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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9 - 
Vysočany, IČO: 00005886, obdržel dne 26.10.2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž 
žádáte o informaci k níže uvedeným dotazům: 
 
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o následující 
informace:  
1.Jaké smlouvy, s uvedením čísla smlouvy a data nabytí účinnosti smlouvy, byly uzavřeny a jsou 
aktuálně platné a účinné mezi spol. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. na jedné straně a 
společností BigBoard Praha a.s., IČ: 24226491 a jejími dceřinými společnostmi (zejména 
RAILREKLAM, spol. s r.o.,  IČ: 17047234, Czech Outdoor s.r.o, IČ: 24199427, MetroZoom s. r. o., 
IČ: 08291501) na druhé straně?  
2. Jaká je celková částka, kterou spol. BigBoard Praha a.s. a dceřiné společnosti zaplatily spol. 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s podle uzavřených smluv za kalendářní rok 2020?  
3. Jaká je celková částka, kterou spol. BigBoard Praha a.s. a její dceřiné společnosti mají zaplatit 
spol. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s podle uzavřených smluv za kalendářní rok 2021?  
4. Jaká je celková inzertní (reklamní) plocha, kterou spol. BigBoard Praha a.s. a její dceřiné 
společnosti mají pronajatou od spol. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s podle uzavřených smluv?  
 
 
V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz Vám sdělujeme požadované informace. 
 
Ad 1) 
RAILREKLAM, spol. s r.o.,  IČO: 17047234 -   
smlouva č. 000922 00 19 vč. dodatku č. 000922 01 19, nabytí účinnosti smlouvy 27.09.2019; 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10254582 
    
BigBoard Praha, a.s., IČO: 24226491 –  
smlouva č. 000844 00 18 vč. dodatků č. 000844 01 18 a 000844 02 18, nabytí účinnosti smlouvy 
08.10.2018; 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6904019 
 
smlouva č. 000903 00 18, nabytí účinnosti smlouvy 25.10.2018; 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7109667 
 
smlouva č. 001175 00 19, nabytí účinnosti smlouvy 09.01.2020; 

Váš dopis značky / ze dne 25.10.2021 

naše značka 2021/59b/900200 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha/30.11.2021 

 
 

 
 

 

 

http://www.dpp.cz/
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https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11317032 
 
smlouva č. 000193 00 20, nabytí účinnosti smlouvy 27.04.2020; 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12416464 
 
Czech Outdoor s.r.o., IČO: 24199427 – v současné době není s touto společností uzavřena platná 
a účinná smlouva. 
 
MetroZoom s.r.o., IČO: 08291501 – v současné době není s touto společností uzavřena platná a 
účinná smlouva. 
 
Ad 2) Společnost BigBoard Praha, a.s. uhradila za rok 2020 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, 
akciové společnosti 64.239.642,- Kč. Společnost RAILREKLAM, spol. s r.o. uhradila za rok 2020 
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti 119.941.250,- Kč. 
 
Ad 3) Celkové předepsané platby pro společnost BigBoard Praha, a.s., IČO: 24226491, a 
společnost RAILREKLAM, spol. s r.o., IČO: 17047234, na rok 2021 dosahují níže uvedených 
částek v Kč. 
 
BIGBOARD TRAM – měsíčně 430.555,50 Kč – celkem za rok 2021 5.166.666 Kč 
smlouva č.: 009320018 
 
BIGBOARD BUS – měsíčně 280.555,50 Kč – celkem za rok 2021 3.366.666 Kč 
smlouva č.: 011750019 
 
BIGBOARD CLV vitríny – měsíčně 3.943.375,45 Kč – celkem za rok 2021 47.320 505,40 Kč 
smlouva č.: 0008440018 
 
RAILREKLAM – měsíčně záloha 7.869.000 Kč – celkem za rok 2021 94.428 000 Kč 
smlouva č.: 0009220019 
 
BIGBOARD KRČ – za rok 2021 2x pololetně 53.664 Kč, za celý letošní rok to je výsledná částka 
107.328,- Kč 
smlouva č.: 0001930020 
 
Doplňující informace: Skutečná výše nájemného za rok 2021 se může odchylovat od výše 
uvedených předepsaných plateb, jelikož některé smlouvy (smlouva č. 000992 00 19, smlouva č. 
000844 00 18) se za kalendářní rok vyúčtovávají z důvodu, že předmět smlouvy je majetek DPP, 
které je průběžně rekonstruován či modernizován, a v průběhu kalendářního roku tak zpravidla 
některé části předmětu nájmu nelze užívat ke sjednanému účelu. 
 
Ad 4) Níže poskytujeme následující informace. 
 
RAILREKLAM - rámečky v prostorech metra, balustrady a celopolepy v přestupových tunelech: 
Celkem 1583 kusů  -  6.025,71 m2. Rámečky ve vozech metra se jedna o celkovou plochu: 3.785, 
25 m2. 
  
BigBoard – autobusy: SOR NB12 1.207,5 m2 a SOR NB18 1.388,85. Celkem za autobusy 2.595,9 
m2, umístění viz příloha č. 2 smlouvy (č. 011750019). 
 

http://www.dpp.cz/
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BigBoard – u tramvají informací nedisponujeme (viz rozhodnutí 2021/59a/2021, které zasíláme 
současně), jedná se o formát až celopolepu, sedaček a vnitřních prostor viz příloha č. 1 smlouvy (č. 
009320018). 
 
Bigboard – Krč: billboard 34,56 m2. 
 
Informace požadovaná žadatelem ohledně smlouvy č. 000844 00 18 neexistuje (viz rozhodnutí 
2021/59a/2021, které zasíláme současně). 
 
 
 
 
……………………………………                     
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  
vedoucí odboru Právní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dpp.cz/



