Zápis
z jednání představenstva a dozorčí rady Společnosti pro rozvoj silniční
dopravy v ČR, z. s. konaného v Praze dne 25. února 2016

Jednání zahájil a řídil předseda představenstva pan Ing. Bořivoj Kačena, který po uvítání
přítomných omluvil nepřítomné (Božena Sekaninová, Ing. Jarmila Jenčíková a Ing. František
Sivera) a nechal odsouhlasit následující program jednání:
1) Zhodnocení plnění usnesení z jednání představenstva ze dne 22. 9. 2015
a z jednání Výroční členské schůze ze dne 24. 11. 2015
2) Zpráva o činnosti představenstva od 15. 9. 2015 do 25. 2. 2016
3) Zpráva o postupu prací na přípravě Magazínu „Silniční síť základ civilizace a
prosperity“ – JAR0 2016
4) Organizační záležitosti a diskuze
5) Přejetí usnesení a závěr jednání
K bodu 1
Jmenovité zhodnocení obou usnesení provedl pan Pavel Braha, který konstatoval, že
všechny uložené úkoly byly v daných časových termínech splněny. Z usnesení ze dne
24.11.2015 zdůraznil dopis předsedy představenstva Ing. Bořivoje Kačeny v zastoupení
Občanských iniciativ k předsedovi vlády ČR panu Mgr. Bohuslavu Sobotkovi k výkladu
zákona č. 39/2015 Sb. o uznání již dříve provedených posouzení vlivů na životního prostředí
ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb. Senátor Mgr. Pavel Eybert informoval o stejné iniciativě ze
strany Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu. Předsedající
informoval o iniciativách v téže věci směrem k předsedovi vlády panu Mgr. Bohuslavu
Sobotkovi i ze strany Hospodářské komory, Českého svazu stavebních inženýrů a mnoha
dalších. Poslanec pan Ing. Pavel Čihák informoval o projednání téže věci v rámci jednání
Klubu „ANO“ s cílem pomoci v dané věci ze strany ministra životního prostředí. K dané
problematice se vyjádřil i pan Ing. Gustáv Slamečka, MBA, který informoval přítomné o práci
NGO ve vztahu k EK v Bruselu a doporučil naší aktivitu směrovat i směrem k Asociaci krajů
(doprava) a nalézt tak společnou platformu k médiím z pohledu publikování našich činností.
K bodu 2
Podrobná zpráva o činnosti za období od 15. 9. 2015 do 25. 2. 2016 byla součástí
podkladových materiálů a tak předsedající zdůraznil především rozhodující činnosti (řízení
mezinárodní konference v Luhačovicích, účast na silniční konferenci v Plzni, pomoc při
zakládání Spolku pro dopravní infrastrukturu Libereckého a Ústeckého kraje, účast na
mezinárodní konferenci „Bezpečná dopravní infrastruktura“ v Praze, práce v hodnotitelských
komisích ČDS+T, SFDI /technologie/, setkání se starosty obcí a měst středočeské dálnice D3
v Benešově, účast na Žofínském fóru, spolupráce s MD /PPP/, účast na semináři SMART –
CITY Praha a Středočeský kraj).

Senátor pan Mgr. Pavel Eybert informoval o představení projektu PPP dálnice D4/D7 na
jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí v Senátu. Závěrem
bylo dohodnuto, že podrobná zpráva o činnosti představenstva za období od 15. 9. 2015 do
25. 2. 2016 bude zveřejněna jako nedílná součást tohoto zápisu. Dále požádal, aby z naší
strany byl zvýrazněn tlak na uznání posudků podle zákona č. 244/1992 Sb. směrem k zákonu
č. 39/2015 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem je skutečnost, že při
neuznání se negace vyšplhá z původních 170 mld. Kč až na 240 ml. Kč. Navrhl, aby byl
odeslán v této záležitosti dopis předsedy představenstva na ministra dopravy a návrh byl
všemi účastníky jednání podpořen.
K bodu 3
Zprávu o stavu prací Magazínu „Silniční síť základ civilizace a prosperity“ – JAR0 2016 podal
pan Pavel Braha, který konstatoval, že přijatý harmonogram prací směrem k vydání a
distribuci „jarního“ čísla je plněn.
Lze konstatovat, že pro korekce bylo již předáno celkem 12 článků z celkových 19 článků.
Nejzazší termín pro předání a korekce je stanoven na 14. 3. 2016. Předpokládaný počet stran
bez inzerce by neměl přesáhnout 84 – 88 stran. S vydavatelstvím byla již uzavřena smlouva
jak na termín, tak na cenu. Při jednání byla diskutována ze strany Ing. Bořivoje Kačeny, Ing.
Pavla Čiháka a Ing. Gustáva Slamečky,MBA otázka titulní strany (např. vizualizace MÚK
Běchovice nebo vizualizace MÚK /dálnice D1- Běchovice/). Bude projednáno s agenturou
CTECH.
K bodu 4
Byla podána informace o stavu členské základny (22 právnických osob a 66 fyzických osob) a
všichni přítomní byli vyzváni k dalším aktivitám směrem k posílení členské základny a to
především podnikatelských subjektů,
Dále bylo provedeno seznámení s rozborem hospodaření SPRSD za rok 2015, kde
předsedající konstatoval, že hospodaření je sice v kladných číslech, ale výrazně se zmenšil
rezervní fond Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s. na výsledných 87 tisíc Kč. Dále
představenstvo souhlasilo z důvodu neplacení členských příspěvků za rok 2014 a 2015
s ukončením členství u ZKP Kladno. Hochtief, a. s. požádal o ukončení členství a tuto
záležitost ještě osobně projedná pan Ing. Bořivoj Kačena.
Z pohledu finančních problémů pan senátor Mgr. Pavel Eybert poukázal na problémy
pohledu ze strany ÚOHS týkající se např. i veřejné inzerce.
K posílení naší činnosti směrem k členské základně, ale i směrem k obcím a městům byl na
základě našeho jednání s 1. náměstkem ministra dopravy a státním tajemníkem panem Ing.
Tomášem Čočkem, PhD. dojednán cyklus odborných seminářů na MD ČR (kinosál):
7. 4. 2016 (15.00 – 17.00 hod) – problematika projektu PPP dálnice D4,
26. 5. 2016 (15.00 – 17.00 hod.) – systémové řešení potřeb silnic II. a III. třídy z pozice státu.

Návrh, jakož i obsah seminářů byl rovněž jednomyslně podpořen. Termíny a obsah seminářů
na II. pololetí 2016 bude po projednání v představenstvu sdělen na semináři dne 26. 5. 2016.
Informace o konání seminářů bude sdělena i prostřednictvím našich webových stránek.
Poslanec pan Ing. Pavel Čihák informoval přítomné o silničářském plese v Litomyšli dne 19.
3. 2016 konaném pod záštitou ministra dopravy, předsedy poslanecké sněmovny a předsedy
Senátu.
Předsedající dále podal informaci o konání veletrhu NGO v Praze dne 17. 4. 2016 a vyzval
přítomné k účasti (není třeba registrace a vstup je zdarma).
K bodu 5
Usnesení
z jednání představenstva a dozorčí rady Společnosti
pro rozvoj silniční dopravy, z.s. ze dne 25. února 2016
Představenstvo bere na vědomí - hodnocení usnesení z jednání ze dne 22. 9. 2015
a 24. 11. 2015,
- zprávu o činnosti představenstva za období
od 15. 9. 2015 do 25. 2: 2016,
- zprávu o stavu prací na přípravě „jarního“ čísla
Magazínu „Silniční síť základ civilizace a prosperity,
- informaci o stavu hospodaření za rok 2015,
Představenstvo souhlasí

- s ukončením členství ZKP, a. s. Kladno,
- s rozšířením činnosti směrem k členské základně
konáním odborných seminářů (04 – 05/2016),

Představenstvo ukládá

- požádat dopisem ministra dopravy ČR o aktivní
přístup z pohledu zákona č. 39/2015 Sb. (EIA) směrem
k potřebám řešení podle stanovisek vydaných podle
zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ŽP.

V Praze dne 29. 2. 2016

Zapsal: Pavel Braha , v. r.
Schválil: Ing. Bořivoj Kačena, v. r.

