Do dvou měsíců má zmizet 500 billboardů
Praha, 2. 1. 2012 – S Novým rokem skončila platnost největší smlouvy o pronájmu billboardů u
dálnic. Do dvou měsíců má být z D1, D2 a D11 odstraněno téměř 500 reklamních poutačů.
O ukončení dvacetileté nájemní smlouvy se významně zasloužila obecně prospěšná organizace Acta
non verba, o.p.s. (ANV).
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavřelo v roce 1992 smlouvu o pronájmu pozemků u dálnic na stavbu
billboardů. (1) Přesto, že smlouva byla krajně nevýhodná pro stát, trvala dvacet let. Stát měl z jednoho
billboardu roční příjem méně než 20 tisíc korun, zatímco pronajímatel reklamních ploch odhadem 220
tisíc korun. Až v roce 2010 se organizaci ANV podařilo přimět ŘSD k ukončení této smlouvy. Pokud by
smlouva nebyla ukončena do konce roku 2010, automaticky by se prodloužila do 31. 12. 2013. (2) (3)
Do začátku března 2012 by měla být odstraněna nejméně čtvrtina reklamních ploch podél dálnic D1,
D2 a D11 (4), tj. 476 billboardů a 23 mostních konstrukcí. Ředitel ANV, Vojtěch Razima dodává:
„Přestože máme s ŘSD zatím jen špatné zkušenost, věříme, že odstávání billboardů konečně opravdu
začne. Již v roce 2010 slíbil generální ředitel ŘSD Jiří Švorc(5), že v prvním čtvrtletí 2011 odstraní 440
billboardů, protože neodpovídají smluvené velikosti a nesplňují bezpečnostní normy anebo jsou
instalovány nelegálně. Pokud je nám známo, neodstranilo ŘSD za celý rok 2011 jediný billboard.“
Jiří Švorc byl v srpnu 2010 poněkud nečekaně jmenován ministrem dopravy Vítem Bártou generálním
ředitelem ŘSD na místo rychle odvolaného Alfreda Brunclíka. Na postu generálního ředitele působil
jen krátce do 5. září 2011, kdy údajně sám rezignoval. Zároveň byl pověřen novým postem
zmocněnce pro dálnici D1 a rychlostní silnici R35. Ředitel ANV, Vojtěch Razima na adresu Jiřího Švorce
nešetří kritikou: „Jiří Švorc jako generální ŘSD slíbil, že v prvním čtvrtletí 2011 odstraní 440 billboardů,
slib naprosto nedodržel. Dle našeho mínění tím již dostatečně prokázal svoji manažerskou
neschopnost. Nechápeme tedy, proč byl pověřen tak důležitým úkolem, jako je rozšíření nejdůležitější
komunikace v zemi. Měl by být z tohoto postu odvolán. Pokud by se ukázalo, že lhal i o vypovězení
nájemní smlouvy na 500 billboardů, měla by si vzít do péče i protikorupční policie.
Více informací zde:

(Tato a další fotografie je ke stažení na adrese: http://fotogalerie.kverulant.org/index.php?g=1
Vlastníkem autorských práv je Acta non verba, o.p.s. Společnost prohlašuje, že souhlasí s jakýmkoliv
bezúplatným užitím v souvislosti s touto kauzou.)
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Poznámky pro editora:
1. Veškeré nájemní smlouvy lze stáhnout zde:
http://www.kverulant.org/Store/Smlouvy%20ŘSD.rar
2.

3. V únoru 2011 nebyl odstraněn jediný billboard, přesto ještě 2.2.2011, ředitel ŘSD Jiří Švorc
osobně v živém vysílání Českého rozhlasu ujišťoval veřejnost, že do konce března stihnou
odstranit oněch slíbených 440 kusů. A ve stejném pořadu ještě znovu zopakoval, že smlouvy
na billboardy byly skutečně vypovězeny:
http://m.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/845417
4. Není zcela zřejmé, v jaké lhůtě by měly být billboardy odstraněny. Pokud by bylo použito
ustanovení z původní smlouvy, měly by to být dva měsíce. Jiné ustanovení o odstranění
billboardů ANV ve smlouvě a ani v jejích dodatcích nenalezla.

5. Jiří Švorc (Z Wikipedie, otevřené encyklopedie) Ing. Jiří Švorc (* 1961), v letech 1979 -1984
vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Od roku 1989 působil ve vedoucích funkcích
nejprve ve státním projektovém ústavu Brno a od roku 1993 v soukromé sféře ve
společnostech ARAL, GLOBUS, OBI Slovensko a ÖMV. Od roku 2008 pracoval externě v
oblastech inženýrské činnosti a projektového managementu. 24. srpna 2010 byl nečekaně

jmenován ministrem dopravy Vítem Bártou generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic
ČR na místo stejně nečekaně rychle odvolaného Alfeda Brunclíka. Na postu generálního
ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR působil jen krátce do 5. září 2011, kdy sám rezignoval.
Zároveň byl pověřen novým postem zmocněnce pro dálnici D1 a rychlostní silnici R35.

