eastern europe, colliers international 
Omar Koleilat, generální ředitel, crestyl
Ladislav Krumpolec, ředitel, divize Weber, Saint-Gobain construction Products cZ
Pavel Kliment, partner, kPMG česká republika
Jiří Vacek, ředitel, ceec research

kromě těchto odborníků v panelu se rovněž diskuse z publika zúčastní i další významní představitelé českého 
stavebnictví (ředitelé/členové představenstva z vybraných 100 největších stavebních společností v čr, např. 
eurovia cS, Skanska, Strabag, ohl ŽS, 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 Group, alpine, eiffage construction čr, vokD, PkS, energie – stavební a báňská, 
Pozemní stavitelství Zlín).

ceec research a kPMG česká republika
vás zvou na již tradiční diskusi o současném stavu a očekávaném 
vývoji českého stavebnictví v letech 2012–2013. 



Program:
09:30 – 10:00  registrace účastníků
 10:00  Zahájení

Výhled v oblasti zakázek pro pozemní a inženýrské stavitelství (centrální zadávací úroveň)
10:00 – 10:10  Ministerstvo dopravy čr (projekty – silniční, železniční, vodní)
10:10 – 10:20  Ministerstvo pro místní rozvoj čr (bytová výstavba)
10:20 – 10:25  Prezentace pohledu ředitelů stavebních společností (průzkum mezi řediteli  

100 stavebních společností)
10:25 – 10:30  Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v čr
10:30 – 10:45  Diskuse s publikem

Výhled v oblasti nových zakázek pro pozemní a inženýrské stavitelství (regionální úroveň) 
10:45 - 10:55  czechinvest (připravované zahraniční investice ve všech krajích - průmyslové stavby)
10:55 - 11:00  Středočeský kraj (co se připravuje)
11:00 – 11:05  colliers international (po jakých stavbách je aktuálně na trhu poptávka) 
11:05 – 11:10  crestyl (rezidenční a kancelářské projekty v Praze)
11:10 – 11:15  Metrostav (zkušenosti stavební firmy v regionech – inženýrské stavitelství) 
11:15 – 11:20  chládek a tintěra Pardubice (zkušenosti stavební firmy v regionech – pozemní 

stavitelství) 
11:20 – 11:25  Divize Weber, Saint-Gobain construction Products cZ
11:25 – 12:00  Diskuse s publikem
 12:00  oběd

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
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. 

Pavel Kliment
Partner

kPMG česká republika




