
Smluvní 
strana

Číslo 
smlouvy

Datum 
smlouvy

Dodatky
které dálnice, mosty 

a objekty
Počet Délka nájmu

Závazek 
mlčenlivosti

Možnost d řívější výpov ědi Výše nájmu
Roční výnos  
(223 000 Kč / 

billboard)

Odhadované 
náklady (20% z 

výnosu)

Předpokládaný 
roční zisk 

QUO, spol  
s.r.o.

2955 1.4.1992 8 dálnice D1, D2, D 11 391

1.4.1992 - 31.12.2011
(podmínkou je 

oznámení, jinak smlouva 
trvá do 31.12.2013)

ne 

ano, výpověď je potřeba učinit 
nejpozději do 31.12.2010, v 

takovém případě skončí platnost 
smlouvy ke dni 31.12.2011

6 902 415        87 193 000         17 438 600          62 851 985    

QUO, spol  
s.r.o.

36/09 25.2.2009 žádný
most ev.č. D - 2 - 042 

(km 44,5)
2 1.3.2009 - 28.2.2014 ne 

ano, vypovědět lze v případě 
porušení povinností nájemce 

(výpovědní doba :6 měsíců; navíc 
možnost odstoupení v případě, 

že orgán státní správy rozhodne o 
odstranění předmětných 

reklamních ploch

60 000             446 000                89 200               296 800    

QUO, spol  
s.r.o.

16/97 22.5.1997
2,3, 

(1chybí)

dálnice D8 ve směru 
Praha - Ústí nad 
Labem staničení: 

73,700, 72,820 km a 
ve směru Ústí nad 

Labem - Praha 
staničení 73,620, 

72,280 km

6

22.5.1997 - 31.12.2011 + 
opce nájemce v případě, 

že pronajímatel bude i 
nadále pronajímat

ne 

ano, vypovědět lze v případě 
porušení povinností nájemce a v 
případě, že orgán státní správy 

rozhodne o odstranění 
předmětných reklamních ploch v 

celém rozsahu smlouvy (v 
takovém případě je pronajímatel 

povinen nést alikvotní část 
nákladů na výrobu reklamních 

tabulí; výpovědní doba je 3 
měsíce

138 000          1 338 000              267 600               932 400    

QUO, spol  
s.r.o.

14/94 6.5.1994 3

dálnice D5 ve směru 
Plzeň staničení: 
52,050, 52,900, 
54,850, 55,920, 

59,730, 60,280 km; 
ve směru Plzeň - 
Praha staničení 
53,800, 55,800, 

58,100, 59,800 km; 
dálnice D-8 ve směru 

Praha - Ústí nad 
Labem staničení 

1,100, 2,100, 4,990, 
6,700, 7,900 km a ve 

směru Ústí nad 
Labem - Praha 
staničení 8,750, 

6,750, 6,520, 5,020, 
4,650, 1,000

21

1.7.1994 - 31.12.2010 + 
opce nájemce v případě, 

že pronajímatel bude i 
nadále pronajímat

ne 
ano, vypovědět lze v případě 
porušení povinností nájemce; 
výpovědní doba je 3 měsíce

967 000          4 683 000              936 600            2 779 400    

euroAWK 15.12.2009 příloha č. 2
pozemek parc. Č. 
4570/3 v k.ú. Horní 

Počernice
2 1.1.2010 - 31.12.2013 ne 

ano, vypovědět lze v případě 
porušení povinnosti nájemce; 
výpovědní lhůta činí 3 měsíce; 

smlouva zanikne také v případě 
písemného odstoupení v 

důsledku zvlášť závažného 
porušení povinností nájemce 

nebo v případě vydání 
zamítavého stanovisko státních 
orgánů ke stavbě pro reklamu 

80 000             446 000                89 200               276 800    

dálnice D8 směr 
Praha - Ústí nad 
Labem staničení 

1,502 km; ve směru 
Ústí nad Labem - 

ano, vypovědět lze v případě 
porušení povinností nájemce a v 

Nájemní smlouvy na umíst ění reklamních za řízení

A.C.E. 
media 

Ventrues
47/94 24.10.1994 2

Ústí nad Labem - 
Praha staničení 

3,440, 1,665 km; 
dálniční odpočívky 
D5: Drahelčice 1 ks 

(směr Praha - Plzeň), 
Svojkovice 2 ks, 

Rokycany 2 ks; D8 
(budoucí odpočívka) 

ve směru Praha - 
Ústí nad Labem 
staničení 2,790, 
3,400 km: 2 ks

13

1.10.1994 - 30.9.2014 + 
opce nájemce v případě, 

že pronajímatel bude i 
nadále pronajímat

ne 

porušení povinností nájemce a v 
případě, že orgán státní správy 

rozhodne o odstranění 
předmětných reklamních ploch v 

celém rozsahu smlouvy (v 
takovém případě je pronajímatel 

povinen nést alikvotní část 
nákladů na výrobu reklamních 

tabulí; výpovědní doba je 3 
měsíce

960 000          2 899 000              579 800            1 359 200    

Jiří Krbálek - 
INTERA

IV.95 6.2.1995 2
dálniční most D-1/47 

(km 27,900)
1

8.2.1995 - 31.12.2011 + 
opce nájemce v případě, 

že pronajímatel bude i 
nadále pronajímat

ne 

ano, vypovědět lze v případě 
porušení povinností nájemce a v 
případě, že orgán státní správy 

rozhodne o odstranění 
předmětných reklamních ploch v 

celém rozsahu smlouvy (v 
takovém případě je pronajímatel 

povinen nést alikvotní část 
nákladů na výrobu reklamních 

tabulí; výpovědní doba je 3 
měsíce

30 000             223 000                44 600               148 400    

W a P, 
s.r.o.

24/94 26.4.1994
1,3,4 

(2chybí)

dálnice D5 ve směru 
Praha - Plzeň 

staničení 52,610, 
53,800, 55,450, 

55,600, 59,950; ve 
směru Plzeň - Praha 

staničení 60,230, 
59,000, 57,800, 
55,300, 53,180; 

dálniční odpočívky 
D5: Svojkovice 1 ks a 

Rokycany 1 ks

12

1.7.1994 - 31.12.2013 + 
opce nájemce v případě, 

že pronajímatel bude i 
nadále pronajímat

ne 

ano, vypovědět lze v případě 
porušení povinností nájemce a v 
případě, že orgán státní správy 

rozhodne o odstranění 
předmětných reklamních ploch v 

celém rozsahu smlouvy (v 
takovém případě je pronajímatel 

povinen nést alikvotní část 
nákladů na výrobu reklamních 

tabulí; výpovědní doba je 3 
měsíce

320 000          2 676 000              535 200            1 820 800    

Z.W.M.Co. II.94 13.4.1992 3
dálnice D5  (viz 

příloha č.3)
37 13.4.1992  - 31.12.2012 ne 

možnost odstoupení v případě 
nezaplacení nájemného ze strany 

nájemce ani v dalším termínu 
splatnosti

600 000          8 251 000           1 650 200            6 000 800    

485 10 057 415 Kč  108 155 000 Kč  21 631 000 Kč  76 466 585 Kč   

20 737 Kč         223 000 Kč         44 600 Kč         157 663 Kč        

Celkem Celkem

Průměrně na jeden billboard


