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Město a developer / City and developer 13:00 – 14:30

David Mateásko, ČKA 
Město a developer: Návod pro obce / City and developer: Guide for the municipality

Jiří Zákostelný, MČ Praha 10
Zkušenosti MČ s metodikou spolupráce se soukromým sektorem / City district experineces with methodology of
cooperation with private sector

Karel Maier, FA ČVUT
Metodiky spolupráce: příklad Nymburk / Contributions methodology: case study Nymburk

Jaroslav Burian, Univerzita Palackého v Olomouci
Multikriteriální hodnocení rozvojových lokalit města Jihlava / Multicriteria analysis of development locations in Jihlava City

Doktorandi / Ph.D. Students 15:00 – 16:00

Michaela Pfeiferová, ARTN
Vzdělávací programy v real estate v ČR / Education in the real estate in the Czech Republic

Šárka Tomanová, NF VŠE Praha
Udržitelnost na městských nemovitostech – je možné si ji finančně dovolit?  /  Sustainability on urban properties – is it
financially affordable?

Klára Kantová, FSV Univerzita Karlova
Imigrace – příležitost nebo hrozba / Immigration – opportunity or threat

Martina Kubíková, NF VŠE Praha
Strategické přístupy uhelných regionů k digitální transformaci / The strategic approaches of coal regions to their digital transformation

Hosté / Guests 16:00 – 17:30

Clare Sheils, CBRE, Praha
Překážky pro výstavbu nemovitostí v ČR / Obstacles for the development of real estate in the Czech Republic

Stefano Wagner, SASA, Švýcarsko
Proces přeměny velkých rozvojových území: příklad Švýcarska / Spatial transformation processes of strategic urban areas: the Swiss case

Jakub Vorel a Ondřej Gabaš, FA ČVUT a IPR Praha
Ekonomické efekty veřejné infrastruktury analyzované metodou hedonických cen / Economic effects of public 

infrastructure analyzed by the hedonic price method

Marek Jetmar, MV ČR
Aktuální témata řešená ministerstvem vnitra v oblasti územní správy / Current agenda addressed by the Ministry of the
Interior in the field of territorial administration

Konference je podpořena Českým vysokým učením technickým v Praze prostřednictvím grantu SVK 46/22/F5.


