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KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2022

CEEC RESEARCH a MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Vás zvou k mimořádné diskusi ředitelů a top managementu
projektových společností a představitelů vlády na téma
podpory projektových společností, nového stavebního
zákona a digitalizace českého stavebnictví.
Termín konání:
úterý 13. září 2022 od 9.00

Místo konání:
Ministerstvo pro místní rozvoj,
Staroměstské náměstí 6, Praha

PANEL I.
BUDOUCNOST PŘÍPRAVY, REALIZACE
A DIGITALIZACE STAVEB

PANEL II.
VIZE REALIZACE DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY A JEJÍ AKTUÁLNÍ
KLÍČOVÉ PROBLÉMY

BARTOŠ Ivan

BARTOŠ Ivan

místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády pro digitalizaci

a ministr pro místní rozvoj ČR

a ministr pro místní rozvoj ČR

HÖFLER Martin

HLUBUČKOVÁ Lenka

generální ředitel, PUDIS a.s.

náměstkyně pro řízení sekce ekonomické

LENNER Roman
generální ředitel, VALBEK-EU, a.s.

KOHOUT Miroslav
country manager, GRAITEC s.r.o.

MORAVEC Milan
CEO, Digital transformation systems s.r.o.

KUNOVSKÝ Dušan
předseda představenstva, CENTRAL GROUP a.s.

CHLÁDEK David

a infrastrukturní

MÁTL Radek
generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

PAIDAR Pavel
ředitel odboru přípravy staveb, Správa železnic

KROUPA Jan
výrobní ředitel, PRAGOPROJEKT, a.s.

JEŘÁBEK Zdeněk
ředitel, INFRAM, a.s.

construction director pro Českou republiku,

ČÍTEK Roman

CTP Invest, spol. s r.o.

vedoucí střediska inženýringu a geodézie,

KOVANDA Lukáš
hlavní ekonom, Trinity Bank

VESELÝ Zdeněk
generální ředitel, Česká agentura pro standardizaci

MRÁZ František
místopředseda České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě

KORBEL František

SUDOP PRAHA a.s.

KUDLÁČEK Petr
vedoucí ateliéru inženýring, VALBEK-EU, a.s.

HRNČÍŘ Radovan
viceprezident
Česká asociace konzultačních inženýrů

HLAVIČKA Josef
partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Více informací na: www.ceec.eu / E-mail: konference@ceec.eu / Tel.: +420 774 299 796
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PROGRAM
08.00 – 09.00

Registrace a příchod hostů

09.00 – 09.05

Zahájení Konference ředitelů projektových a investorských společností 2022

09.05 – 09.15

Prezentace aktuální situace na trhu projektových prací a výhled dalšího vývoje sektoru –
Studie projektových společností 2022 a Studie klíčových problémů při přípravě
liniových staveb v ČR

09.15 – 09.45

Koncepce nového stavebního zákona a potřebné kroky pro zrychlení
a zjednodušení výstavby v ČR

09.45 – 09.55

Výhled budoucího ekonomického vývoje v České republice

09.55 – 10.15

Výhled vývoje investic a práce pro projektové ﬁrmy od privátních investorů.
Zkušenosti s přípravou staveb

10.15 – 10.50

Strategie digitalizace projektové přípravy MMR a koncepce digitalizace MPO
a České agentury pro standardizaci pro budoucí digitalizaci českého stavebnictví

10.50 – 11.10

Přestávka

11.10 – 11.20

Strategie ministerstva dopravy pro výstavbu dopravní infrastruktury do roku 2025
a výhled nových zakázek pro projektové společnosti od veřejných investorů

11.20 – 11.30

Praxe lídrů investorských organizací přímo ze staveb s řešením problémů
u liniových staveb

11.30 – 11.40

Zkušenosti ředitelů projektových společností s řešením problémů
při přípravě liniových staveb

11.40 – 11.50

Aktuální stav a komplikace s kvalitou na stavbách u liniových staveb

11.50 – 12.00

Nutné změny v legislativě pro zjednodušení a urychlení výstavby liniových staveb

12.00 – 12.30

Společná diskuse lídrů veřejných investorů a projektových společností o konkrétních
legislativních změnách nezbytných při přípravě liniových staveb v ČR

12.30 – 13.30

Networkingový oběd

Máte zájem o účast?

Registrujte se na www.ceec.eu nebo na konference@ceec.eu

Srdečně Vás zvou
BARTOŠ Ivan
místopředseda vlády
pro digitalizaci a ministr
pro místní rozvoj ČR

VACEK Michal
výkonný ředitel společnosti
CEEC Research

Více informací na: www.ceec.eu / E-mail: konference@ceec.eu / Tel.: +420 774 299 796

