Zápis
z jednání Představenstva a Dozorčí rady Společnosti pro
rozvoj silniční dopravy v ČR, které se uskutečnilo
dne 6. dubna 2017 v prostorách ČMSVD

Jednání zahájil a řídil předseda představenstva pan Ing. Bořivoj Kačena, který po uvítání
přítomných a omluvení nepřítomných nechal odsouhlasit program jednání.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vyhodnocení přijatého usnesení ze dne 15. listopadu 2016
Informace o činnosti za období od 15. 11. 2016 do 31. 3. 2017
Informace o zabezpečení „jarního“ čísla Magazínu
Spolupráce se společností The Prag Castle Events
Příprava členské schůze (Litomyšl 31. 5. – 1. 6. 2017)
Vstupy na sociální sítě – mediální prezentace
Členství a členské příspěvky ve Společnosti
Obecná diskuze
Přijetí usnesení a závěr jednání

K bodu 1
Zhodnocení plnění uložených úkolů z jednání Představenstva a Dozorčí rady uvedl detailně
pan Pavel Braha, který konstatoval, že bod 1 (příprava „jarního“ čísla Magazínu) je z hlediska
obsahu plněn podle harmonogramu vyjma zajištění inzerentů a tím i finančních prostředků
pro zabezpečení jeho vydání. Bod 2 – příprava odborného semináře (problematika
systémového financování silnic II. a III. třídy) byl po dohodě s Asociací krajů a MD posunut
na 2. pololetí roku 2017. Bod 3 týkající se přípravy modelu vstupu na sociální sítě s cílem
zlepšení naší prezentace vůči veřejnosti je zajišťován prostřednictvím 1. místopředsedy
představenstva pana Ing. Gustava Slamečky, MBA. Vzájemné rozhovory CTECH/SPRSD byly
již zahájeny a detailní stav postupu řešení je předmětem bodu 6 dnešního jednání.
K bodu 2
Informace o činnosti je zpracována písemně v detailu jednotlivých dnů jednání a činnosti a
proto předsedající zdůraznil především: jednání s ostatními Společnostmi či Spolky z pohledu
narůstajících negativ odpůrců páteřní sítě dálnic v ČR. Dále účast na „Setkání lídrů českého
stavebnictví“, navázání spolupráce se Spolkem pro výstavbu dálnice D35 a D43 (poslanec Ing.
Martin Kolovratník), jednání s představiteli státní správy (MD, MŽP, MMR, MPO), účast na
Fóru českého stavebnictví, aktivní účast ve Sboru poradců pro zabezpečení konference
„Bezpečná dopravní infrastruktura – Litomyšl“ a jednání o aktivaci sociálních sítí z naší
strany. V diskuzi byly zodpovězeny všechny související otázky jednotlivými aktéry konání.

K bodu 3
Pan Pavel Braha podal souhrnnou informaci o stavu prací připravovaného „Jarního“ čísla
Magazínu. Stav prací je v souladu s přijatým harmonogramem, vyjma zajištění inzerentů a
tím i finančního krytí nákladů souvisejících s jeho vydáním. Současný stav našeho účtu
nedává záruky nejen možnosti řádné přípravy „podzimního“ čísla našeho Magazínu, ale
začíná být problematické finanční krytí vlastní činnosti SPRSD. V případě, že nebude do 30.
července 2017 na účtu cca dalších 220 tis. Kč nebude možné zahájit přípravu „podzimního“
čísla našeho Magazínu.
Pan Ing. Bořivoj Kačena vyzval proto všechny členy k aktivitě tímto směrem, přičemž
v diskuzi vystoupili pánové Ing. Martin Höfler, Ing. Petr Laušman, Ing. Pavel Čihák, Ing. Libor
Hájek, Ing. Gustav Slamečka, MBA a Mgr. Pavel Eybert, kteří konstatovali v dané době
obtížnost zajištění inzerentů a tím i zajištění potřebných finančních prostředků. Nicméně
všichni přislíbili v dané věci svoji aktivní pomoc. Poslanec pan Ing. Pavel Čihák doporučil
oslovení MHMP což jak ve vztahu k SOKP, tak navazujících staveb podpořil pan Ing. Libor
Hájek a Ing. Petr Laušman. Ing. Libor Hájek připraví návrh dopisu v této věci na primátorku
hl. m. Prahy.
K bodu 4
Pan Ing. Gustav Slamečka, MBA podal podrobný výklad k současnému dění ve věci vzájemné
spolupráce se společností The Prag Castle Events. Výklad doplnil ředitel CTECH pan Lukáš
Kubáček a předsedající pan Ing. Bořivoj Kačena doporučil, aby tento bod byl spojen s bodem
6 (vstupy na sociální sítě – mediální prezentace) z pohledu diskuze a vzájemného prolínání
se. Návrh byl přijat.
K bodu 5
Vzhledem k času a místu konání (Dopravní konference o bezpečnosti a plánování - Litomyšl
31. 5. – 1. 6. 2017) doporučil předsedající pan Ing. Bořivoj Kačena, aby členská schůze SPRSD
v Litomyšli neproběhla a doporučil, aby její konání bylo posunuto na začátek měsíce září
2017, aby bylo možné objektivně vyhodnotit další činnosti II. pololetí letošního roku včetně
„podzimního“ čísla Magazínu. Pan Ing. Bořivoj Kačena dále podal souhrnnou informaci o
jednání Sboru poradců k této konferenci. Předsedající doporučil individuální účast na této
konferenci. Po diskuzi byl návrh na posun termínu konání členské schůze z května na podzin
roku 2017 jednohlasně přijat.
K bodu 6
Předsedající v návaznosti na bod 4 otevřel diskuzi v níž pan Ing. Gustav Slamečka, MBA
popsal směr nutných našich aktuálních informací (veškerá legislativní opatření – vláda – PS
PČR, dohledatelné výstupy jako sčítání dopravy, výhledy včetně novelizace našich webových
stránek a získání mediálních kontaktů pro opakovaná oslovení). Pan Mgr. Pavel Eybert,
doplnil projednávanou problematiku i o problematiku mýta. Pan Ing. Petr Laušman,
seznámil přítomné se zkušenostmi takovéhoto záměru a to spíše negativními (čas,
serióznost, odborníci) z pohledu Sdružení pro výstavbu silnic Praha. Pan Ing. Martin Höfler
upozornil na nutnost rychlosti a serióznosti vycházející z odbornosti specializovaného týmu
po jednotlivých prvcích (inž. stavby, ekonomika, informatika a telematika, atd.) a doporučil

konat již dnes z pohledu nutného založení pevné členské základny odborníků vybraných pro
tuto činnost.
Předsedající pan Ing. Bořivoj Kačena poděkoval za mnoho myšlenek tuto problematiku
provázející a požádal pana Ing. Gustava Slamečku, MBA o scénář dalšího postupu v této
věci.
K bodu 7
V úvodu byla podána informace o hospodaření Společnosti v roce 2016.
Vzhledem k tíživé finanční situaci bylo jednáno i o dalším postupu vůči těm členům, kteří
nemají splněnou svoji členskou povinnost t. j. zaplacení členských příspěvku za tento rok či
léta předcházející. Pan Ing. Bořivoj Kačena navrhl, aby ve smyslu platných stanov SPRSD
bylo členství ukončeno těmto fyzickým osobám: Ing. Tomáš Veselý, Ing. Miloš Patera, Ing.
Ivo Toman, Ing. Vojtěch Janoušek a tomuto právnickému subjektu: S- Drive. Návrh byl
jednohlasně přijat.
Dále předsedající doporučil, aby fyzické osoby byly rozčleněny do kategorií podle věku a to:
student – 50.- Kč /rok, důchodce nad 80 let – 100.-Kč /rok. I tento návrh byl jednomyslně
přijat. Bez platby členského příspěvku jsou osoby či subjekty, které jsou v kategorii : čestný
člen.
K záležitostem těch osob či subjektů, které se pohybují z pohledu úhrady členských příspěvků
na hraně stanov, bude zaslán osobní dopis se žádostí o splnění jejich členské povinnosti vůči
Společnosti.
K bodu 8
Diskuze byla směrována především k problematice zajištění finančních prostředků pro
zabezpečení činnosti SPRSD ve 2. pololetí 2017 s výhledem na rok 2018.
Podpora v zabezpečení (reklama , článek – finance) byla při diskuzi přislíbena ze strany Ing.
Martina Höflera, Ing. Petra Laušmana, Ing. Libora Hájka, Ing. Pavla Čiháka, Ing. Bořivoje
Kačeny, Pavla Brahy, Ing. Gustava Slamečky, MBA.
Předsedajícím byla předložena žádost Agentury VIACO o poskytnutí záštity naší Společnosti
pro Konferenci o bezpečné silniční infrastruktuře, která se uskuteční ve dnech 31. 5. – 1. 6.
2017 v Litomyšli. Po krátké diskuzi byla žádost všemi přítomnými schválena.

K bodu 9
Usnesení
z jednání představenstva a dozorčí rady ze dne 6. dubna 2017

Představenstvo bere na vědomí - informaci o činnosti představenstva za období
listopad 2016 – březen 2017,
- informaci o zabezpečení „jarního“ čísla Magazínu,
- informaci o hospodaření Společnosti v roce 2016,

Představenstvo souhlasí

- aby termín členské schůze byl zařazen na podzim
2017 oproti termínu květen/červen 2017,
- s udělením záštity Společnosti Konferenci „Bezpečná
dopravní infrastruktura 2017“ konané v Litomyšli ve
dnech 31. května – 1. června 2017,
- aby ve smyslu platných stanov bylo ukončeno členství
panu Tomáši Veselému, Ing. Miloši Paterovi, Ing. Ivo
Tomanovi, Ing. Vojtěchu Janouškovi, Společnosti S-Drive,
- souhlasí s kategorizací fyzických osob z pohledu ročních
jejich členských příspěvků (student á 50.- Kč, důchodce
nad 80 let – 100.- Kč, čestný člen – 0 Kč),

Představenstvo ukládá

- oslovit osobním dopisem členy Společnosti, kteří
jsou v prodlení s platbou členských příspěvků za rok
2017 nebo rok předcházející,

Představenstvo ukládá

- zajistit do 30. 7. 2017 dostatečné finanční prostředky
(300 – 350 tis. Kč) k zabezpečení „podzimního“ čísla
Magazínu a vlastní činnosti SPRSD,

Představenstvo ukládá

- panu Ing. Gustavu Slamečkovi, MBA a řediteli CTECH
panu Lukáši Kubáčkovi pokračovat aktivně
v mediálním zabezpečení prezentace naší Společnosti.

Schválením usnesení byl vyčerpán program jednání, a proto pan Ing. Bořivoj Kačena
poděkoval všem přítomným za aktivní účast a jednání ukončil.

V Praze dne 6. dubna 2017
Zapsal : Pavel Braha, v. r.
Schválil: Ing. Bořivoj Kačena, v. r.

