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Pošvářová varuje před prodražením dálnic podle novely o 

výkupu  

    Praha 25. června (ČTK) - Pokud Senát schválí novelu 

zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou 

minulý týden odhlasovali poslanci, může stát zaplatit za 

vykoupení pozemků na 20 kilometrů dálnice až půl miliardy 

korun namísto dosavadních 60 milionů. Prohlásila to dnes 

bývalá ředitelka kontroly kvality na Ředitelství silnic a 

dálnic (ŘSD) Miloslava Pošvářová, která kandiduje do Senátu 

za Stranu zelených. Tato novela podle ní nahrává spekulacím 

z pozemky. Ministr dopravy Antonín Prachař (ANO) výtky na 

možnou korupci při výkupech během projednávání novely 

odmítl. 

    Norma předpokládá, že pokud se vlastníci pozemků 

rozhodnou prodat státu požadované pozemky dobrovolně, budou 

moci získat za čtvereční metr zemědělské půdy až 525 korun 

jako bonus k ceně stanovené znaleckým posudkem. Bonus ale 

bude klesat v čase. Při dalších nabídkách už bude nižší. 

Cena zemědělské půdy i s bonusem nebude moci překročit tři 

čtvrtiny ceny stavebního pozemku v dané lokalitě.  

    Zákon teď umožňuje vyplácet bonusy od osmi do 35 korun 

za čtvereční metr, tedy dvojnásobek odhadní ceny. To podle 

vlády není dostatečně motivující pro vlastníky pozemků. Aby 

se urychlil jejich výkup, umožňuje novela zvýšit odhadní 

cenu osminásobně a ve výjimečných případech bude moci 

ministr dopravy cenu navýšit až šestnáctinásobně.  

    "Za 20 kilometrů prosté dálnice bez mimoúrovňových 

křížení, bez sjezdů a obslužných komunikací se v současné 

době zaplatí 60 milionů korun. Při osminásobku to bude 240 

milionů a při rozhodnutí ministra o šestnáctinásobku to 

bude půl miliardy," demonstrovala dnes Pošvářová novinářům 

hrozící prodražení výkupů. U úseků s mimoúrovňovým křížením 

může podle ní být cena ještě dvakrát vyšší.  

    "Pan ministr před několika málo týdny sdělil, že chce 

vystavět do tří let 60 kilometrů dálnic za osm miliard. 

Těch osm nebo možná šest miliard bude ale potřeba na výkupy 

pozemků," varovala Pošvářová, která po lednovém odvolání z 

ŘSD krátce působila jako poradkyně Prachaře a nyní radí na 

ministerstvu spravedlnosti. To vede také ministryně za ANO 

Helena Válková.  

    Podle Pošvářové úprava umožní spekulativní nákup 

pozemků a zakryje neschopnost státních úředníků vykoupit 

pozemky na stavbu silnic za současných podmínek. Situaci v 

dopravě podle ní navíc může zhoršit i novela zákona o 

veřejných zakázkách z dílny ministerstva pro místní rozvoj, 

která má umožnit zjednodušené výběrové řízení na stavební 
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práce i při účasti jednoho zájemce do 50 milionů korun a 

stanovit limit pro vícepráce do 50 procent ceny zakázky. 

Dnes je povoleno navýšení ceny do 20 procent a při účasti 

jediného uchazeče se tendr musí zrušit.  

    "Jsme blíže ke korupci v dopravních stavbách," 

tvrdíPošvářová. Podobně argumentovala opozice při 

schvalování novely zákona o urychlení výstavby dopravní 

infrastruktury ve Sněmovně. Prachař to ale odmítl. O 

výjimce pro výkupní cenu bude nakonec rozhodovat ministr 

dopravy s ohledem na okolnosti, pokud bude nutné odstranit 

zjevné nespravedlnosti v případě nabízené ceny, uvedl 

tehdy. 
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Pošvářová varuje před prodražením dálnic podle novely o 

výkupu  

    V 1. a 5. odstavci jsme doplnili reakci ministerstva 

dopravy.  

    --------------------  

    Praha 25. června (ČTK) - Pokud Senát schválí novelu 

zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou 

minulý týden odhlasovali poslanci, může stát zaplatit za 

vykoupení pozemků na 20 kilometrů dálnice až půl miliardy 

korun namísto dosavadních 60 milionů Kč. Prohlásila to dnes 

bývalá ředitelka kontroly kvality na Ředitelství silnic a 

dálnic (ŘSD) Miloslava Pošvářová, která kandiduje do Senátu 

za Stranu zelených. Tato novela podle ní nahrává spekulacím 

z pozemky. Podle ministerstva dopravy 

ale Pošvářová kalkuluje s extrémními čísly na obou cenových 

protipólech.  

    Norma předpokládá, že pokud se vlastníci pozemků 

rozhodnou prodat státu požadované pozemky dobrovolně, budou 

moci získat za čtvereční metr zemědělské půdy až 525 korun 

jako bonus k ceně stanovené znaleckým posudkem. Bonus ale 

bude klesat v čase. Při dalších nabídkách už bude nižší. 

Cena zemědělské půdy i s bonusem nebude moci překročit tři 

čtvrtiny ceny stavebního pozemku v dané lokalitě.  

    Zákon teď umožňuje vyplácet bonusy od osmi do 35 korun 

za čtvereční metr, tedy dvojnásobek odhadní ceny. To podle 

vlády není dostatečně motivující pro vlastníky pozemků. Aby 

se urychlil jejich výkup, umožňuje novela zvýšit odhadní 

cenu osminásobně a ve výjimečných případech bude moci 

ministr dopravy cenu navýšit až šestnáctinásobně.  

    "Za 20 kilometrů prosté dálnice bez mimoúrovňových 

křížení, bez sjezdů a obslužných komunikací se v současné 

době zaplatí 60 milionů korun. Při osminásobku to bude 240 

milionů a při rozhodnutí ministra o šestnáctinásobku to 

bude půl miliardy," demonstrovala dnes Pošvářová novinářům 

hrozící prodražení výkupů. U úseků s mimoúrovňovým křížením 

může podle ní být cena ještě dvakrát vyšší.  
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    Změnou zákona chce ministerstvo dopravy dosáhnout 

zvýšení cen zemědělských pozemků pod budoucími komunikacemi 

na průměrných 200 korun za metr. To podle vyjádření úřadu 

odpovídá cenám před loňským začátkem platnosti zákona, 

který kvůli spekulacím s pozemky ceny výrazně omezil. V 

současnosti připravovaná novela ale umožní ministru dopravy 

tuto cenu víc jak dvojnásobně navýšit.  

    "Pan ministr před několika málo týdny sdělil, že chce 

vystavět do tří let 60 kilometrů dálnic za osm miliard. 

Těch osm nebo možná šest miliard bude ale potřeba na výkupy 

pozemků," varovala Pošvářová, která po lednovém odvolání z 

ŘSD krátce působila jako poradkyně Prachaře a nyní radí na 

ministerstvu spravedlnosti. To vede také ministryně za ANO 

Helena Válková.  

    Podle Pošvářové úprava umožní spekulativní nákup 

pozemků a zakryje neschopnost státních úředníků vykoupit 

pozemky na stavbu silnic za současných podmínek. Situaci v 

dopravě podle ní navíc může zhoršit i novela zákona o 

veřejných zakázkách z dílny ministerstva pro místní rozvoj, 

která má umožnit zjednodušené výběrové řízení na stavební 

práce i při účasti jednoho zájemce do 50 milionů korun a 

stanovit limit pro vícepráce do 50 procent ceny zakázky. 

Dnes je povoleno navýšení ceny do 20 procent a při účasti 

jediného uchazeče se tendr musí zrušit.  

    "Jsme blíže ke korupci v dopravních stavbách," 

tvrdíPošvářová. Podobně argumentovala opozice při 

schvalování novely zákona o urychlení výstavby dopravní 

infrastruktury ve Sněmovně. Prachař to ale odmítl. O 

výjimce pro výkupní cenu bude nakonec rozhodovat ministr 

dopravy s ohledem na okolnosti, pokud bude nutné odstranit 

zjevné nespravedlnosti v případě nabízené ceny, uvedl 

tehdy. 
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Pošvářová varuje před prodražením dálnic podle novely o 

výkupu  

    V 1. a 5. odstavci jsme rozšířili informace 

ministerstva dopravy.  

    --------------------  

    Praha 25. června (ČTK) - Pokud Senát schválí novelu 

zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, již 

minulý týden odhlasovali poslanci, může stát zaplatit za 

vykoupení pozemků na 20 kilometrů dálnice až půl miliardy 

Kč místo dosavadních 60 milionů. Prohlásila to dnes bývalá 

šéfka kontroly kvality na Ředitelství silnic a dálnic 

(ŘSD)Miloslava Pošvářová, která kandiduje do Senátu za 

Stranu zelených. Tato novela podle ní nahrává spekulacím z 

pozemky. Podle ministerstva dopravy ale Pošvářová kalkuluje 
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s extrémními čísly na obou cenových protipólech, úřad se 

chce dostat na průměr 200 Kč za metr, tedy zhruba 200 

milionů za 20 kilometrů dálnice.  

    Norma předpokládá, že pokud se vlastníci pozemků 

rozhodnou prodat státu požadované pozemky dobrovolně, budou 

moci získat za čtvereční metr zemědělské půdy až 525 korun 

jako bonus k ceně stanovené znaleckým posudkem. Bonus ale 

bude klesat v čase. Při dalších nabídkách už bude nižší. 

Cena zemědělské půdy i s bonusem nebude moci překročit tři 

čtvrtiny ceny stavebního pozemku v dané lokalitě.  

    Zákon teď umožňuje vyplácet bonusy od osmi do 35 korun 

za čtvereční metr, tedy dvojnásobek odhadní ceny. To podle 

vlády není dostatečně motivující pro vlastníky pozemků. Aby 

se urychlil jejich výkup, umožňuje novela zvýšit odhadní 

cenu osminásobně a ve výjimečných případech bude moci 

ministr dopravy cenu navýšit až šestnáctinásobně.  

    "Za 20 kilometrů prosté dálnice bez mimoúrovňových 

křížení, bez sjezdů a obslužných komunikací se v současné 

době zaplatí 60 milionů korun. Při osminásobku to bude 240 

milionů a při rozhodnutí ministra o šestnáctinásobku to 

bude půl miliardy," demonstrovala dnes Pošvářová novinářům 

hrozící prodražení výkupů. U úseků s mimoúrovňovým křížením 

může podle ní být cena ještě dvakrát vyšší.  

    Změnou zákona chce ministerstvo dopravy dosáhnout 

zvýšení cen zemědělských pozemků pod budoucími komunikacemi 

na průměrných 200 korun za metr. To podle vyjádření úřadu 

odpovídá cenám před loňským začátkem platnosti zákona, 

který kvůli spekulacím s pozemky ceny výrazně omezil. Dle 

výpočtu ministerstva by tak v případě výkupu výhradně 

zemědělské půdy zaplatil stát za 20 kilometrů dálnice 

teoreticky kolem 200 milionů. "Netušíme, z jakých propočtů 

paní Pošvářová vychází. Z našeho pohledu se jedná o 

účelovou hru s čísly," sdělil Martin Novák z tiskového 

oddělení ministerstva. V současnosti připravovaná novela 

ale umožní ministru dopravy tuto cenu víc jak dvojnásobně 

navýšit.  

    "Pan ministr před několika málo týdny sdělil, že chce 

vystavět do tří let 60 kilometrů dálnic za osm miliard. 

Těch osm nebo možná šest miliard bude ale potřeba na výkupy 

pozemků," varovala Pošvářová, která po lednovém odvolání z 

ŘSD krátce působila jako poradkyně Prachaře a nyní radí na 

ministerstvu spravedlnosti. To vede také ministryně za ANO 

Helena Válková.  

    Podle Pošvářové úprava umožní spekulativní nákup 

pozemků a zakryje neschopnost státních úředníků vykoupit 

pozemky na stavbu silnic za současných podmínek. Situaci v 

dopravě podle ní navíc může zhoršit i novela zákona o 

veřejných zakázkách z dílny ministerstva pro místní rozvoj, 

která má umožnit zjednodušené výběrové řízení na stavební 

práce i při účasti jednoho zájemce do 50 milionů korun a 

stanovit limit pro vícepráce do 50 procent ceny zakázky. 

Dnes je povoleno navýšení ceny do 20 procent a při účasti 

jediného uchazeče se tendr musí zrušit.  
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    "Jsme blíže ke korupci v dopravních stavbách," 

tvrdíPošvářová. Podobně argumentovala opozice při 

schvalování novely zákona o urychlení výstavby dopravní 

infrastruktury ve Sněmovně. Prachař to ale odmítl. O 

výjimce pro výkupní cenu bude nakonec rozhodovat ministr 

dopravy s ohledem na okolnosti, pokud bude nutné odstranit 

zjevné nespravedlnosti v případě nabízené ceny, uvedl 

tehdy.  
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Lidé si v Praze připomenou smrt Milady Horákové  

    Praha 26. června (ČTK) - Lidé si dnes na několika 

místech Prahy připomenou justiční vraždu 

političky Milady Horákové. Popravena byla před 64 lety 27. 

června. Připomínat se budou i další oběti komunistického 

režimu. Shromáždění se uskuteční na hřbitovech na Vyšehradě 

a v Ďáblicích, pietní průvod také projde přes Most Legií k 

památníku na Újezdu.  

    V Národním divadle společnost Člověk v tísni promítne 

žákům základních a středních škol film Případ dr. Horáková, 

následovat bude happening na Újezdu u pomníku obětem 

komunistického režimu. Na několika místech Prahy budou také 

umístěny výtvarné instalace pod názvem Komunismus bolí 

dodnes. Cílem je připomenout zločinnou podstatu 

komunistického režimu, uvedli organizátoři.  

    Právnička a národně socialistická 

poslankyně Horáková se účastnila protinacistického odboje, 

byla kvůli němu vězněna v koncentračních táborech. V roce 

1949 byla zatčena a v červnu 1950 odsouzena ve 

vykonstruovaném procesu k trestu smrti. 
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Lidé si připomínají justiční vraždu Milady Horákové  

    --------------------  

    Ke zpravodajství: FOTO/aktuality  

    --------------------  

    Praha 26. června (ČTK) - Stovky lidí si dnes v Praze 
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připomínají justiční vraždu političky Milady Horákové i 

další oběti komunistického režimu. Desítky lidí se sešly na 

hřbitově v Ďáblicích, k pomníku obětem komunistického 

režimu na Újezdu došel průvod několika set studentů.  

    Horáková, právnička a národně socialistická poslankyně, 

byla popravena 27. června před 64 lety po vykonstruovaném 

procesu. Viněna byla z údajné velezrady a špionáže. Vězněna 

byla i za druhé světové války kvůli účasti na 

protinacistickém odboji.  

    Již dopoledne si její osobnost připomněly stovky žáků a 

studentů základních a středních škol v Národním divadle, 

kde jim společnost Člověk v tísni promítla dokumentární 

film Případ dr. Horáková. K dětem v předtočeném videu 

promluvil také herec Jan Přeučil, jehož otec byl souzen 

s Horákovou ve stejném procesu.  

    Asi 800 studentů se pak s transparenty "Komunismus bolí 

dodnes" nebo "Proti ztrátě paměti" vydala k nedalekému 

památníku na Újezdu. U něj pak desítky z nich položily 

červené růže. "Horáková by byla nepochybně ráda, že pevnost 

jejích postojů svůj smysl měla," řekl ČTK pražský primátor 

Tomáš Hudeček k odkazu Horákové.  

    Na zločinnou podstatu komunistického režimu chtějí 

aktivisté poukázat u tří stánků v centru Prahy, kde budou 

studenti ve vězeňských uniformách rozdávat kolemjdoucím 

letáčky.  

    Oběti komunistického režimu si desítky lidí připomněly 

také na hřbitově v Ďáblicích u čestného pohřebiště 

politických vězňů. V hromadných hrobech tam jsou pohřbeny 

desítky lidí, včetně katolického kněze Josefa Toufara, 

umučeného při výsleších StB.  

    Na památku Horákové vzpomenou i účastníci odpolední 

piety u jejího symbolického hrobu na Vyšehradském hřbitově. 
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Lidé si připomínají justiční vraždu Milady Horákové  

    --------------------  

    Ke zpravodajství: FOTO/aktuality  

    Doplnili jsme 8. a 9. odstavec s informacemi o 

plánované soše Horákové.  

    --------------------  

    Praha 26. června (ČTK) - Stovky lidí si dnes v Praze 

připomínají justiční vraždu političky Milady Horákové i 

další oběti komunistického režimu. Desítky lidí se sešly na 

hřbitově v Ďáblicích, k pomníku obětem komunistického 

režimu na Újezdu došel průvod několika set studentů. 

Organizátoři usilující o vybudování pomníku Horákové dnes 
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také oznámili, že v pátek vypíšou na podobu sochy veřejnou 

soutěž.  

    Horáková, právnička a národně socialistická poslankyně, 

byla popravena 27. června před 64 lety po vykonstruovaném 

procesu. Viněna byla z údajné velezrady a špionáže. Vězněna 

byla i za druhé světové války kvůli účasti na 

protinacistickém odboji.  

    Již dopoledne si její osobnost připomněly stovky žáků a 

studentů základních a středních škol v Národním divadle, 

kde jim společnost Člověk v tísni promítla dokumentární 

film Případ dr. Horáková. K dětem v předtočeném videu 

promluvil také herec Jan Přeučil, jehož otec byl souzen 

s Horákovou ve stejném procesu.  

    Asi 800 studentů se pak s transparenty "Komunismus bolí 

dodnes" nebo "Proti ztrátě paměti" vydala k nedalekému 

památníku na Újezdu. U něj pak desítky z nich položily 

červené růže. "Horáková by byla nepochybně ráda, že pevnost 

jejích postojů svůj smysl měla," řekl ČTK pražský primátor 

Tomáš Hudeček k odkazu Horákové.  

    Na zločinnou podstatu komunistického režimu chtějí 

aktivisté poukázat u tří stánků v centru Prahy, kde budou 

studenti ve vězeňských uniformách rozdávat kolemjdoucím 

letáčky.  

    Oběti komunistického režimu si desítky lidí připomněly 

také na hřbitově v Ďáblicích u čestného pohřebiště 

politických vězňů. V hromadných hrobech tam jsou pohřbeny 

desítky lidí, včetně katolického kněze Josefa Toufara, 

umučeného při výsleších StB.  

    Na památku Horákové vzpomenou i účastníci odpolední 

piety u jejího symbolického hrobu na Vyšehradském 

hřbitově.  

    Připomenout by ji v budoucnu měla i socha, která by 

měla stát na konci Sněmovní ulice v Praze. Nadační fond 

Stránský, který nese jméno bývalého ministra spravedlnosti 

Jaroslava Stránského, chce v pátek vypsat na její podobu 

architektonicko-výtvarnou soutěž. Fond založil lékař a 

politik Martin Jan Stránský. Vítěz má být vyhlášen 

symbolicky 17. listopadu. Zhotovené návrhy pak budou 

vystaveny v Topičově salonu na Národní třídě v Praze.  

    Na zaplacení sochy fond zřídil účet 8123455001/5500. 

"Vyzýváme každého skutečného Čecha, Češku či organizace, 

které v naší zemi působí, aby nám pomohli finančním 

příspěvkem vybudovat skutečně čestnou připomínku lidské 

odvahy, morálky a národní hrdosti - právě tyto atributy 

bychom si totiž v dnešní době měli jako národ více a více 

uvědomovat," uvedl Stránský. 
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Lidé si připomněli justiční vraždu Milady Horákové  

    --------------------  

    Ke zpravodajství: FOTO/aktuality  

    V 7. odstavci jsme doplnili informace o pietě na 

Vyšehradském hřbitově. Ve 3. odstavci jsme doplnili 

informace o Přeučilovi.  

    --------------------  

    Praha 26. června (ČTK) - Stovky lidí si dnes v Praze 

připomněly justiční vraždu političky Milady Horákové i 

další oběti komunistického režimu. Desítky lidí se sešly na 

hřbitově v Ďáblicích, k pomníku obětem komunistického 

režimu na Újezdu došel průvod několika set studentů. 

Organizátoři usilující o vybudování pomníku Horákové dnes 

také oznámili, že v pátek vypíšou na podobu sochy veřejnou 

soutěž.  

    Horáková, právnička a národně socialistická poslankyně, 

byla popravena 27. června před 64 lety po vykonstruovaném 

procesu. Viněna byla z údajné velezrady a špionáže. Vězněna 

byla i za druhé světové války kvůli účasti na 

protinacistickém odboji.  

    Již dopoledne si její osobnost připomněly stovky žáků a 

studentů základních a středních škol v Národním divadle, 

kde jim společnost Člověk v tísni promítla dokumentární 

film Případ dr. Horáková. K dětem v předtočeném videu 

promluvil také herec Jan Přeučil, jehož otec byl souzen 

s Horákovou ve stejném procesu. Soud ho poslal do vězení na 

doživotí, v roce 1963 byl ale podmínečně propuštěn.  

    Asi 800 studentů se pak s transparenty "Komunismus bolí 

dodnes" nebo "Proti ztrátě paměti" vydala k nedalekému 

památníku na Újezdu. U něj pak desítky z nich položily 

červené růže. "Horáková by byla nepochybně ráda, že pevnost 

jejích postojů svůj smysl měla," řekl ČTK pražský primátor 

Tomáš Hudeček k odkazu Horákové.  

    Na zločinnou podstatu komunistického režimu chtějí 

aktivisté poukázat u tří stánků v centru Prahy, kde budou 

studenti ve vězeňských uniformách rozdávat kolemjdoucím 

letáčky.  

    Oběti komunistického režimu si desítky lidí připomněly 

také na hřbitově v Ďáblicích u čestného pohřebiště 

politických vězňů. V hromadných hrobech tam jsou pohřbeny 

desítky lidí, včetně katolického kněze Josefa Toufara, 

umučeného při výsleších StB.  

    Na památku Horákové vzpomenuly odpoledne i desítky lidí 

na pietě na Vyšehradském hřbitově. U jejího symbolického 

hrobu položili věnce a květiny.  

    Připomenout Horákovou by v budoucnu měla i socha, která 

by měla stát na konci Sněmovní ulice v Praze. Nadační fond 

Stránský, který nese jméno bývalého ministra spravedlnosti 

Jaroslava Stránského, chce v pátek vypsat na její podobu 

architektonicko-výtvarnou soutěž. Fond založil lékař a 

politik Martin Jan Stránský. Vítěz má být vyhlášen 

symbolicky 17. listopadu. Zhotovené návrhy pak budou 

vystaveny v Topičově salonu na Národní třídě v Praze.  
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    Na zaplacení sochy fond zřídil účet 8123455001/5500. 

"Vyzýváme každého skutečného Čecha, Češku či organizace, 

které v naší zemi působí, aby nám pomohli finančním 

příspěvkem vybudovat skutečně čestnou připomínku lidské 

odvahy, morálky a národní hrdosti - právě tyto atributy 

bychom si totiž v dnešní době měli jako národ více a více 

uvědomovat," uvedl Stránský.  
 

 

3) Řičář 

 

 Titulek: Rakosuko vydalo do ČR Řičáře, odsouzeného k šesti letům vězení 
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    Ke zpravodajství: FOTO/aktuality; PROFIL  

    Do 12:00 vydáme PROFIL takzvané kauzy Budišov.  

    ------------------------------ 

Rakousko vydalo do ČR Řičáře, odsouzeného k šesti letům 

vězení  

    --------------------  

    Ke zpravodajství: FOTO/aktuality; PROFIL  

    --------------------  

    Mikulov (Břeclavsko) 2. května (ČTK) - Rakousko dnes 

vydalo České republice architekta Marka Řičáře, který si má 

za dotační podvod a praní špinavých peněz odpykat šest let 

vězení. Rakouská justiční stráž předala muže dnes okolo v 

09:00 na hraničním přechodu Mikulov-Drasenhofen, kde 

pracuje česko-rakouské policejní oddělení.  

    Na hranici přivezli Rakušané Řičáře v dodávce krátce 

před 09:00. Po jednání na hraničním policejním oddělení, 

jež trvalo asi půl hodiny, si česká policie odvezla 

architekta ve voze, který doprovázely další dvě policejní 

auta. Policejní eskortu tvořili policisté v kuklách, 

ozbrojeni byli samopaly. Rakouská policie Řičáře zatkla na 

základě evropského zatykače.  

    Osmačtyřicetiletý Řičář podle pravomocného rozsudku v 

kauze Budišov vymyslel a pomohl uskutečnit plán na vylákání 

dotace 15,5 milionu korun od ministerstva pro místní 

rozvoj. Činu se dopustil s dalšími lidmi, taktéž později 

odsouzenými. Peníze určené na zpracování dokumentace k 

vybudování multimediálních komunikačních center v regionech 

skončily u Řičáře nebo na účtech společností, které 

ovládal. Architekt vinu popírá.  

    V kauze zámku Budišov státní zástupce vinil bývalého 

poradce sociálnědemokratických premiérů Zdeňka Doležela a 

úředníka ministerstva zemědělství Miloslava Řehulku z 

vydírání Řičáře kvůli získání evropských dotací. Soud však 

dvojici osvobodil.  

    Pražský vrchní soud před časem potvrdil Řičářovu vinu i 
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v kauze pokusu o další dotační podvod na ministerstvu pro 

místní rozvoj. Trest mu však neuložil, protože původní 

šestiletý trest za obdobné skutky pokládal za dostatečný. 

Součástí původního trestu je také propadnutí Řičářova 

majetku ve prospěch státu a pětiletý zákaz podnikání a 

výkonu funkce statutárního orgánu ve společnostech 

zabývajících se projektovou činností. 
 

 


