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Tisková zpráva: 

ANV: Lže Ředitelství silnic a dálnic o odstraňování billboardů? 

Praha, 22. 4. 2011 – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na konci roku tvrdilo, že vypovědělo 

řadu smluv na pronájem billboardů. Na začátku roku 2012 tak měla z dálnic zmizet polovina 

billboardů. Nezmizí, neboť ŘSD nejspíš žádné smlouvy nevypovědělo.  

ŘSD tvrdilo, že vypovědělo smlouvu s agenturou QUO (nyní News Outdoor), která povoluje 391 

billboardů na dálnici D1, D2 a D11. Zprávu o tom tehdy přinesla řada médií. Smlouva měla původně 

platit „jen“ 14 let, do 31. 12. 2006, ale ŘSD ji od té doby „zapomnělo“ vypovědět. Smlouvu bylo třeba 

vypovědět do konce roku 2010, protože jinak by se automaticky prodloužila o další dva roky, tedy do 

31. 12. 2013. A přesně to se s největší pravděpodobností stalo. Vyplývá to z dopisu, který ANV od ŘSD 

nedávno obdržela.  

ANV v únoru tohoto roku položila ŘSD dle zákona o poskytování informací řadu otázek týkajících se 

odstraňování billboardů. Na konci dubna konečně obdržela odpovědi. Na otázku, zda ŘSD vypovědělo 

agentuře QUO (nyní News Outdoor) smlouvu číslo 2955 z 1. 4. 1992 (D1, D2, D11) a kdy se tak stalo, 

zněla odpověď: „Smlouva vypovězena nebyla - nástupce News Outdoor.“ (1)   

Ředitel společnosti ANV Vojtěch Razima to komentuje: „Pokud je pravda, že ŘSD skutečně tuto 

smlouvu nevypovědělo, jak tvrdilo na konci minulého roku, znamená to jediné - ŘSD lhalo a její ředitel 

Jiří Švorc by měl být odvolán z funkce.“ 

Podle ANV to však není jediný důvod, proč by měl ředitel Švorc opustit ŘSD. ŘSD slíbilo, že v prvním 

čtvrtletí roku 2011 odstraní dalších 440 billboardů, protože neodpovídají smluvené velikosti, nesplňují 

bezpečnostní normy nebo jsou instalovány nelegálně. První čtvrtletí je pryč a ŘSD neodstranilo jediný. 

Loni v září ŘSD slíbilo, že provede audit na pronájem billboardů a že tento bude nejpozději do konce 

roku hotov. Ale ani po osmi měsících není. Audit provádí advokátní kancelář Daniela Volopicha za        

3 500,- Kč / hod. Kolik celkem Volopichova kancelář za audit dostane, odmítá ŘSD sdělit. Smlouvu s 

AK Volipich podepsal ředitel Švorc, samozřejmě bez výběrového řízení. (2) Přitom má ŘSD vlastní odbor 

auditu, který by mělo v tomto případě využít. 

Ředitele Švorce instaloval do funkce dnes už bývalý ministr dopravy Víta Bárta loni v srpnu.  I to je 

podle ANV důvod k jeho odvolání: „Jako obvykle neproběhlo výběrového řízení. Lidé ze stavební branže 

byli tehdy překvapeni. Švorc se totiž v posledních dvou desetiletích živil především jako stavbyvedoucí 

a pracoval pro společnosti, které se na stavebnictví nespecializují. Od roku 1993 pracoval ve 

společnostech Aral, Globus, OBI Slovensko a ÖMV. V uplynulých letech tak stavěl hlavně supermarkety 

a benzinové pumpy. Rozpočet na podobné stavby je však nesrovnatelný s tím, jaký má Švorc na 

starosti na ŘSD. Cena nové čerpací stanice se pohybuje maximálně v řádech desítek milionů korun. Z 

otevřených zdrojů lze vyčíst, že Švorc postavil dvě čerpací stanice ÖMV. Podle našich informací byl 

Švorc z ÖMV gentlemansky vyhozen, když se podílel na okrádání firmy, prostřednictvím takzvané malé 

domů ze zakázek .“ 
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http:// http://www.kverulant.org/rsd.html (stránky ještě nejsou zcela aktualizovány, vychází se  z 

původní informace ŘSD, že smlouvy vypovědělo) 

1. Odpověď na otázku 23.   
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2. Smlouva ŘSD a AK Volopich:  
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