REFORMY V NĚMECKÉ INFRASTRUKTUŘE
Nový přístup k realizaci velkých projektů
Závěry "Komise pro reformu výstavbu velkých projektů” Spolkového ministerstva dopravy

Pátek 14. října 2016, Ministerstvo dopravy ČR, Praha

Úvod do problematiky
Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze prosazují
mezinárodně osvědčenou praxi a dosahování nejlepších výsledků ve výstavbě moderní a efektivní veřejné
infrastruktury. Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR pořádají odbornou debatu u kulatého stolu o
strategii výstavby velkých infrastrukturních projektů v rámci rozpočtu a podle plánu nově prosazovanou
německou vládou.
Pro zajištění větší důvěry veřejnosti ve velké projekty, že jsou veřejné prostředky vynakládány efektivně a dobrá
mezinárodní pověst německého plánování a stavebního průmyslu je zachována, založilo bývalé Spolkové
ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst v dubnu roku 2013 "Komisi pro reformu výstavbu velkých
projektů“ (Komise).
Komise složená z 36 uznávaných odborníků zjistila nedostatky a navrhla řešení a doporučení týkající se zlepšení
cenotvorby skutečných nákladů, transparentnosti nákladů, účinnosti a schopnosti plnit termíny u velkých
projektů. V červnu 2015, po intenzivních revizích stávajících postupů a metod, Komise vydala řadu doporučení
pro zlepšení realizace velkých projektů.

Účastníci diskuze
» Klaus Grewe, Senior Program Manager pro velké projekty (člen Komise)
» Dr. Wolfgang Eckart, bývalý vedoucí interního programu, Ministerstvo dopravy a infrastruktury, Německo
(organizátor Komise)
» Prof. Torsten R. Böger, VIFG Financování dopravní infrastruktury, Německo (člen Komise)
» Prof. Hansgeorg Balthaus, HOCHTIEF Engineering GmbH, generální ředitel, (člen Komise)
» Prof. Dr. Matthias Gather, Erfurtská univerzita aplikovaných věd, Dopravní politika a územní plánování
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Datum

Pátek 14. října 2016 od 8:30 do 14:00

Program
8:00

45m

Registrace & ranní káva

8:45

15m

Zahájení debaty
- Dan Ťok, Ministr dopravy České republiky
- Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze
- Tomáš Janeba, Prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury
- Lukáš Klee, Asociace pro rozvoj infrastruktury

9:00

60m

Budování nové cesty v oblasti projektového řízení
- Klaus Grewe, Senior Program Manager pro velké projekty
» Výzva pro velké projekty? – co bylo špatně
» Cesta vpřed
» Program Management
» Nástroje
» Veřejné zakázky
» Zapojení veřejnosti
» Začátek velkého projektu (Olympiáda Londýn 2012)

10:00

20m

Kávová přestávka

10:20

80m

Poučení z práce komise
- Klaus Grewe, Senior Program Manager pro velké projekty
- Dr. Wolfgang Eckart, bývalý vedoucí interního programu, Ministerstvo dopravy a infrastruktury, Německo
- Prof. Torsten R. Böger, VIFG Financování dopravní infrastruktury, Německo
- Prof. Hansgeorg Balthaus, generální ředitel, Hochtief Engineering AG, Německo
- Jan Valentin, Hochtief CZ

11:40

20m

Kávová přestávka

12:00

30m

Případová studie
- Prof. Hansgeorg Balthaus, generální ředitel, Hochtief Engineering AG, Německo

12:30

30m

Plánovací a povolovací proces u velkých projektů dopravní infrastruktury v Německu
- Prof. Dr. Matthias Gather, Erfurtská univerzita aplikovaných věd, Dopravní politika a územní plánování

13:00

10m

Shrnutí debaty

13:10

50m

Obědový bufet

Místo

Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 (mapa)

Cílová skupina

100 účastníků z řad:
»
»

zástupců Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správy železniční dopravní cesty
(SŽDC), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), Ministerstva financí ČR
zástupců soukromého sektoru, členů ARI

Jazyk

Anglicky se simultánním překladem do češtiny

Registrace

www.ceskainfrastruktura.cz/akce/

Poplatek

Členové ARI mají vstup zdarma, pro nečleny je vstup 950 Kč

Kontakt

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)
Tomáš Janeba, prezident, m: +420 606 640 251, e: office@ceskainfrastruktura.cz

Sponzorem odborné debaty je společnost HOCHTIEF CZ a. s.
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