
 

 
 

Zápis z 8. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura 

 

Název 8. jednání pracovní skupiny Infrastruktura 

Datum 21. 3. 2022 

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, 

že si našli čas se jednání zúčastnit. Po úvodním projevu předává slovo panu Janu Veselskému, který se 

se bude věnovat prvnímu tematickému bloku – Dopravní projekty RAP 2021+. 

 

Bod. č. 2. – Schválení dopravních projektů RAP 2021+ 

Pracovník sekretariátu Regionální stálé konference Středočeského kraje, Jan Veselský nastínil základní 

informace o prioritizovaném seznamu dopravní aktivity RAP 2021+. Pan Veselský zmínil obecné 

informace o RAP 2021+, uvedl alokované částky pro aktivitu dopravy a představil proces prioritizace 

dopravních projektů. Účastníkům jednání také v krátkosti okomentoval jednotlivé projekty a poté 

přítomné požádal o spuštění hlasování. Návrh usnesení byl jednomyslně přijat všemi zúčastněnými 

členy jednání, a to jak prezenčně, tak pomocí online hlasování prostřednictvím Forms v rámci platformy 

MS Teams.  

 

Usnesení č.1-8/2022/PS/INF: Pracovní skupina Infrastruktura schvaluje seznam dopravních 

projektů RAP 2021-2027. 

 

Po hlasování byl tento tematický blok ukončen a slova se ujal pan Martin Sedlák ze Solární asociace 

FTV. 

 

Bod. č. 3. – Solární asociace FTV 

V tomto bodu se pan Martin Sedlák věnoval solární energetice. Uvedl účastníky jednání do kontextu 

zmíněním aktuálních dat. Následně přítomné informoval o úsporách spojených s instalací solárních 

panelů a jejich vhodné umístění v rámci různorodých projektů. Věnoval se také aktuální finanční 

podpoře v rámci Modernizačních fondu a Národního plánu obnovy, možnosti poradenství např. pro EPC 

projekty a zmínil příklady dobré praxe z evropských měst. V závěru se pan Sedlák věnoval aktuální 

tuzemské legislativě a aktuálním potřebám zbavení se od závislosti na ruském plynu, právě s částečným 



 

 
 

využitím fotovoltaiky. Poté poděkoval za pozornost a slova se ujal pan Dan Staněk z Krajského úřadu 

Středočeského kraje. 

 

Bod č. 4. – Energetický manažer Středočeského kraje 

Pan Dan Staněk, energetický manažer Středočeského kraje, ve svém prezentaci představil svou agendu. 

Věnoval se Územní energetické koncepce, energetickému managementu, EPC a dalším projektům, které 

kraj realizuje. Pan Dan Staněk poděkoval za pozornost a předl slovo panu Moravcovi z Českého sdržení 

pro biomasu (BIOM). 

 

Bod č. 5. – Obnovitelné zdroje BIOM 

Pan Moravec se ujal slova a ve svém bodu účastníkům jednání široce představil téma bioenergetiky a 

biomasy. Věnoval se využití bioplynových stanic na obecní úrovni, aktuálním datům spotřeby odpadu 

bioplynovými stanice a nastínil výhody implementace tohoto zařízení do energetické sítě, jako je např. 

ekonomická stabilita, vznik pracovních míst, regulovatelný zdroj energie apod. Představil také projekty 

dobré praxe z českých obcí, kdy „bioplynky“ mj. zásobují své okolí teplem i elektřinou, biometanem a 

dalšími produkty a nastínil využití biomasy v komunitní energetice, ale s tím také spojená následná 

distribuční a legislativní úskalí. V závěru se o slovo přihlásil pan předseda Milan Kazda, který je 

starostou obce provozující „bioplynku“ a podělil se o své zkušenosti. Dále se k diskuzi připojila paní 

Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky, která zmínila vypracování analýzy vstupních materiálů 

na územní Středočeského kraje pro bioplynové stanice. Následně se slova ujal pan Skuhrovec ze 

společnosti Datlab. 

 

Bod č. 6. – Mapování a analýzy rizik kraje Datlab 

Pan Jiří Skuhrovec z firmy Datlab, která se věnuje analýzám veřejných zakázek, v úvodu informoval, 

že navázal spolupráci se Středočeským krajem, právě za účelem analýzy veřejných zakázek. Seznámil 

přítomné účastníky se způsobem zpracování takové analýzy. Uvedl, že Středočeský kraj ročně vydá 5 

mld. Kč na veřejné zakázky, přičemž se snažil motivovat k zohlednění ekologických aspektů u 

jednotlivých zakázek. Tento apel následně uváděl na konkrétních příkladech. Následně se slova ujala 

paní Soňa Jonášová, která informovala o novele zákona, která nařizuje zohlednění sociálních a 

enviromentálních kritérií, při zadávání veřejných zakázek. Pan předseda se následně poděkoval všem 

přítomným za účast na 8. jednání PS Infrastruktura a uvedl, že další setkání by se mohlo konat na 

přelomu května a června letošního roku. 

 

Přílohy: Prezenční listina 

 

 



 

 
 

 

Zápis schválil        

        _______________________ 

Dne 14.4.2022        Milan Kazda 

          předseda pracovní skupiny 
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