
 

 
 

Zápis z 7. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura 

 

Název 7. jednání pracovní skupiny Infrastruktura 

Datum 10. 12. 2021 

Místo: Prezenční/online (MS Teams) 

Účastníci Viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Prezenční listina 

 

Bod č. 1. – Úvod 

Pan předseda Milan Kazda přivítal členy i hosty 7. jednání pracovní skupiny Infrastruktura a poděkoval 

za vyčlenění času pro účast na jednání. Po úvodním projevu předává slovo panu Janu Veselskému, 

který se se bude věnovat prvnímu tematickému bloku - informace o RAP 2021+. 

 

Bod. č. 2. – Informace o RAP 2021+ 

Pracovník sekretariátu Regionální stálé konference Středočeského kraje nastínil základní informace o 

Regionálním akčním plánu pro následující roky. Ve svém příspěvku poskytl základní a obecné 

informace, strukturu RAPu, finanční alokace a seznamy projektů, které RAP2021+ nese. Zároveň 

informoval, že ke schválení projektů silnic II. a III. třídy dojde nejpozději v měsíci březnu následujícího 

roku. Na konci svého vystoupení pan Jan Veselský předal slovo panu Čermákovi z Krajské správy 

silnic a dálnic Středočeského kraje, který se v rámci dalšího tematického bloku bude věnovat 

parametrům prioritizace dopravních projektů, na jejímž vytváření se podílel.  

 

Bod. č. 3. – Prioritizace dopravních projektů 

Pan Aleš Čermák se ujal slova a uvedl, že se bude věnovat tomu, jak byla prioritizace sestavena a 

představí její hodnotící kritéria. Seznam kritérií tvoří: dopravní zatížení daného úseku, 

spolufinancování, dopravní význam, technický stav, stavební stav, životní prostředí, regionální význam, 

jediná přístupová cesta, stav přípravy, hromadná doprava, nehodová lokalita. Dále pan Čermák uvedl, 

že informace k jednotlivým kritériím jsou čerpány kromě projektové dokumentace a dostupných zdrojů 

dat, zajišťovaných na národní úrovni, prioritně ze systémů CLEVERA a BMS (Bridge Management 

System). Každé z uvedených kritérií obsahuje rozdělení bodové škály, a to s ohledem na dosažitelnosti 

informací. Výsledkem je pak celkové bodové hodnocení akce, které je dáno součtem bodů za jednotlivá 

kritéria vynásobená váhou daných kritérií. Po prezentaci poděkoval za prostor a předal slovo zpět panu 

předsedovi. 

 

Bod č. 3. – Energetická chudoba 



 

 
 

Pan předseda poděkoval panu Čermákovi za vyčerpávající prezentaci a předal slovo Radoslavu 

Pittnerovi ze společnosti Ashoka, který v dalším tematickém bloku představí zmíněnou společnost 

Ashoka a nastíní problematiku energetické chudoby. Pan Pittner v úvodu poděkoval za možnost 

zúčastnit se pracovní skupiny a zahájil svou prezentaci. Seznámil členy skupiny s tím co společnost 

Ashoka představuje, její principy a navázané spolupráci a úspěchy, kterých jejím prostřednictvím 

dosáhla. Následovalo teoretické seznámení s pojmem energetická chudoba a seznámení s evropskými 

projekty, které se této tématice věnují. V závěru informoval členy skupiny o možnosti navázání 

spolupráce v projektech řešící danou tematiku, poděkoval za pozornost a předal slovo panu předsedovi. 

 

Bod č. 4. – Komunitní energetika 

Pan předseda, Milan Kazda, poděkoval pan Pittnerovi za obohacující prezentaci a předal slovo kolegovi, 

členovi skupiny, panu Hlavatému. Pan starosta Hlavatý uvedl přítomné do problematiky komunitní 

energetiky. Taktéž uvedl, že se do konce příštího roku očekává aktualizace evropské směrnice, která 

umožní rozvoj komunitní energetiky a energetických společenství. Tato aktualizace legislativy a 

následný rozvoj komunitní energetiky by vedla ke snížení cen energie, čímž nepřímo navázal na pana 

Pittnera a jeho prezentaci o energetické chudobě. Pan Hlavatý poděkoval za pozornost a předal slovo 

panu Kazdovi, který obratem poprosil paní radní Martinu Krčovou z Energetického regulačního úřadu 

o komentář k dané problematice. Paní Krčová uvedla, že v současné době se připravuje nový energetický 

zákon, který by měl vejít v platnost mezi lety 2024 – 2025 a měl by celkově pojmout téma komunitní 

energetiky. Současně uvedla, že Energetický regulační úřad aktuálně pracuje na modelu sdílení 

elektřiny, jenž by měl fungovat od roku 2023 – nyní se vyjednává sekundární legislativa, pro jeho brzké 

zavedení. Dále se členy pracovní skupiny sdílela informaci o přípravě dotačních titulů (možnost žádat 

o podporu od roku 2023) z Fondu obnovy Ministerstva životního prostředí na podporu 33 projektů 

z oblasti komunitní energetiky. Poté paní Krčová poděkovala za pozornost a předala slovo panu 

předsedovi. Pan Milan Kazda poděkoval paní Krčové za poskytnuté informace, následně také poděkoval 

všem přítomným za účast a nastínil termín dalšího jednání pracovní skupiny, kterým by měl být březen, 

kdy dojde ke schválení seznamu projektů v oblasti dopravní, které jsou obsaženy v Regionálním akční 

plánu.  

 

Přílohy: Prezenční listina 

 

 

Zápis schválil        

        _______________________ 

Dne 17.1.2022        Milan Kazda 

          předseda pracovní skupiny 
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