Asociace developerů se rozrůstá o další členy
Praha, 27. července 2016 Asociace developerů se po půl roce své existence
rozrůstá o další dva členy. Novými přírůstky členské základny, schválenými
představenstvem Asociace jsou společnosti CTR group a.s. a Goodman Czech
Republic s.r.o. Asociace developerů má aktuálně 21 členů, o přijetí dalších se
jedná.
„Zájem společností o členství v Asociaci nás samozřejmě těší. Přijetím dalších členů
roste záběr Asociace a tím i její hlas v oblasti českého developmentu,“ hodnotí ředitel
Asociace Tomáš Kadeřábek rozšíření stávající členské základny a dodává, že zejména
v období, kdy jsou diskutovány a připravovány tak důležité dokumenty, jakými jsou
strategický, či metropolitní plán Prahy, nebo novela stavebního zákona je velmi
důležité, aby developeři byli schopni vyjádřit své požadavky, jednat o podobě těchto
dokumentů přijatelné jak pro odbornou developerskou komunitu, tak i pro veřejnost a
relevantní úřady.
Novým členem Asociace je společnost CTR group a.s., česká developerská firma
s více než 30 letou historií, která realizuje velké projekty nejen na území České
republiky, ale také v Německu či na Slovensku. „Díky našim zahraničním aktivitám
můžeme velmi dobře srovnávat podmínky pro realizaci investic v jednotlivých zemích.
A je pravda, že kvůli složité a nepřehledné legislativě, špatné vymahatelnosti práva a
nedostatečné ochraně investorů z tohoto srovnání Česká republika nevychází nejlépe.
Rádi bychom z pozice člena Asociace v budoucnu přispěli k vytvoření funkčních,
jednoznačně aplikovatelných a současně jednoduchých pravidel pro plánování a
výstavbu v České republice,“ komentuje ředitel divize Real Estate Ján Horváth záměr,
se kterým CTR group do Asociace vstupuje.
Druhou společností, která rozšířila řady členů asociace je Goodman Czech Republic
s.r.o., celosvětový odborník na výstavbu a správu logistických prostor, který aktuálně
spravuje v regionu střední a východní Evropy plochy o rozloze 944 000 m2.

KONTAKT:
Tomáš Kadeřábek
Ředitel Asociace developerů, z.s.
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V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Martina Beranová, +420 734 155 121, e-mail: martina.beranova@benesgroup.cz

O Asociaci developerů:
Jedním z motivů pro vznik Asociace developerů- silné profesní organizace, kterou
založilo třináct významných firem z oboru developmentu a stavebnictví je, aby pro
development v České republice platila jasná pravidla. Dalším cílem je představit
developery jako investory, kteří dle stanovených pravidel rozvíjí k tomu určené lokality tak, aby v nich
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obyvatelé mohli žít, pracovat i bavit se. Asociace je otevřená i dalším developerům působícím v České
republice, kteří sdílejí stejné hodnoty a cítí zodpovědnost za územní plánování a developerskou činnost.
Asociace developerů má aktuálně 19 členů a o přijetí dalších je právě nyní hlasováno. Chce být
hodnověrným a silným partnerem pro diskusi se všemi, kteří konání Asociace ovlivňují, pro ty, jichž se
aktivity Asociace dotýkají a i pro ty, kterým slouží výsledky práce Asociace. Chce spoluvytvářet krajinu a
města, v nichž se bude dobře žít a pracovat a přispívat tak ke zdravému, udržitelnému rozvoji měst.
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