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KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH
SPOLEČNOSTÍ 2015
Největší diskuse vrcholných představitelů státu s generálními
řediteli projektových a architektonických společností
o směřování, klíčových krocích a budoucnosti sektoru.

15. září 2015, 10:00 – 14:00

Veletrh FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA, Beranových 667 - Praha 9
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partner

Výhradní projektový
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Výhradní office developer
partner

Konference ředitelů projektových společností 2015

CEEC Research a společnost RUUKKI Vás zvou na pátý ročník největší
konference ředitelů projektových společností v České republice
a diskusi o aktuální situaci v sektoru projektových prací, nových
zakázkách, klíčových připravovaných změnách a na prezentaci výsledků
Studie projektových společností 2015.

Datum: 15. září 2015, 10:00 – 14:00
Místo konání: Veletrh FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA, Beranových 667 - Praha 9

LEGISLATIVA a POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

Nové projektové zakázky z centrálních i regionálních
zdrojů, jejich financování a dopady legislativních
změn na vývoj sektoru projektových prací

Nové investice do projektové přípravy pro výstavbu
v oblasti dálnic, silnic, železnic, vodních toků a další
infrastruktury

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj

Tomáš Čoček, 1. náměstek ministra doprava

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství

Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu
a obchodu

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Matěj Stropnický, náměstek primátorky hlavního
města Prahy pro územní rozvoj a územní plán
Martin Ander, náměstek primátora města Brna pro
oblast rozvoje města
Ivo Kovalík, ředitel, Archdesign
Marcel Soural, generální ředitel Trigema
Branislav Bačo, ředitel, RUUKKI CZ, SK
Jan Halík, obchodní ředitel, Copy General
Ladislav Krumpolec, generální ředitel SGCP,
divize Weber
Libor Suchánek, jednatel společnosti SULKO
Miroslav Kohout, Country manager, GRAITEC
Jiří Vacek, ředitel CEEC Research

Zbyněk Hořelica, pověřený ředitel Státního fondu
dopravní infrastruktury
Jan Kroupa, generální ředitel, Ředitelství silnic
a dálnic
Pavel Surý, generální ředitel, Správa železniční
dopravní cesty
Lubomír Fojtů, generální ředitel, Ředitelství
vodních cest ČR
Pavel Havlíček, generální ředitel SUDOP GROUP
Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel,
HBH Projekt spol. s r.o.
Zdeněk Jeřábek, ředitel INFRAM
Tomáš Koranda, člen představenstva, Hochtief

Konference ředitelů projektových společností 2015

Program
09:00 - 10:00

Registrace

10:00

Zahájení Konference ředitelů projektových společností 2015 a přivítání účastníků (moderátor)

10:00 - 10:05

Slavnostní zahájení veletrhu FOR ARCH 2015

10:05 - 10:10

Prezentace aktuální situace na trhu projektových prací a výhled dalšího vývoje sektoru (Studie
projektových společností 2015)

10:10 - 11:10

LEGISLATIVA A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA V OBLASTI POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
Nové projektové zakázky v období 2015-2016, centrální i regionální zadavatelé projektových zakázek
Klíčové legislativní změny a jejich dopady na vývoj sektoru projektových prací (stavební zákon, EIA,
ZVZ, atd.). Strategie pro další rozvoj BIM v České republice.
(moderovaná diskuse panelistů s řediteli firem v publiku)

11:10 - 11:30

Coffee break

11:30 - 12:30

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA V OBLASTI INŽENÝRSKÉHO STAVITELSTVÍ
Nové projekty v oblasti výstavby a rekonstrukcí dálnic, silnic, železnic, vodních toků, staveb na protipovodňovou ochranu a další infrastruktury. Situace v oblasti pozemkových řízení. Strategický plán
rozvoje investic a dlouhodobý rámec finančních zdrojů pro realizaci těchto projektů. Nové příležitosti
formou PPP projektů.
(moderovaná diskuse panelistů s řediteli firem v publiku)

12:30 - 14:00

Networkingový oběd vrcholných představitelů projektových společností

Srdečně zvou
Jiří Vacek

Branislav Bačo

Martin František Přívětivý

Ředitel
CEEC Research

Ředitel
RUUKKI CR,SR

Ředitel
FOR ARCH

Svoji účast, prosím, potvrďte e-mailem nebo na telefonu:

(účast je pro ředitele projektových a architektonických společností bezplatná,
z důvodu tradičně velkého zájmu je však nutná registrace)

konference@ceec.eu / +420 774 325 111
www.ceec.eu
Změna programu vyhrazena

