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ŘÍZENÍ PROJEKTU A DISEMINACE
Organizace schůzí výborů projektu
Jednání Řídícího výboru, Vědeckého výboru a Průmyslového výboru

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU, VĚDECKÉHO VÝBORU A PRŮMYSLOVÉHO
VÝBORU
Zpracoval: Ing. Petr Bílý (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Souhrn
V roce 2015 proběhla dvě zasedání Řídícího výboru
a tři zasedání Vědeckého výboru.
Kromě toho se uskutečnilo jednání CESTI Users
Group a řada schůzek se zástupci Ředitelství silnic a
dálnic ČR (ŘSD).

Zasedání Řídícího výboru č. 1
První zasedání Řídícího výboru se konalo v sídle
Fakulty stavební ČVUT v Praze dne 4. května 2015.
Obsah jednání byl následující:
 Byly projednány a schváleny návrhy na změny
rozpočtu účastníků TOTAL a Skanska.
 Vedoucí jednotlivých balíčků nebo jejich
zástupci představili plánované výsledky pro rok
2015 a klíčová témata výzkumu pro období
2016 – 2019.
 Tajemník informoval o způsobu řešení úpadku
firmy IKP Consulting Engineers (nahrazení
v projektu firmou IKP Engineers Group) a o
odstoupení firmy Bilfinger MCE Slaný
(závazky převzaty firmou SDS Exmost).
 Tajemník informoval rovněž o průběhu a
výsledcích veřejnosprávní kontroly projektu
uskutečněné v únoru 2015.
 Byla představena sebehodnotící zpráva zaslaná
na TAČR za účelem vyhodnocení práce
projektu a rozhodnutí o jeho dalším
pokračování.
 Proběhla diskuse o hlavních tématech výzkumu
pro roky 2016 – 2019.

Zasedání Řídícího výboru č. 2
Druhé zasedání Řídícího výboru se konalo v sídle
Fakulty stavební ČVUT v Praze dne 15. října 2015.
Obsah jednání byl následující:
 Byly projednány a schváleny návrhy na
zařazení nových výsledků do podrobného plánu
práce CESTI.
 Tajemník podal informaci o dodatku ke
smlouvě o spolupráci, který je nutno podepsat
v souvislosti s odstoupením IKP Engineers





Group z projektu CESTI a záměnou Valbek EU
a.s. za Valbek spol. s r.o.
Tajemník informoval o průběhu hodnocení
projektu CESTI na TAČR.
Tajemník nastínil harmonogram práce projektu
v závěru roku 2015.
Vedoucí jednotlivých balíčků nebo jejich
zástupci představili výsledky dosažené v roce
2015.

Zasedání Vědeckého výboru č. 1
První zasedání Vědeckého výboru se konalo v sídle
SMP CZ a.s. v Praze dne 2. dubna 2015. Obsah
jednání byl následující:
 Prokurista společnosti SMP CZ a.s. pan Ing.
Vladimír Brejcha prezentoval oblasti činnosti
SMP CZ v projektu CESTI. Následovala
diskuse o možném využití výsledků SMP CZ u
jiných partnerů projektu a o zapojení
výzkumných organizací do aktivit SMP CZ.
 Hlavní části jednání bylo stanovení strategie
pro Interim hodnocení TAČR a rozdělení úkolů
v souvislosti s přípravou sebehodnotící zprávy.
 V závěru jednání tajemník projektu informoval
o dalších skutečnostech aktuálně řešených
v souvislosti s činností projektu.

Zasedání Vědeckého výboru č. 2
Druhé zasedání Vědeckého výboru se konalo v sídle
Fakulty stavební ČVUT v Praze dne 4. září 2015.
Jediným bodem programu byla diskuse o návrhu
projektu CESTI na roky 2016 – 2019. Na jednání
byly podrobně rozebírány připomínky jednotlivých
členů výboru k zaslanému předběžnému návrhu
projektu. Připomínky byly následně zapracovány do
výsledné varianty návrhu.

Zasedání Vědeckého výboru č. 3
Třetí zasedání Vědeckého výboru se konalo v sídle
Fakulty stavební ČVUT v Praze dne 6. listopadu
2015. Jediným bodem programu byla diskuse o
připravované mezinárodní konferenci v roce 2017.
Z diskuse vyplynul termín konání konference (21.22. září 2017), byl rozebírán formát konference,
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hlavní témata, výše vložného, oslovování zájemců a
partnerů. Výstupem jednání byl harmonogram pro
další postup při přípravě konference.

Zasedání CESTI Users Group
Zasedání CESTI Users Group se konalo v sídle
Fakulty stavební ČVUT v Praze dne 8. ledna 2015.
Za účasti členů vědeckého výboru CESTI a zástupců
klíčových organizací státního a finančního sektoru
působících v oblasti dopravní infrastruktury byly
diskutovány návrhy na další zaměření výzkumu
projektu CESTI. Výstupem dlouhé a bohaté diskuse
bylo cca 15 klíčových témat, která byla posléze
zapracována do návrhu řešení projektu CESTI
v letech 2016-2019.

Setkání CESTI+ŘSD
Setkání
členů
vědeckého
výboru
CESTI
s generálním ředitelem ŘSD se konalo v sídle
Fakulty stavební ČVUT v Praze dne 4. června 2015.
Řediteli ŘSD byly prezentovány jednotlivé pracovní
balíčky CESTI, jejich výsledky a aktivity. Pro každý
balíček byly diskutovány ty body, které jsou
nejzajímavější z pohledu ŘSD. V návaznosti na toto
úvodní jednání byli na ŘSD nominováni kontaktní
pracovníci pro styk s pracovními balíčky CESTI.
V průběhu léta 2015 pak proběhla série dílčích
schůzek s těmito pracovníky, na kterých byly
diskutovány výzkumné potřeby ŘSD a možnosti
CESTI tyto požadavky pokrýt. Výstupy rozhovorů
byly zapracovány do návrhu řešení projektu CESTI
v letech 2016-2019.
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