SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO
STAVEBNICTVÍ 2015
Klíčové priority vlády ČR pro rozvoj českého stavebnictví
v letech 2015–2020. Největší diskuse vrcholných představitelů
státu s generálními řediteli stavebních, projektových
a developerských společností o směřování, klíčových krocích
a budoucnosti českého stavebnictví.

14. května 2015
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CEEC Research a SGCP divize Weber Vás zvou na klíčové setkání
vrcholných představitelů státu a ředitelů/členů představenstva
stavebních, projektových a developerských společností –
SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015.

Datum: 14. května 2015, 10:00 – 13:00
Místo konání: Národní dům na Vinohradech, náměstí Míru 9, Praha 2

Panel diskutujících odborníků:
Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
Dan Ťok, ministr dopravy ČR
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR
Patrik Choleva, finanční ředitel Skanska, a.s.
Marcel Soural, generální ředitel Trigema, a.s.
Tomáš Míček, ředitel pro ČR, PointPark Properties, s.r.o.
Zdeněk Havelka, předseda představenstva, Czech Property Investments, a.s.
Andrea Schelleová, associate, Achour & Hájek, s.r.o.
Ladislav Krumpolec, generální ředitel SGCP, divize Weber
Jiří Vacek, ředitel CEEC Research, s.r.o.
Moderátor: Přemysl Čech

Diskuse z publika se jako již tradičně zúčastní výhradně ředitelé/členové představenstva největších, středních
a malých stavebních společností, např. EUROVIA CS, Metrostav, 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, Prominecon Group, Alpine,
VOKD, PKS, Pozemní stavitelství Zlín, atd., a nově také ředitelé projektových a investorských společností.
Celkem více než 400 předních představitelů českého stavebnictví.
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Program
09:00 – 10:00 		Registrace účastníků
10:00 – 10:00 		Zahájení konference a přivítání účastníků
10:00 – 10:15 		Úvodní slovo předsedy vlády České republiky
(klíčové priority vlády ČR pro českou ekonomiku a stavebnictví)
10:15 – 10:20

Prezentace k aktuální situaci na stavebním trhu, výsledky Kvartální
analýzy českého stavebnictví Q2/2015

10:20 – 10:45 		Dopravní infrastruktura 2015–2020
Prioritní směry investic Ministerstva dopravy do výstavby a rekonstrukcí
silničních, dálničních, železničních a vodních cest v letech 2015–2020
10:45 – 11:05		Stavebnictví a legislativa
Hlavní připravované legislativní změny pro výstavbu v pozemním
i inženýrském stavitelství (Stavební zákon, Zákon o zadávání VZ, EIA,
Pražské stavební předpisy, atd.)
11:05 – 11:25

Výstavba a investice v oblasti životního prostředí
Operační program Životní prostředí 2014–2020 a hlavní směry
budoucích investic pro výstavbu; program Zelená úsporám

11:25 – 11:45

Privátní zakázky/investice do stavebnictví a development v ČR
Vývoj nových zakázek pro stavební firmy z oblasti rezidenčního,
kancelářského a průmyslového developmentu

11:45 – 12:00

Předání ocenění TOP Stavební společnost roku 2014

12:00 – 13:00

Neformální diskuse/ Oběd
Srdečně zvou
Jiří Vacek

Ladislav Krumpolec

ředitel společnosti
CEEC Research

generální ředitel
SGCP, divize Weber

Více informací na:
www.ceec.eu
E-mail: konference@ceec.eu
Tel.: +420 774 325 111
Mediální partneři
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Největší diskuse o nastartování
českého stavebnictví.
Více než 600 lídrů sektoru stavebnictví!

