
Diskusní setkání v čase snídaně nabídne dialog o udržitelnosti investičních záměrů 
a dobré praxi spolupráce samospráv měst a obcí s developery a soukromými investory 

na stavebním rozvoji infrastruktury měst a obcí. Jak může obec podpořit záměr 
investora a současně hájit zájmy svých občanů? Kde jsou hranice participace obce 

a kontribuce developera na veřejné stavby?

CAMP / Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51 v Praze 2 

Zveme vás na setkání

IDEOVÁ SNÍDANĚ
O INVESTIČNÍM ROZVOJI 

MĚST A OBCÍ
5. dubna 2023 od 10:00



IDEOVÁ SNÍDANĚ O INVESTIČNÍM ROZVOJI MĚST A OBCÍ

Termín a místo konání:
středa 5. dubna 2023 od 10.00 hod.,  
Centrum architektury a městského plánování, Praha

CEEC Research vás zve na diskusní setkání o udržitelnosti investičních 
záměrů a dobré praxi spolupráce samospráv měst a obcí s developery 
a soukromými investory.

Program

09:00 – 10:00 Registrace účastníků a networkingová snídaně

10:00 – 10:05 Přivítání hostů a představení partnerů a účastníků diskusního panelu  
– HERGETOVÁ Michala, moderátorka

10:05 – 10:15
Jak vnímají spolupráci se samosprávami investoři?  
/ Studie developerských společností (březen 2023) 
– VACEK Jiří, ředitel CEEC Research

10:15 – 11:30 Diskusní panel o investičním rozvoji měst a obcí

• Jak může obec podpořit záměr investora a současně hájit zájmy svých občanů? 

• Kde jsou hranice participace obce a kontribuce developera na veřejné stavby?
• Měly by mít obce transparentní pravidla pro spolupráci s developery?

• Jaké jsou praktické zkušenosti s metodikou spolupráce s developery v Praze? 

• Jak povolování výstavby ovlivní projednávaná aktualizace  
metropolitního plánu?

• Bude přínosem, pokud institut plánovací smlouvy získá oporu  
v novém stavebním zákoně?

11:30 - 12:30 Drobné občerstvení a neformální diskuse

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

Pozvaní diskutující
HLAVÁČEK Petr
1. náměstek primátora hl. m. Praha (STAN)

PORTLÍK Tomáš
starosta městské části Praha 9 (ODS)

BOHÁČ Ondřej
ředitel, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

PROKOP Ondřej
zastupitel hlavního města Prahy (ANO)

KOVANDA Lukáš
hlavní ekonom, Trinity Bank

Zástupci investorů  
z řad developerských společností

Srdečně Vás zve Výkonný ředitel společnosti
CEEC Research

Michal VACEK


