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KONFERENCE POTENCIÁL MÍSTNÍ EKONOMIKY 2022 

Budoucnost veřejných projektů 

Pořádá:   Agentura CzechInvest a Asociace pro rozvoj infrastruktury 

Datum:   6. prosince 2022 od 9:30 do 15:30 

Místo konání:  HubHub Palác ARA – Perlova 5, Praha 1 – Staré město 
 

Cíl konference 

Cílem konference je prezentovat příklady dobré praxe vedoucí k rozvoji lokálního podnikatelského prostředí a inspirovat 
municipality k zavádění inovativních přístupů při plánování veřejných projektů. 

Téma a obsah konference 

Hlavním tématem čtvrtého ročníku konference je budoucnost veřejných projektů.  
Diskuse bude zaměřena na následující bloky: 

• Financování projektů aneb jak se mění investování a my s ním  
• Proč se nebát udržitelnosti aneb jak sladit vstřícnost k životnímu prostředí s investicemi  
• Inovativní řešení vedoucí k úsporám aneb BIM, facility management a energetická účinnost budov  

Pro koho je akce určená 

Akce je určena všem zástupcům veřejné i soukromé sféry, především však představitelům municipalit (starostům, 
místostarostům, hejtmanům a dalším zástupcům krajů, pracovníkům odborů regionálního, investičního či územního 
rozvoje apod.) a zároveň investorům či společnostem realizujícím své projekty v obcích a městech. 

Potvrzení řečníci konference 

• Andrea Ferjenčíková, zástupce Evropské investiční banky 
• Leona Gergelová Šteigrová, náměstkyně MMR, Sekce bydlení, výstavby a veřejného investování 
• Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury 
• Ondřej Ptáček, senior manažer public sector, PwC 
• Ivo Marcin, ředitel odboru strategie Fondu, Státní fond životního prostředí 
• Kateřina Schön, BIM manažer, Kompetenční centrum BIM, MHMP 
• Martin Mrkos, starosta města Žďár nad Sázavou 
• Petr Dovolil, senior konzultant PwC pro oblast ESG 
• Jana Malíková, odborný konzultant v oboru facility managmentu 
• Miroslav Kohout, country manager Graitec 
• Michal Zaorálek, předseda představenstva Inconex 
• Miroslav Matej, ředitel odboru pro financování územních rozpočtů, Ministerstvo financí 

Moderátor 

• Vladimír Kořen, televizní moderátor, starosta Říčan v období 2010–2020 
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Předběžný harmonogram  

V rámci celého dne bude možnost zkonzultovat konkrétní projektové záměry z hlediska 
přípravy, možností financování atd. se zástupci Státního fondu životního prostředí, Agentury 
CzechInvest, Asociace pro rozvoj infrastruktury a dalších. Jednotlivé konzultační stanoviště 
najdete v předsálí.  

 

9:00 – 9:30  Registrace 

9:30 – 9:45  Úvodní prezentace  

CzechInvest a Asociace pro rozvoj infrastruktury  

9:45 – 11:00  PANEL I: Financování projektů aneb jak se mění investování a my s ním 

  Jak využít soukromý kapitál a finanční nástroje pro realizaci veřejných projektů? Jak se 
promítá důraz na udržitelnost do financování projektů? Využívají obce efektivně veřejné 
prostředky na investice? Jakou podporu jim v přípravě projektů lze nabídnout? 

Řečníci: Andrea Ferjenčíková (EIB), David Petr (CzechInvest), Tomáš Janeba (ARI),  
Ondřej Ptáček (PwC), Miroslav Matej (MF), Martin Mrkos (Žďár nad Sázavou) 

11:00 – 11:30  Přestávka na kávu 

11:30 – 13:00  Panel II: Proč se nebát udržitelnosti aneb jak sladit vstřícnost k životnímu prostředí 
s investicemi 

  Jak se pravidla ESG promítají do nových operačních programů? Jak se změní posuzování a 
povolování projektů s ohledem na Green Deal? Jaké inovativní způsoby zadávání projektů 
může obec využít? Jak reálně vypadají projekty, které jsou v udržitelném standardu? 

Řečníci: Petr Dovolil (PwC), Leona Gergelová Šteigrová (MMR), Ivo Marcin (SFŽP), Lukáš 
Grůza (Magistrát města Brna), Jitka Kaslová (Integra Consulting), Zástupce ČSOB 

13:00 – 14:00  Oběd  

14:00 – 15:30  Panel III: Inovativní řešení vedoucí k úsporám aneb BIM, facility management a 
energetická účinnost budov 

  Jak efektivně využít digitální nástroje při přípravě projektů? Jaké výhody a nevýhody 
digitalizace přináší? Jak je důležité věnovat pozornost správnému nastavení správy a údržby 
projekty s ohledem na jeho životnost? Jak efektivně zakomponovat energetická opatření do 
stavebních projektů a ušetřit na provozu? 

Řečníci: Kateřina Schön (Magistrát hl. m. Prahy), Miroslav Kohout (Graitec), Jana Malíková 
(odborný konzultant FM), Michal Zaorálek (Inconex), Antonín Lupíšek (UCEEB) 

15:30 – 16:30  Networking a konzultace 

 


