
Největší setkání lídrů digitalizace v České republice. Diskuse vlády, klíčových představitelů 
veřejného sektoru s řediteli předních společností v oblasti digitalizace stavebnictví ČR. Ukázky 
již realizovaných a rozpracovaných BIM projektů v oblasti budov, silnic, železnic a vodních toků.

Místo konání: Ministerstvo pro místní rozvoj
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Digitalizace ve stavebnictví II. – JAK DÁL?

Termín konání:

od 13.00 ONLINE
Místo konání:
Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Staroměstské náměstí 6, Praha

CEEC Research vás zve na klíčovou online 
diskusi k budoucímu vývoji a směřování 
digitalizace českého stavebnictví.

Panel pozvaných panelistů

Panel lídrů BIM Business panel

místopředseda vlády, ministr průmyslu
a obchodu a ministr dopravy ČR

CEO, IDEA StatiCa s.r.o.

prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

ministryně pro místní rozvoj ČR

zakladatel a ředitel společnosti Forgee

ředitel odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

hlavní architekt a jednatel Atelier Velehradský, s. r. o.

předseda České komory autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě

ředitel projekce a jednatel, Arch.Design, s.r.o.

předseda představenstva czBIM

předseda představenstva, STRABAG a.s.

Managing Associate, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

Vedoucí odboru BIM a digitalizace, STRABAG a.s.

generální ředitel, Správa železnic

Koordinátor BIM, SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

BIM Product manager CZ & SK, Xella CZ, s.r.o.
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Více informací na: www.ceec.eu  /  E-mail: konference@ceec.eu  /  Tel.: +420 774 299 796



Program

Srdečně vás zvou

12.30–13.00 Příchod a připojení účastníků

13.00–14.30 PANEL LÍDRŮ BIM
• Aktuální situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví  

a připravované kroky pro budoucnost
• Koncepce Ministerstva pro místní rozvoj pro implementaci  

digitalizace českého stavebnictví
• Strategie Ministerstva průmyslu a obchodu  

pro digitalizaci českého stavebnictví
• Plán postupující implementace digitalizace na SFDI
• Praktické zkušenosti při implementaci BIM v projektech ŘSD a SŽ

14.30–14.45 Přestávka

14.45–16.00 BUSINESS PANEL
• Diskuse lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností
• Rady pro úspěšný průběh implementace
• Praktické zkušenosti z realizovaných pilotních projektů
• Aktuálně připravované a vypisované projekty v BIM – proč se nedaří vypisovat 

projekty ve slibovaném objemu a jak se situace bude vyvíjet do budoucna?

16.00–16.30 Diskuse s diváky

Změna programu vyhrazena.

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