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Datum: 
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Místo konání: 
nadace ABF, Václavské náměstí 31, praha 1

Pozvaní do panelu odborníků: 
Budou muset projektanti stávkovat, aby se situace na trhu zlepšila?
Josef Panna, předseda, čkA
Pavel Křeček, předseda, čkAIt
Jiří Plos, vedoucí pracovní skupiny pro legislativu, čkA
Jakub Masák, Masák & partner 
Robert Špalek, místopředseda představenstva čkAIt
Pavel Štěpán, prezident čSSI a člen představenstva, čkAIt 
Vladimír Seidl, obchodní ředitel, Metroprojekt praha
Petr Novotný, partner, Vilímková, Dudák & partners
Vlastimil Fidler, vedoucí oddělění právního rámce veřejných zakázek a ppp, Ministerstvo pro místní rozvoj

Východiska a možnosti řešení klíčových problemů (praktické ukázky business cases)
Ad-Jan van Rooij, Director Sales & Marketing, Deltek německo
Petr Šrámek, ředitel, Benchcom
Jan Halík, obchodní ředitel, copy General
Igor Seifert, ředitel, nemetschek

Panel inženýrské stavitelství – kde jsou a budou zakázky?
Ivo Toman, náměstek ministra, Ministerstvo dopravy čr
David Čermák, ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
Tomáš Čoček, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
Petr Šlégr, náměstek pro modernizace, Správa železniční dopravní cesty
Jan Skalický, ředitel, Ředitelství vodních cest
Radovan Hrnčíř, hBh projekt
Miroslav Kos, ředitel, Sweco hydroprojekt 

Panel pozemní stavitelství - kde jsou a budou zakázky?
Jiří Koliba, Státní fond rozvoje bydlení
Ivo Kovalík, ředitel, Arch.design
Marcel Soural, ceo, trigema
Petr Ščurkevič, ředitel divize projekce pozemních staveb, k4
Jan Zedník, ředitel sektoru přípravy staveb, ekospol
Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, kpMG v české republice
Miroslav Herain, ceo, remax

 Aktuálně již 150 vedoucích představitelů projektových a inž. společností potvrdilo svoji účast.

Společnosti ceec research a Benchcom
Vás zvou na další ročník největší konferenci ředitelů projekčních 
společností 2012 a diskusi o současné situaci v sektoru, jeho dalších  
vyhlídkách a na prezentaci výsledků 

Studie projekčních společností 2012



Program: 
08:30 – 09:00  registrace 
09:00               Zahájení konference a přivítání účastníků (moderátor) 
09:00 – 09:10  ceec research – prezentace aktuální situace na trhu projektových a inž. prací
 (Studie projekčních společností 2012)
09:10 – 10:10  Diskuse osobností/lídrů sektoru nad řešením aktuálních problémů projektových  

a inž. společností
10:10 – 10:30  coffee break
10:30 – 11:30  Ukázky řešení klíčových problémů v praxi a konkrétní dosažené výsledky (business 

cases - pragoprojekt, Arcadis, ...)
11:30 – 12:30  Aktuální situace a další očekávaný vývoj zakázek v inženýrském stavitelství
 (panelová diskuse s publikem) 
12:30 – 13:30  oběd
13:30 – 14:30  Aktuální situace a další očekávaný vývoj zakázek v pozemním stavitelství
 (panelová diskuse s publikem)
14:30 – 14:45  josef trubáček, regional head of Sales east europe, nemetschek Scia - je prostor  

pro úspory v současném systému projektování?

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 & Media 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

 Účast je pro ředitele a vedoucí představitele projektových a inž. společností bezplatná
(podmínkou je pouze včasná registrace z důvodu omezeného počtu míst).



Mediální partneři: 

pod záštitou:


