
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2760 

ze dne  30.10.2018 

k návrhu na schválení změny doby nájmu nájemních smluv a schválení uzavření nájemních 
smluv na pronájem částí pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy, na kterých jsou umístěna  

reklamní zařízení 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  uzavření 19 dodatků k nájemním smlouvám uzavřeným mezi hl.m. Prahou a 

fyzickou osobou a právnickými osobami dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  uzavření 8 nájemních smluv mezi hl.m. Prahou a fyzickou osobou a právnickými 
osobami dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, předměty nájmu jsou vyznačeny v příloze 
č. 3 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - HOM MHMP 

1.  uzavřít dodatky k nájemním smlouvám a nájemní smlouvy dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Kontrolní termín: 2.11.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Grabein Procházka  
Tisk: R-30730  
Provede: MHMP - HOM MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



nájemní smlouva č.
dodatek 

č.
nájemce IČO předmět dodatku roční nájem*

NAP/35/04/003713/2018 1 BigBoard Praha, a.s. 24226491

změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 
délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu a v délce 3 měsíců v případě výpovědi ze 

strany pronajímatele v případě porušení povinností nájemce a v případě prodlení s 
placením nájemného nebo neplacením smluvních pokut, doplnění způsobu hrazení 

nájemného

781 124 Kč

NAP/58/01/003369/2003 3 BigBoard Praha, a.s. 24226491
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
163 468 Kč

NAP/58/01/003461/2003 5 BigBoard Praha, a.s. 24226491
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
179 813 Kč

NAP/35/04/003754/2018 1 BigBoard Praha, a.s. 24226491

změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 
délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu a v délce 3 měsíců v případě výpovědi ze 

strany pronajímatele v případě porušení povinností nájemce a v případě prodlení s 
placením nájemného nebo neplacením smluvních pokut, doplnění způsobu hrazení 

nájemného

171 640 Kč

NAP/58/01/003605/2003 3 BigBoard Praha, a.s. 24226491

změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 
délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu, oprava chybného označení předmětu 

nájmu - části pozemku parc. č. 383/26 v k. ú. Štěrboholy na pozemek parc. č. 383/27 v k. ú. 
Štěrboholy

163 467 Kč

NAP/58/01/003634/2003 3 BigBoard Praha, a.s. 24226491
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
163 467 Kč

NAP/58/01/003728/2003 3 BigBoard Praha, a.s. 24226491
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
163 468 Kč

NAP/58/01/003651/2003 4 Czech Outdoor s.r.o. 24199427
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
163 467 Kč

NAP/35/04/003751/2018 1
JCDecaux, Městský 
Mobiliář, spol. s r.o.

45241538

změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 
délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu a v délce 3 měsíců v případě výpovědi ze 

strany pronajímatele v případě porušení povinností nájemce a v případě prodlení s 
placením nájemného nebo neplacením smluvních pokut, doplnění způsobu hrazení 

nájemného

127 992 Kč

NAP/35/04/003753/2018 1
JCDecaux, Městský 
Mobiliář, spol. s r.o.

45241538

změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 
délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu a v délce 3 měsíců v případě výpovědi ze 

strany pronajímatele v případě porušení povinností nájemce a v případě prodlení s 
placením nájemného nebo neplacením smluvních pokut, doplnění způsobu hrazení 

nájemného

127 992 Kč

NAP/35/04/003808/2018 1 outdoor akzent s.r.o. OO545911

změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 
délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu a v délce 3 měsíců v případě výpovědi ze 

strany pronajímatele v případě porušení povinností nájemce a v případě prodlení s 
placením nájemného nebo neplacením smluvních pokut, doplnění způsobu hrazení 

nájemného

81 734 Kč

NAP/58/04/014745/2009 2 BigBoard Praha, a.s. 24226491
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
188 197 Kč

NAP/58/01/004619/2004 3 BigBoard Praha, a.s. 24226491
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
429 100 Kč

NAP/58/01/004026/2004 5 Czech Outdoor s.r.o. 24199427
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
224 767 Kč

NAP/58/01/004808/2004 5 Czech Outdoor s.r.o. 24199427
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
163 467 Kč

NAP/58/01/005052/2004 5 Czech Outdoor s.r.o. 24199427
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
204 333 Kč

NAP/58/01/005360/2004 4 Czech Outdoor s.r.o. 24199427
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
354 745 Kč

NAP/58/01/005361/2004 4 Czech Outdoor s.r.o. 24199427
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
237 027 Kč

NAP/58/01/004162/2004 3 **** ****
změna doby platnosti smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, doplnění výpovědní doby v 

délce 1 roku v případě výpovědi bez udání důvodu
163 468 Kč

* pozn. - ke změně výše nájemného nedochází. Ve výši nájemného je zohledněna valorizace nájemného dle nájemních smluv uzavřených v letech 2003 - 2009, v případě nájemních smluv uzavřených v roce 
2018 je nájemné vypočteno z těchto nájemních smluv (nájemní smlouvy byly uzavřeny na půl roku)

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2760 ze dne 30. 10. 2018



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2760 ze dne 30. 10. 2018

pořadové číslo předmět nájmu*
výměra předmětu nájmu 

v m2
nájemce IČO doba trvání smlouvy výpovědní doba roční nájemné

1.
část pozemku parc. č. 

1686/34 v k. ú. Vysočany
40 Czech Outdoor s.r.o. 24199427 neurčitá

1 rok v případě výpovědi bez udání důvodu       3 
měsíce v případě výpovědi ze strany 

pronajímatele v případě porušení povinností 
nájemce a v případě prodlení s placením 

nájemného nebo neplacením smluvních pokut

199 349 Kč

část pozemku parc. č. 
556/5 v k. ú. Motol

40

 část pozemku parc. č. 
3124/23 v k. ú. Braník 

40

část pozemku parc. č. 
3067/6 v k. ú. Michle

40

3.
část pozemku parc. č. 
1236/4 v k. ú. Jinonice

40 BigBoard Praha, a.s. 24226491 neurčitá

1 rok v případě výpovědi bez udání důvodu,       3 
měsíce v případě výpovědi ze strany 

pronajímatele v případě porušení povinností 
nájemce a v případě prodlení s placením 

nájemného nebo neplacením smluvních pokut

90 902 Kč

4.
část pozemku parc. č. 
520/1 v k. ú. Michle

40 BigBoard Praha, a.s. 24226491 neurčitá

1 rok v případě výpovědi bez udání důvodu,       3 
měsíce v případě výpovědi ze strany 

pronajímatele v případě porušení povinností 
nájemce a v případě prodlení s placením 

nájemného nebo neplacením smluvních pokut

163 467 Kč

5.
část pozemku parc. č. 
3185/3 v k. ú. Nusle 

40 **** **** neurčitá

1 rok v případě výpovědi bez udání důvodu,       3 
měsíce v případě výpovědi ze strany 

pronajímatele v případě porušení povinností 
nájemce a v případě prodlení s placením 

nájemného nebo neplacením smluvních pokut

159 480 Kč

část pozemku parc. č. 
2692/9 v k. ú. Stodůlky

40

část pozemku parc. č. 
556/5 v k. ú. Motol

40

7.
část pozemku parc.č. 

5913/2 v k.ú. Záběhlice
25 BigBoard Praha, a.s. 24226491 neurčitá

1 rok v případě výpovědi bez udání důvodu,      3 
měsíce v případě výpovědi ze strany 

pronajímatele v případě porušení povinností 
nájemce a v případě prodlení s placením 

nájemného nebo neplacením smluvních pokut

163 467 Kč

8.
část pozemku parc.č. 
3124/26 v k.ú. Braník

40 BigBoard Praha, a.s. 24226491 neurčitá

1 rok v případě výpovědi bez udání důvodu,       3 
měsíce v případě výpovědi ze strany 

pronajímatele v případě porušení povinností 
nájemce a v případě prodlení s placením 

nájemného nebo neplacením smluvních pokut

252 378 Kč

490 396 Kč

6. outdoor akzent s.r.o. OO545911 neurčitá

1 rok v případě výpovědi bez udání důvodu,       3 
měsíce v případě výpovědi ze strany 

pronajímatele v případě porušení povinností 
nájemce a v případě prodlení s placením 

nájemného nebo neplacením smluvních pokut

276 884 Kč

* pozn. - předmět nájmu je vyznačen v příloze č. 3 k usnesení RHMP

2. neurčitá

1 rok v případě výpovědi bez udání důvodu       3 
měsíce v případě výpovědi ze strany 

pronajímatele v případě porušení povinností 
nájemce a v případě prodlení s placením 

nájemného nebo neplacením smluvních pokut

24226491BigBoard Praha, a.s.



Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2760 ze dne 30. 10. 2018 























Důvodová zpráva 
 

Materiál je předkládán k rozhodnutí dalšího postupu k možnosti prodloužení nájemních smluv uzavřených za 
účelem umístění velkoplošných zařízení  (s reklamní plochou větší než 20 m2) s platností končící v roce 2018 
a v r. 2019.  
 
Smlouvy byly v minulosti uzavřeny v režimu usnesení Rady hl.m. Prahy č. 0108 ze dne 27.1.2004 – 
„Pravidly pro uzavírání smluv na pronájem pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy pro umisťování reklamních 
zařízení o velikosti nad 20 m2“, ve znění usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1022 ze dne 5.8.2008, tj. na základě 
výběrového řízení a uzavřením nájemních smluv s Radou hl.m. Prahy schválenými nejvhodnějšími nájemci, 
případně nájemního vztahu založeného původním majitelem pozemku a získaného z titulu přechodu pozemku 
do vlastnictví hl.m. Prahy.  
 
Odbor HOM MHMP aktuálně eviduje celkem 96 nájemních smluv. 
Celková výše ročního nájemného těchto smluv činí 26,6 mil. Kč bez DPH.  
 
Z celkového počtu 96 evidovaných nájemních smluv je : 
- 61 nájemních smluv na dobu neurčitou (u 54 smluv schválena změna doby nájmu usnesením RHMP č. 

2298 ze dne 19.9.2017) 
- 27 nájemních smluv s dobou nájmu končící do konce roku 2018 nebo 2019, nebo s ukončenou dobou 

nájmu – řešeno v tomto tisku 
- 8 nájemních smluv s dobou nájmu končící v průběhu roku 2020 
 
S odkazem k usnesení RHMP č. 2298 ze dne 19. 9. 2017, kterým Rada hl.m. Prahy schválila změnu doby 
nájmu u 54 vybraných nájemních smluv (jejichž doba nájmu končila k 31. 12. 2017) je navrhováno 
postupovat obdobně i u nájemních smluv s dobou nájmu končící průběžně v roce 2018 a u nájemních smluv 
s dobou nájmu končící průběžně v roce 2019 tj. změnou doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou 
s doplněním roční výpovědní doby v případě podání výpovědi bez udání důvodů a za stávající nájemné 
hrazené ročně (dle přílohy č. 1 usnesení). U smluv uzavřených v letech 2003 – 2009 je ve výši nájemného 
zohledněna valorizace. U smluv uzavřených v roce 2018 je nájemné vypočteno z nájemného sjednaného v 
těchto smlouvách (nájemní smlouvy byly uzavřeny na půl roku). U smluv uzavřených v roce 2018 je dále 
stanoven způsob hrazení nájemného a doplněny způsoby zániku smlouvy (v případě výpovědi je stanovena 3 
měsíční výpovědí doba v případě výpovědi ze strany pronajímatele, pokud nájemce poruší své smluvní 
povinnosti nebo pokud bude v prodlení s placením nájemného nebo nebude platit smluvní pokuty a roční 
výpovědní doba v případě podání výpovědi bez udání důvodů). U smlouvy č. NAP/58/01/003605/2003 dále 
dochází k opravě chybného označení předmětu nájmu - části pozemku parc. č. 383/26 v k. ú. Štěrboholy na 
pozemek parc. č. 383/27 v k. ú. Štěrboholy (jedná se jen o formální chybu, tj. předmět nájmu se nemění). 
 
S ohledem na skutečnost, že u některých nájemních smluv byla doba nájmu již ukončena (do 30.9.2018), je 
předkládán návrh uzavřít nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s  roční výpovědní dobou v případě 
podání výpovědi bez udání důvodů a tříměsíční výpovědní dobou v případě výpovědi ze strany 
pronajímatele z důvodů uvedených v předchozím odstavci a za nájemné dle přílohy č. 2 usnesení. Nájemné 
bylo stanoveno dohodou smluvních stran. S ohledem na to, že se nemění předmět nájmu ani nájemce, bylo 
nájemné stanoveno ve výši dle předchozích nájemních smluv (ve výši odpovídající zohlednění valorizace u 
smluv, u kterých byla provedena, u nových smluv navazujících na smlouvy uzavřené v roce 2018 je nájemné 
vypočteno z těchto smluv). 
Za dobu bez smluvního vztahu (tedy od konce platnosti NS do doby uzavření nové NS) bude 
fyzické/právnické osobě zpětně účtováno faktické užívání ve výši nájmu. 
 
Původní nájemní smlouvy a předchozí dodatky nejsou z důvodu jejich rozsáhlosti součástí tisku a jsou 
k dispozici u zpracovatele tisku. 
 
Majetkové komisi Rady hl.m. Prahy dne 17. 7. 2018 byl předložen pod bodem 4 tento návrh k projednání.  
Majetková komise Rady hl.m. Prahy vzala předloženou informaci na vědomí a postoupila materiál 
k projednání Radě hl.m. Prahy. 



 
Roční nájemné je odvozeno od m2 reklamní plochy. Výše nájemného je každoročně upravována vždy o částku 
odpovídající míře valorizace nájemních smluv v daném roce stanovené usnesením Rady hl.m. Prahy, 
maximálně však odpovídající míře inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý 
kalendářní rok. 
 
Záměr uzavřít dodatky k nájemním smlouvám a záměr uzavřít nové nájemní smlouvy za stávajících podmínek 
(s doplněním roční výpovědní doby) byl v souladu s § 36 zákona o hl.m. Praze zveřejněn na úřední desce v 
zákonem stanovené lhůtě.  
 
 
 
Přílohy: 

1. návrh dodatku k NS 
2. návrh NS 
3. zápis z Majetkové komise Rady hl.m. Prahy 
4. výpisy z katastru nemovitostí 
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