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Konference ředitelů 
projekčních společností 2013
Budoucnost a vize pro projekční sektor, co nás čeká v letech 2013 - 2020. 
Které oblasti budou prioritní a zajistí naplnění zásobníků práce  
a kde spíše počítat s útlumem? 

3. září 2013
Zlatí partneři Hlavní stavební partner Výhradní partner pro oblast 

projektových prací



Pozvaní do diskusních panelů: 

Panel inženýrské stavitelství
Jaká je vize sektoru?  
Kde jsou a budou zakázky?

Lukáš Hampl, náměstek ministra dopravy
Tomáš Čoček, ředitel Státního fondu dopravní 
                                  infrastruktury
Mojmír Nejezchleb, náměstek pro modernizace SŽDC
David Čermák, ředitel Ředitelství silnic a dálnic
Jan Skalický, ředitel Ředitelství vodních cest
Radovan Hrnčíř, ředitel HBH projekt
Pavel Švagr, dopravní expert
Ondřej Chládek, ředitel strategie Enteria
Petr Čížek, předseda Sdružení pro výstavbu silnic

Datum: 
3. září 2013, 09:00 – 14:00

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

Společnost CEEC Research a Benchcom Vás zve na další 
ročník největší konference ředitelů projekčních společností  
a diskusi o současné situaci v sektoru, jeho dalších  
vyhlídkách a na prezentaci výsledků 

Studie projekčních společností 2013

Konference ředitelů projekčních společností 2013

Panel pozemní stavitelství
Jaká je vize sektoru? Co se musí stát, aby se  
projektování stalo udržitelným podnikáním?

Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj 
Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj
Jaroslav Vymazal, primátor statutárního města Jihlava,  
 člen Rady Svazu měst a obcí ČR
Robert Pergl, předseda Komory administrátorů 
                                veřejných zakázek
Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů  
 ve stavebnictví
Josef Panna, předseda České komory architektů
Pavel Křeček, předseda ČKAIT
Petr Zahradník, člen NERV
Evžen Korec, generální ředitel Ekospol
Radoslav Kobza, generální ředitel Archdesign
Radovan Tary, Sustainability Manager Ruukki

Stříbrní partneři



Registrace

Zahájení konference a přivítání účastníků (moderátor) 

Prezentace aktuální situace na trhu projekčních prací
(Studie projekčních společností 2013) 

Budoucnost a vize pro projekční sektor – INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
Co se aktuálně připravuje a co jsou stěžení projekty pro nejbližší roky. Jaká je koncepce  
a na co připravit svoji společnost – přijde vlna nových projektů nebo naopak další zeštíhlování? 
Co budou hlavní zdroje financování a podaří se je vůbec vyčerpat? (panelová diskuse s publikem)

Coffee break

Budoucnost a vize pro projekční sektor – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ a LEGISLATIVA
Jaká je vize sektoru? Kam bude směřovat komunální bytová výstavba? Co jsou hlavní legislativní 
změny, které firmy ovlivňují nebo budou ovlivňovat? Jaký měla dopad novela Zákona o zadávání 
veřejných zakázek na projektové firmy a co je potřeba změnit, tak aby se projektování stalo 
udržitelným podnikáním? (panelová diskuse s publikem)

Coffee break

Co dělat jinak a jak jít proti proudu krize

Networking oběd

Více informací na:
CEEC Research, s. r. o.

E-mail: konference@ceec.eu 
Tel.: +420 774 325 111

www.ceec.eu
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Konference ředitelů projekčních společností 2013

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

Jiří Vacek
Ředitel společnosti

CEEC Research

Petr Šrámek
Ředitel společnosti

BenchCom

Bronzoví partneři



Konference ředitelů projekčních společností 2013

Mediální partneři


