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Obecně prospěšná společnost Acta non verba, o.p.s. 
http://www.kverulant.org  
Tisková zpráva: 

ANV: Nový šéf ŘSD se pokouší obejít zákon. V zájmu 
billboardů 

Praha, 23. listopadu 2010 – Nový šéf  Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)  Jiří Švorc je autorem 
dopisu, který odmítá zveřejnit, v jakém stavu se nachází výpověď smlouvy na pronájem 391 
billboardů z celkových 485. ŘSD má na výpověď čas jen do konce roku, pak bude smlouva 
automaticky prodloužena o další tři roky. Podle neziskové organizace Acta non verba(1)  
(ANV) se Švorc pokouší obejít zákon, aby ŘDS nemuselo smlouvu vypovědět.  

ŘSD po léta tvrdí, že by se rádo zbavilo billboardů u dálnic, ale brání mu v tom platné smlouvy 
s majiteli billboardů. ANV zjistila, že to není pravda. Před třemi měsíci vyzvala ŘSD, aby smlouvy 
vypovědělo. Pokud to ŘSD to nestihne do konce roku, billboardy nezmizí další tři roky. ŘSD tehdy 
uvedlo, že právě probíhá audit všech smluv. Po třech měsících položila ANV ŘSD dotaz(2) jak 
audit dopadl, kolik stál a kdo jej provedl. ŘSD odmítlo dopisem generálního ředitele Jiřího Švorce 
odpovědět.(3) Údajně má dotaz formální vady. Ředitel společnosti ANV Vojtěch Razima to 
komentuje: „Pokládat dotazy dle zákona o poskytování informací je náš denní chléb. ŘSD jsme 
dokonce poloţili jiţ tři takové dotazy a na dva nám bez problémů odpověděli.(4)   Teď jde do 
tuhého a tak si vymysleli formální vady. Vrcholem všeho je, ţe dopis o odmítnutí informací je 
přímo od generálního ředitele Švorce. Švorc tak obchází zákon o poskytování informací a dle 
mého názoru to dělá naprosto vědomě. Smlouvy  vypovědět nechce. Ţádný audit se nekoná nebo 
naopak  je audit značně předraţený a podivně zadaný. Ředitel Švorc má co vysvětlovat.“ 

Smlouva, o kterou se především jedná, měla původně platit „jen“ 14 let, do 31. 12. 2006, ale ŘSD 
ji od té doby „zapomnělo“ vypovědět. Pokud ŘSD „zapomene“ i letos, smlouva s agenturou QUO

(5) 

se automaticky prodlouží o další dva roky do 31. 12. 2013. V případě, že ŘSD konečně 
„nezapomene“, zmizí do 31. 12. 2011 z našich dálnic většina billboardů.  

Smlouva s News Outdoor i ostatní smlouvy o billboardech jsou značně výhodné pro majitele 
billboardů, nikoli však pro stát. Proti 10 milionům korun ročního příjmu MD stojí přibližně 80 
milionů zisku pro majitele billboardů. Celkem se jedná o 485 billboardů. Stát má z jednoho 
billboardu roční příjem 20 tisíc Kč, zatímco jeho majitelé 220 tisíc Kč.   

Další informace: 

Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s. 
Mobil: 602 547 235 
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org 
http:// http://www.kverulant.org/rsd.html 

Poznámky pro editory: 

1. Společnost Acta non verba si klade za cíl hájit zájmy daňových poplatníků, vyvolávat tlak 
veřejnosti proti špatnému fungování státní správy a dosahovat tak konkrétních, pozitivních 
změn ve veřejném životě. Latinský název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova, ale činy.“ To 
je i motto společnosti. ANV si získala široký zájem veřejnosti především zveřejnění seznamu 
špatných pumpařů legálně získaného od České obchodní inspekce. Internetové stránky jsou 
na adrese www.actanonverba.cz . 
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2. Dotaz ANV z 10.11.2010 
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3. Odpověď ŘSD z 16.11.2010  
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4. Odpověď ŘSD na dotaz Acta non verba, o.p.s., :  

 



www.kverulant.org                           Pražská 1148, 102 00 Praha 10 

 
 

5. Více o celé kauze v reportáži Českého rozhlasu z 16.11.2010: 

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2189288&drm 
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