
KORUPCE A (NE)TRANSPARENTNOST   
V ZAKÁZKÁCH ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ  
REALITA, NEBO JIŽ MÝTUS?

Mediální partner Zlatý partner   Partneři



Termín: 
17. května 2011, 10:00–12:00

Místo konání: 
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Panel diskutujících odborníků:
Joseph Pennington, Velvyslanectví Spojených států amerických
Jan Horník, Ministerstvo vnitra České republiky
Jan Sixta, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Václav Matyáš, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Jan Spáčil, Transparency International
Daniel Weinhold, Platforma pro transparentní veřejné zakázky
Karel Havlíček, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Hana Pavlištová, Česko-německá obchodní a průmyslová komora 
Jindřich Topol, Skanska (zástupce stavebních firem)
Petr Čížek, Swietelsky (zástupce stavebních firem)
Ondřej Chládek, Chládek a Tintěra (zástupce stavebních firem)
Petr Šrámek, Benchcom (zástupce dodavatelského segmentu)
Pavel Kliment, KPMG Česka republika (zástupce poradenských společností)
Jiří Vacek, CEEC Research (největší nezávislý výzkum stavebnictví v regionu CEE )
Přemysl Čech, Česká televize (moderátor diskuse)

CEEC Research, KPMG Česká republika  
a Ipsos Tambor  
Vás zvou na diskusi o (ne)transparentnosti a míře korupce v českém 
stavebnictví a potažmo i o situaci v širší ekonomice. Seznámíme Vás také 
s výsledky nejnovější Kvalitativní studie českého stavebnictví 2011, která 
přináší aktuální pohled na tuto problematiku a zkušenosti 100 ředitelů 
největších, středních i malých stavebních společností.



Jiří Vacek
Ředitel společnosti

CEEC Research

Kontakt pro registraci novinářů:

Jitka Němečková
PR & Communication director
Tel.: +420 731 193 191
E-mail: nemeckova@CEEC.eu

Více informací:

CEEC Research, s. r. o.
www.studieStavebnictvi.cz
Tel.: +420 774 325 111

Těšíme se na Vaši účast.

Program:
  9:30–10:00  Registrace účastníků
10:00–10:05  Zahájení a přivítání účastníků 
10:05–10:10  Úvodní slovo chargé d‘affaires velvyslanectví Spojených států amerických 
  Josepha Penningtona
10:10–10:20  Opatření vlády v oblasti boje s korupcí a realizace Strategie vlády  

v boji proti korupci na období let 2011 a 2012
10:20–10:25  Prezentace výsledků výzkumu/interview se 100 řediteli stavebních 

společností (jejich zkušenosti se získáváním zakázek, transparentností  
a úplatky) 

10:25–10:40  Diskuse a praktické zkušenosti zástupců českého stavebnictví 
10:40–10:55  Diskuse a pohled specializovaných organizací a nezávislých odborníků 
10:55–11:10  Diskuse s novináři
11:10–12:00  Neformální diskuse, oběd

Poďakovanie
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Ľuboš Vančo
Managing Partner 
KPMG na Slovensku

Jiří Vacek
Riaditeľ spoločnosti
CEEC Research

Jakub Malý
Managing Director
Ipsos Tambor SR

Vážení čitatelia, 

ďakujeme, že využívate Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva 11/2010, ktorú
pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťami KPMG
Slovensko a Ipsos Tambor. 

Táto analýza je spracovaná na základe údajov získaných zo 100 uskutočnených
telefónnych rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných
spoločností. Uvedené rozhovory prebehli na začiatku novembra 2010.

Vykonaný výskum zahŕňa štandardné analýzy odpovedí celej vzorky respondentov
a taktiež ponúka detailné informácie o postojoch hlavných segmentov
slovenského stavebníctva podľa dvojrozmernej segmentácie vzorky (t.j. z hľadiska
veľkosti stavebných spoločností, aj z hľadiska stavebného zamerania účastníkov).
Segmenty rozdeľujeme na veľké a stredné/malé spoločnosti a na spoločnosti
zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom. 

Vďaka tomu môže Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 11/2010 poskytnúť
vyvážené, aktuálne a dostatočne podrobné údaje o slovenskom stavebníctve,
nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov spoločností podnikajúcich v
danej oblasti.  

Poďakovať by sme sa chceli predstaviteľom stavebných firiem, ktorí nám venovali
svoj čas a poskytli potrebné informácie pre vypracovanie tejto štúdie, a zároveň i
všetkým aktívnym používateľom, ktorí nám pravidelne poskytujú cenné návrhy, aj
vďaka nim sme schopní lepšie a efekívnejšie uspokojovať Vaše informačné
potreby. 

Pavel Kliment
Partner

KPMG Česká republika

Tomáš Macků
Research & Consulting Director ČR, SR

Ipsos Tambor
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Poděkování

Vážení uživatelé,

děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví 01/2011, 
kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG Česká 
republika a Ipsos Tambor. 

Tato analýza je zpracována na základě údajů získaných ze 100 
uskutečněných telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných 
stavebních společností. Údaje pro kapitolu věnovanou pohledu bank na 
české stavebnictví poskytly tři největší banky v České republice. Zmíněné 
rozhovory se všemi společnostmi proběhly na začátku ledna 2011.

Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku respondentů nabízí 
tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů českého 
stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska 
velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). 
Segmenty rozdělujeme na velké a střední/malé společnosti, z druhého 
pohledu na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským 
stavitelstvím. 

Díky tomu může Kvartální analýza českého stavebnictví 01/2011 poskytnout 
zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o českém 
stavebnictví nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností 
podnikajících v dané oblasti. 

Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních  rem, kteří 
nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této 
studie, tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují 
cenné návrhy, díky nimž jsme schopni lépe a efektivněji uspokojovat jejich 
informační potřeby. 

Jiří Vacek
Ředitel společnosti 
CEEC Research

Tomáš Macků
Research & Consulting  Director CR,SR
Ipsos Tambor

Pavel Kliment 
Partner odpovědný za služby pro
realitní a stavební společnosti 
KPMG v České republice


