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Datum: 16. září 2014, 9:00 – 14:00
Místo konání: Veletrh FOR ARCH, Konferenční sál 5, Vstupní hala II,  
          PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany

CEEC Research a SGCP Weber Vás zvou na další ročník největší 
konference ředitelů projektových společností v České republice 
a diskusi o aktuální situaci v sektoru projektových prací, nových 
zakázkách, klíčových připravovaných legislativních změnách a na 
prezentaci výsledků Studie projektových společností 2014. 

Konference ředitelů projektových společností 2014

Pozemní stavitelství a legislativní 
změny – nové zakázky a dopady připravovaných 
legislativních změn (zákon o zadávání veřejných 
zakázek, stavební zákon, atd.) 

Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR

Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu  
         a obchodu ČR

Jan Kříž, náměstek ministra životního 
      prostředí ČR

Pavel Křeček, předseda, Česká komora  
               autorizovaných inženýrů  
               a techniků

Martin Zuštík, předseda České asociace  
                konzultačních inženýrů

Ivo Kovalík, ředitel společnosti, Arch.Design s.r.o.

Marcel Soural, generální ředitel, Trigema a.s.

Jaroslav Spozdil, ředitel regionu Čechy, PSJ a.s.

Robert Mikeš, marketingový ředitel,  
                SGCP Weber a.s.

Andrea Schelleová, associate, Achour & Hájek s.r.o.

Jan Halík, obchodní ředitel, CopyGeneral s.r.o.

Branislav Bačo, business manager,  
    Ruukki s.r.o.

Jiří Vacek, ředitel CEEC Research s.r.o.

Panel diskutujících odborníků: 

Inženýrské stavitelství – nové investice 
v oblasti dálnic, silnic, železnic, vodních toků, 
protipovodňových opatření a další infrastruktury

 

Kamil Rudolecký, náměstek ministra  
         dopravy pro infrastrukturu

Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR

Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje  
              a předseda Komise Rady AKČR  
              pro dopravu

Tomáš Čoček, ředitel Státního fondu dopravní  
                infrastruktury

Tomáš Čížek, ředitel úseku plánování  
              a realizace staveb, Ředitelství  
              silnic a dálnic

Mojmír Nejezchleb, náměstek pro modernizace  
            SŽDC

Lubomír Fojtů, generální ředitel, Ředitelství  
   vodních cest ČR

Pavel Švagr, dopravní expert

Pavel Havlíček, generální ředitel,  
    SUDOP GROUP a.s.

Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel,  
      HBH Projekt spol. s r.o.

Marek Svoboda, generální ředitel,  
      PRAGOPROJEKT a.s.

Petr Čížek, předseda, Sdružení pro výstavbu  
          silnic

Bronzoví
partneři



09:00 – 10:00  Registrace 

10:00 – 10:00  Zahájení Konference ředitelů projektových společností 2014  
   a přivítání účastníků (moderátor) 

10:00 – 10:05  Slavnostní zahájení veletrhu FoR ARcH 2014

10:05 – 10:10  Prezentace aktuální situace na trhu projektových prací a výhled  
   dalšího vývoje sektoru (Studie projektových společností 2014)

10:10 – 11:20  PoZEMNÍ STAVITELSTVÍ a LEGISLATIVA - investice a nové zakázky  
   pro projektové firmy. Dopady připravovaných legislativních změn 
   - zákon o zadávání veřejných zakázek, stavební zákon, atd. 

11:20 – 11:40  Coffee break

11:40 – 12:40  INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ - nové investice v oblasti dálnic,  
   silnic, železnic, vodních toků, protipovodňových opatření a další  
   infrastruktury. Strategický plán rozvoje investic a dlouhodobý rámec 
   finančních zdrojů pro realizaci těchto projektů.

12:40 – 14:00  Networkingový oběd vrcholných představitelů projektových  
   společností

Program

Jiří Vacek
ředitel společnosti

CEEC Research

Robert Mikeš
marketingový ředitel

Saint Gobain Construction Products, divize Weber

Registrace na:

E-mail: konference@ceec.eu
Tel.: +420 774 325 111

www.ceec.eu

Účast je pro ředitele projektových společností BEZPLATNÁ, vzhledem k omezenému 
počtu míst je však nutné se předem registrovat na níže uvedených kontaktech.

Srdečně Vás zvou

Konference ředitelů projektových společností 2014

Mediální partneři


