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POPIS SPOLEČNOSTI 

 

RENCAR PRAHA, a.s. (dále jen „společnost” nebo „Rencar“) je akciová společnost, 

která vznikla dne 4. 6. 1990 a sídlí v Praze 8, Rohanské nábřeží 678/25, Česká republika, 

identifikační číslo 005 06 397. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Hlavním předmětem podnikání 

je reklamní činnost. 

Osoby podílející se 20 % a více na základním kapitálu: 

28 % Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost (dále také „DP Praha“) 

70 % EUROPLAKAT spol. s r.o. 

Mateřskou společností společnosti EUROPLAKAT spol. s r. o. je Gewista – 

Werbegesellschaft m.b.H. se sídlem v Rakousku a mateřskou společností celé skupiny 

je JCDecaux SA – Francie. 

Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu ani smlouvu o rozdělení zisku 

s mateřskou společností. Společnost není v žádné jednotce společníkem 

s neomezeným ručením. Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské 

společnosti skupiny JCDecaux S.A. se sídlem Neuilly sur Seine, 17, rue Soyer, Francie. 

Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti. 

Účetním obdobím, za které je účetní závěrka sestavena, je 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. 

Rozvahovým dnem je 31. 12. 2019. 

 

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2019: 

 

  
 

předseda  Ing. Pavel Slabý 
 

  
 

předseda  Ing. Otto Kechner 

Představenstvo  místopředseda Bohumil Chomát, MBA Dozorčí rada  člen Ilona Veselá 

společnosti člen Martin Kovařík společnosti člen Ing. Jiří Šneberger 

RENCAR PRAHA, a.s.   RENCAR PRAHA, a.s. člen Ing. Petr Blažek 

          

          

 

ZÁKLADNÍ 

VÝCHODISKA PRO 

VYPRACOVÁNÍ 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a českých účetních standardů pro podnikatele platných v České 

republice. 
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Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 

a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.  

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých. 

OBECNÉ ÚČETNÍ 
ZÁSADY 

Způsoby oceňování, které společnost používala, při sestavení účetní závěrky za rok 

2019 jsou následující:  

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 

delší než jeden rok a jeho ocenění je vyšší než 2 tis. Kč v jednotlivém případě. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého nehmotného majetku v úhrnu 

za účetní období částku 5 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu tohoto majetku. 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 

pořízení a náklady související s pořízením. 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 

delší než jeden rok a jeho ocenění je vyšší než 2 tis. Kč v jednotlivém případě. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu 

za účetní období částku 5 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu tohoto majetku. 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 

pořízení a náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související 

s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Náklady na technické zhodnocení 

dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se 

účtují do nákladů. 

Společnost nezměnila účetní metody, způsob ocenění a odepisování proti 

předcházejícímu účetnímu období. 
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Odpisování 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti 

příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 

 

Snížení hodnoty – Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu 

svého hmotného a nehmotného majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo 

ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. 

Přechodné znehodnocení nehmotného a hmotného majetku se vyjadřuje pomocí 

opravných položek, které jsou spolu s oprávkami uvedeny ve sloupci korekce rozvahy. 

Finanční majetek 

Finanční investice jsou oceněny při nabytí pořizovací cenou, která zahrnuje cenu, 

za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související.  

K datu sestavení účetní závěrky se pořizovací cena u finančních investic, které se 

nepřeceňují reálnou hodnotou, upravuje na tržní cenu (pokud je nižší) pomocí 

opravných položek, které jsou v rozvaze vykazovány ve sl. korekce. 

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a finanční prostředky 

na bankovních účtech. 

Pohledávky 

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v pořizovací 

ceně. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub 

nákladů na jejich realizační hodnotu. Opravné položky jsou tvořeny na základě věkové 

analýzy a individuálního posouzení. 

Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku 

městského soudu v Praze.  

Typ majetku Počet let odpisování 

Software 2 - 5 

Stavby – zastávkové přístřešky 15 

Počítačová síť 30 

Stroje, přístroje a zařízení 4 - 12 

Dopravní prostředky 4 - 6 

Inventář 4 – 8 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 6 
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Cizí zdroje 

Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou 

pravděpodobnosti stanovit titul, odhadovanou výši a termín plnění při dodržení věcné 

a časové souvislosti. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

Finanční leasing 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů 

a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí 

a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově 

rozlišují. 

Devizové operace 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu 

vyhlášeným Českou národní bankou a platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému 

dni byly oceněny kurzem vyhlášeným Českou národní bankou k 31. 12. 

Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově 

souvisejí. 

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech 

rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. 

Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo kvalifikované 

odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu 

účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení 

společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným 

způsobem lišit od skutečných hodnot v následujících účetních obdobích. 



Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2019 

 

Strana 7 

 

 

Daň z příjmů 

Splatná daň 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku 

zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady 

a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, 

náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Výsledná 

daňová povinnost je v rozvaze vykázána na pozici Stát – daňové pohledávky/Stát- 

daňové závazky a dotace. 

Odložená daň 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového 

přístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu odložené daně bude 

použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo 

pohledávka uplatněny. Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází 

z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv (popř. pasiv) 

a výši aktiv (popř. pasiv) uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv (popř. pasiv) 

je hodnota těchto aktiv (popř. pasiv) uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.  

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni 

posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici 

dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část 

uplatnit.  

Odložená daň je vykázána ve výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje 

k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního 

kapitálu. 

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítávány a v rozvaze 

vykázány v celkové netto hodnotě. 

Změny a odchylky od účetních metod 

Nejsou. 

Použití ocenění reálnou hodnotou 

Společnost neeviduje majetek oceněný reálnou hodnotou v účetním období končícím 

31. 12. 2019 a 31. 12. 2018. 

Přehled o peněžních tocích  

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Za peněžní prostředky 

se považují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na běžných účtech. 

Přehled o peněžních tocích je součástí účetní závěrky. 
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STÁLÁ AKTIVA  
Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ  CENA 

Typ nehmotného investičního 
majetku 

Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky Převod 
Konečný 
zůstatek 

Software 11 601 0 0 0 11 601 

Jiný dlouhodobý NIM 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý NIM 574 0 0 0 574 

Celkem 2019 12 175 0 0 0 12 175 

Celkem 2018 12 175 0 0 0 12 175 

 

V RENCAR PRAHA byly v roce 2007 zahájeny práce na vývoji nového obchodního 

software SMART (ORIS) na platformě Intranetu. Testovací a pilotní provoz proběhl 

v roce 2010 a spuštění „ostré verze“ proběhlo k 1. 1. 2011. Obchodní software 

(SMART) využívají i ostatní společnosti ve skupině JCDecaux v ČR. Vývoji software byla 

ve společnosti věnována velká pozornost. V minulých letech byl původní software 

rozšířen o několik modulů z důvodu rozšiřování aktivit společností JCDecaux v ČR a 

zefektivnění jeho funkčnosti.  

OPRÁVKY 

Typ nehmotného investičního 
majetku 

Počáteční 
zůstatek 

Odpisy Vyřazení 
Konečný 
zůstatek 

Účetní hodnota 

Software 11 191 156 0 11 347 254 

Jiný dlouhodobý NIM 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý NIM 0 0 0 0 574 

Celkem 2019 11 191 156 0 11 347 828 

Celkem 2018 10 937 254 0 11 191 984 

 

                                                      

                                                     Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvořen zejména zastávkovými přístřešky postavenými 

v jednotlivých městech České republiky. Tyto přístřešky jsou ve výkazu rozvaha 

vykázány v položce B. II. 1. 2 Stavby a v položce B. II. 4. 3 Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek, v závislosti na technické specifikaci zastávky. 
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POŘIZOVACÍ  CENA 

Typ hmotného investičního 
majetku 

Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky Převod 
Konečný 
zůstatek 

Stavby 40 945 0 0 0 40 945 

Stroje, přístroje a zařízení 30 695 0 25 0 30 671 

Dopravní prostředky 1 229 0 0 0 1 229 

Ostatní hmotné movité věci a jejich 
soubory 

11 541 13 2 0 11 552 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek –
přístřešky MHD 

5 338 34 1 0 5 371 

Umělecká díla 70 0 0 0 70 

Nedokončený dlouhodobý HIM 4 745 47 4 777 0 15 

Celkem 2019 94 563 94 4 804 0 89 853 

Celkem 2018 95 032 1 238 1 706 0 94 563 

 

V roce 2019 společnost vyřadila dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací 

hodnotě 473 tis. Kč a nulové zůstatkové hodnotě.   

 

OPRÁVKY 

Typ hmotného investičního 
majetku 

Počáteční 
zůstatek 

Odpisy Vyřazení 
Opravná 
položka 

Konečný 
zůstatek 

Účetní 
hodnota 

Stavby 35 876 904 0 0 36 780 4 165 

Stroje, přístroje a zařízení 22 926 4 805 25 0 27 707 2 964 

Dopravní prostředky 1 229 0 0 0 1 229 0 

Ostatní hmotné movité věci a jejich 
soubory 

9 092 1 083 0 0 10 175 1 381 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek –
přístřešky MHD  

1 921 700 1 0 2 621 2 750 

Umělecká díla 0 0 0 0 0 70 

Nedokončený dlouhodobý HIM 4 730 0 4 730 0 0 15 

Celkem 2019 75 773 7 491 4 757 0 78 508 11 345 

Celkem 2018 70 060 7 419 1 706 0 75 773 18 790 

 

 

 

                                                    Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) 

V roce 2019 nedošlo ke změnám účtů dlouhodobého finančního majetku. 

Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2019 a 

k 31. 12. 2018 (v tis. Kč): 
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Název společnosti RENCAR MEDIA s.r.o. RENCAR MEDIA s.r.o. 

Sídlo společnosti 
Rohanské nábřeží 678/24,  

Praha 8, Karlín 
Rohanské nábřeží 678/24,  

Praha 8, Karlín 

Účetní rok 2019 2018 

Podíl v % 100% 100% 

Aktiva celkem  4 472 3 657 

Vlastní kapitál  2 700 1 745 

Základní kapitál a kapitálové fondy  100 100 

Fondy ze zisku  310 310 

Nerozdělený zisk minulých let  335 128 

Zisk běžného roku  1 955 1 207 

Cena pořízení podílu 100 100 

Nominální hodnota podílu 100 100 

Vnitřní hodnota podílu 2 700 1 745 

Dividendy  1 000 2 000 

 

Společnost RENCAR MEDIA s.r.o. vyplatila v roce 2019 podíl na zisku /dividendu/ za rok 

2019 v celkové výši 1 000 tis. Kč (v roce 2018: 2 000 tis. Kč). 

Společnost nemá majetek neuvedený v rozvaze. (Vyjma drobného majetku 

s pořizovací cenou nižší než 2 tis. Kč, který je účtován přímo do spotřeby. Jeho celková 

hodnota je nevýznamná). Společnost nemá žádný cizí majetek uvedený v rozvaze. 

Žádný majetek není zatížen zástavním právem či věcným břemenem, ani není 

pronajímán. 

POHLEDÁVKY 

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2019 

vytvořeny opravné položky na základě jejich věkové struktury. 

Celková hodnota pohledávek z obchodních vztahů k 31. 12. 2019 činí 45 696 tis. Kč 

v brutto hodnotě (k 31. 12. 2018: 44 570 tis. Kč).  



Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2019 

 

Strana 11 

 

 

K 31. 12. 2019 společnost neeviduje žádné pohledávky s dobou splatnosti delší než 

5 let. 

Pohledávky za spřízněnými osobami viz kapitola INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH 

OSOBÁCH. 

Společnost nemá žádné pohledávky kryté zástavním právem, nebo zajištěny jiným 

způsobem ani pohledávky určené k obchodování. 

OPRAVNÉ POLOŽKY 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): 

Opravné položky k: 
Počáteční 

zůstatek 
Tvorba Zúčtování Konečný zůstatek 

Pohledávkám zákonné  787 2 45 744 

Pohledávkám ostatní 3 001 606 181 3 426 

Dohadným položkám 55 275 66 000 0 121 275 

Majetku 4 730 0 4730 0 

Celkem 63 793 66 608 4 956 125 445 

 

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově 

uznatelné. 

OSTATNÍ AKTIVA 

Náklady příštích období zahrnují především předplácené služby týkající se poradenství 

a časově rozlišené nájmy účtované do nákladů období, do kterého věcně a časově 

přísluší. 

Daňová pohledávka zahrnuje pohledávku z titulu daně z přidané hodnoty ve výši  

2 698 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 451 tis. Kč).  

Krátkodobé poskytnuté zálohy souvisí především se zálohami za nájem prostor 

dopravním podnikům v jednotlivých městech ve výši 22 500 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 

30 000 tis. Kč) a ostatní provozní zálohy ve výši 158 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 111 tis. Kč). 

Dohadné položky aktivní (brutto) ve výši 121 291 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 110 550 tis. 

Kč) a netto ve výši 16 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 55 275 tis. Kč) se vztahují k očekávané 

úhradě bezdůvodného obohacení DP Praha na úkor Společnosti v letech 2014 až 2019 

vztahující se k Smlouvě Rencar z důvodu porušení podmínek stanovených v 

této smlouvě. Toto bezdůvodné obohacení bylo společností vyčísleno na 121 275 tis. 

Kč (k 31. 12. 2018: 110 550 tis. Kč). S ohledem na probíhající soudní spor Společnost 

snížila odhadovaný výnos pomocí korekce ve výši 121 275 tis. Kč a to na základě 

rozhodnutí prvoinstančního soudu o neplatnosti smlouvy s Dopravním podnikem hl. 

m. Prahy (blíže viz bod SOUDNÍ SPORY). Kalkulovaná částka bezdůvodného obohacení 

za strany DP Praha za rok 2019 (stejně jako v letech 2014 - 2018) je vykázána ve Výkazu 

Zisku a Ztráty jako jiné provozní výnosy na řádku III.3. ve výši 10 725 tis. Kč (celková 

hodnota dohadné položky i zaúčtovaného výnosu v běžném období je k 31. 12. 2019 



Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2019 

 

Strana 12 

 

 

korigována 100% opravnou položkou z důvodu rozhodnutí prvoinstančního soudu 

v neprospěch RENCAR PRAHA ohledně platnosti smlouvy s DPP - viz výše) . V případě 

úspěšného odvolání hodlá uplatnit nárok na snížení nájemného také za další roky, ve 

kterých trvalo porušení smlouvy o pronájmu ploch pro reklamní činnost uzavřené mezi 

společností RENCAR a DP Praha dne 31. 1. 1997, v konsolidovaném a upraveném znění 

ze dne 19. 10. 2009 a ve znění pozdějších dodatků („Smlouva Rencar“).  

VLASTNÍ KAPITÁL 

Základní kapitál společnosti se skládá z 300 ks akcií na jméno, nominální hodnota akcie 

10 tis. Kč a je plně splacen. 

V roce 2019 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

 

Položky vlastního kapitálu 
Počáteční 

zůstatek 
Převod VH b.o. Zvýšení Snížení 

Konečný 
zůstatek 

Počet akcií 300 0 0 0 300 

Základní kapitál 3 000 0 0 0 3 000 

Ostatní fondy 32 274 0 0 0 32 274 

 Rezervní fond 600 0 0 0 600 

Nerozdělený zisk minulých let 75 278 29 405 0 0 104 683 

Výsledek hospodaření b.o. 29 405 -29 405 0 -21 880 -21 880 

Celkem 140 557 0 0 0 118 677 

 

K 31. 12. 2019 jsou ostatní fondy ze zisku tvořeny sociálním fondem ve výši 274 tis. Kč 

(k 31. 12. 2018: 274 tis. Kč) a fondem investic ve výši 32 000 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 

32 000 tis. Kč).  

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti bylo schváleno rozdělení zisku za 

rok 2018 do nerozděleného zisku minulých let.  

V roce 2019 ani 2018 společnost nevyplatila žádné dividendy. K datu sestavené této 

účetní závěrky neměla společnost návrh rozdělení zisku roku 2019. 

K 31. 12. 2019 společnost nevlastnila žádné vlastní akcie. Společnost nevydala žádné 

dluhopisy s právem výměny za akcie. 

REZERVY 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy 
Počáteční 

zůstatek 
Tvorba Zúčtování 

Konečný 
zůstatek 

Rezerva na barvy 4 176 4 935 4 176 4 935 

Ostatní rezervy 796 0 796 0 

Celkem 4 972 4 946 5 190 4 935 
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Rezervy na barvy jsou vytvořeny na základě smluvní povinnosti společnosti uvést 

tramvajové vozy po provedeném reklamním polepu zpět do původního stavu. 

KRÁTKODOBÉ 
ZÁVAZKY 

Hodnota závazků z obchodních vztahů k 31. 12. 2019 činí 1 469 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 

2 730 tis. Kč). Z toho k 31. 12. 2019 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě 

splatnosti celkem v částce 42 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 33 tis. Kč). 

K 31. 12. 2019 společnost neeviduje žádné závazky s dobou splatnosti delší než 5 let 

ani závazky kryté věcnými zárukami. 

K 31. 12. 2019 společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti týkající se pojistného 

na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného 

zdravotního pojištění a daňové nedoplatky. 

K 31. 12. 2019 společnost eviduje závazky z titulu sociálního pojištění ve výši 233 tis. Kč 

(k 31. 12. 2018: 225 tis. Kč) a z titulu zdravotního pojištění ve výši 132 tis. Kč 

(k 31. 12. 2018: 136 tis. Kč). 

Závazky vůči spřízněným osobám viz kapitola INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH. 

Daňové závazky ve výši 2 858 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 619 tis. Kč) zahrnují závazek z titulu 

kalkulované daně z příjmu za rok 2019 ve výši 6 523 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 

4 129 tis. Kč) poníženou o zaplacené zálohy na daň z příjmu ve výši 3 839 tis. Kč (k 31. 

12. 2018 3 667 tis. Kč).  

Dohadné účty pasivní ve výši 58 971 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 63 789 tis. Kč) jsou tvořeny 

především na nevyfakturované nájemné od dopravních podniků a na nevyfakturované 

náklady spojené s realizací reklamních kampaní na konci roku. Tyto náklady budou 

fakturovány dodavateli (pronajímateli) v průběhu první poloviny roku 2020 podle 

platných uzavřených smluv. 

Společnost nemá žádné závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. 

Společnost nemá žádné penzijní závazky. 

BANKOVNÍ ÚVĚRY A 
FINANČNÍ 

VÝPOMOCI 

Společnost nemá žádné bankovní úvěry ani finanční výpomoci. 

 

OSTATNÍ PASIVA 

Výnosy příštích období uvedené v roce 2019 zahrnují vyfakturované plnění za období 

přesahující 31. 12. 2019 a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově 

přísluší. Výdaje příštích období k 31. 12. 2018 představují náklady na zaměstnance 

společnosti hrazené v první polovině následujícího účetním období. 
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VÝNOSY 

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 

Výnosy 2019 (v tis. Kč) 2018 (v tis. Kč) 

Tržby za prodej zboží 0 0 

Prodej vlastních reklamních 
zařízení 

3 996 4 364 

Prodej reklamy na MHD (DP 
Praha) 

124 577 133 634 

Prodej reklamy na MHD (Plzeň) 17 619 17 701 

Prodej reklamy na MHD (Ostrava) 13 784 13 016 

Prodej reklamy na MHD 
(ost.města) 

7 339 10 759 

Tržby za tisk plakátů 18 899 21 665 

Tržby za instalaci 45 332 50 258 

Výnosy celkem 231 546 251 397 

Ostatní provozní výnosy ve výši 13 832 tis. Kč zahrnují především dohad na smluvní 

pokutu ve výši 10 725 tis. Kč (v roce 2018: 22 868 tis. Kč) vztahující se 

k uzavřené nájemní smlouvě (tyto výnosy byly v roce 2019 korigovány 100% opravnou 

položkou – blíže viz bod „OSTATNÍ AKTIVA“) a výnosy z přefakturace nákladů ve výši 

3 012 tis. Kč (v roce 2018: 2 790 tis. Kč). 

OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

Statutární zástupci   

Účetní rok 2019 2018 

Osobní náklady 

 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Průměrný počet zaměstnanců 10 10 

Mzdy 0 0 

Odměny členům orgánů společnosti 4 634 7 004 

Sociální a zdravotní pojištění 2 345 2 318 

Sociální náklady 0 0 

Osobní náklady celkem 6 989 9 331 
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Zaměstnanci   
Účetní rok 2019 2018 

Osobní náklady 

 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Průměrný počet zaměstnanců 16 17 

Mzdy 6 619 6 544 

Odměny členům orgánů společnosti 0 0 

Sociální a zdravotní pojištění 2 111 2 025 

Sociální náklady 337 248 

Osobní náklady celkem 9 083 8 835 

 

V roce 2019 i 2018 byla činnost RENCAR PRAHA, a.s. řízena přímo představenstvem 

společnosti.  

Společnost k 31. 12. 2019 neeviduje žádné sjednané penzijní závazky bývalých členů 

statutárních a dozorčích orgánů. 

Společnost k 31. 12. 2019 neeviduje žádné půjčky ani poskytnuté záruky členům 

statutárních a dozorčích orgánů. S výjimkou odměn uvedených dále, neposkytuje 

společnost členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů, včetně bývalých členů, 

žádné další peněžní či nepeněžní plnění. 

V roce 2019 obdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši   

4 634 tis. Kč. (v roce 2018: 7 004 tis. Kč). 
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DAŇ Z PŘÍJMŮ 
Odhad splatné daně: 

Odhad splatné daně 
2019  

(v tis. Kč) 
2018  

(v tis. Kč) 

Zisk (Ztráta) před zdaněním -25 745 35 224 

Nezdanitelné výnosy 11 725 -24 826 

Neodečitatelné náklady 5 866 732 

Rozdíly mezi účetními a daňovými 

odpisy 
4 276 -1 619 

Tvorba opravných položek 61 696 12 507 

Tvorba rezerv -37 -244 

Dodanění závazků 0 0 

Zdanitelný příjem 34 331 21 732 

Sazba daně z příjmu 19% 19% 

Splatná daň 6 523 4 129 

 

V roce 2019 byla při podání daňového přiznání zaúčtována daň z příjmu za zdaňovací 

období 2018 o 94 tis. Kč vyšší než kalkulace (v roce 2018 o 383 tis. Kč nižší než 

kalkulace). Společnost neeviduje doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní 

období. 

ODLOŽENÁ DAŇ  

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně:  

Účetní rok 2019  2018 

Položky odložené daně 
Odložená 

daňová 
pohledávka 

Odložený 
daňový 

závazek 

Odložená 
daňová 

pohledávka 

Odložený 
daňový 

závazek 
Rozdíl mezi účetní a daňovou 

zůstatkovou cenou HNIM 
 1 475  1 860 

Neuhrazené pokuty a penále  23 042  21 005 

Dodanění závazků 0  0  

OP k pohledávkám 23 596  10 561  

OP k majetku 0  899  

Rezervy 938  940  

Celkem 24 534 24 517 12 400 22 865 

Netto 17   10 465 
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Společnost zaúčtovala k 31. 12. 2019 odloženou daňovou pohledávku ve výši 

17 tis. Kč. (odložený daňový závazek ve výši 10 465 tis. Kč k 31. 12. 2018). 

INFORMACE O 
SPŘÍZNĚNÝCH 

OSOBÁCH  
Výnosové účty a pohledávky za spřízněnými osobami 

Společnost prodává výrobky a služby v rámci běžné obchodní činnosti spřízněným 

osobám. 

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč): 

Společnost 2019 2018 

Rencar Media, s.r.o. 1 091 915 

Europlakat, spol. s r.o. 40 592 39 322 

JCDecaux Městský Mobiliář, 
spol. s r.o. 

0 0 

CLV ČR, spol. s r.o. 37 36 

Dopravní podnik hl.m. Prahy 
a.s. 

3 592 3 592 

Celkem 45 312 43 865 

 

V roce 2019 dosáhl objem prodeje výrobků a služeb v rámci běžné obchodní činnosti 

spřízněným osobám 211 212 tis. Kč (v roce 2018: 228 610 tis. Kč). Největší část tohoto 

obratu tvoří prodej reklamy prostřednictvím společnosti EUROPLAKAT spol. s r.o. 

(reklama na dopravních prostředcích), JCDecaux Městský Mobiliář, spol. s r.o. (reklama 

na autobusových zastávkách a samostatně stojících CL vitrínách) a RENCAR MEDIA 

s.r.o. (City Light Vitriny). 

Společnost 2019 2018 

RENCAR MEDIA s.r.o. 12 401 11 202 

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. 0 0 

EUROPLAKAT spol. s r.o. 187 790 207 330 

JCDecaux, Městský Mobiliář, spol. 

s r.o. 

10 898 9 960 

CVL ČR, s.r.o. 123 118 

Celkem 211 212 228 610 

 

 
Nákladové účty a závazky za spřízněnými osobami 

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb (včetně manažerských poplatků) 

spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku.  

Krátkodobé závazky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč): 
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Společnost 2019 2018 

JCDecaux, Městský Mobiliář, spol. s r.o. 730 538 

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. 50 056 54 762 

Celkem 730 55 300 

Závazek za Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. je v obou letech prezentován 

zaúčtovanou dohadnou položkou bez příslušného DPH na vyúčtování ročního 

nájemného. 

V roce 2019 činily nákupy od spřízněných osob tis. Kč (v roce  

2018: 73 573 tis. Kč). 

Společnost 2019 2018 

JCDecaux, Městský Mobiliář, spol. 

s r.o. 

15 672 14 310 

EUROPLAKAT spol. s r.o. 5 929 6 231 

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. 50 484 54 762 

Celkem 72 085 75 303 

 

NEZAZNAMENANÉ 
ZÁVAZKY 

Společnost v roce 2019 neposkytla žádné zástavy, nevydala ručící směnky a neeviduje 

majetek, který by byl předmětem zástavního práva. V rámci smlouvy o provozování 

reklamy v Ostravě byla vystavena bankovní záruka ve výši 5 000 tis. Kč. 

SPORY  

Nad rámec sporu popsaného v bodu OSTATNÍ AKTIVA se společností DP Praha, je 

společnost účastna následujících soudních sporů s DP Praha: 

- žaloba RENCAR proti DP Praha o určení platnosti smlouvy o pronájmu ploch pro 

reklamní činnost uzavřené mezi RENCAR a DP Praha dne 31. 1. 1997, v konsolidovaném 

a upraveném úplném znění ze dne 19. 10. 2009 a ve znění pozdějších dodatků 

(„Smlouva Rencar“) 

- žaloba RENCAR proti DP Praha na zaplacení částek z titulu porušení povinnosti DP 

Praha zajistit odstranění CLV panelů společnosti euroAWK s.r.o., IČO: 439 65 717, se 
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sídlem Praha 10 - Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 100 00 z prostor metra a 

přenechat uvolněné prostory společnosti RENCAR 

- žaloba RENCAR proti DP Praha o ochranu proti nekalé soutěži a zásahu do pověsti 

- žaloba RENCAR proti DP Praha o ochranu proti nekalé soutěži a zásahu do autorského 

práva 

- žaloba RENCAR proti Ing. Richardu Fuxovi před zásahy do pověsti  

- žaloba RENCAR proti BigBoard Praha, a.s. o ochranu před zásahy do pověsti  

- žaloba DP Praha proti RENCAR o vyklizení movitých věcí DP Praha 

- žaloba DP Praha proti RENCAR o vyklizení nemovitých věcí DP Praha 

- žaloba DP Praha proti RENCAR o zaplacení bezdůvodného obohacení z titulu užívání 

majetku DP Praha bez právního důvodu za období 4-12/2013 a protižaloba RENCAR 

proti DP Praha o zaplacení bezdůvodného obohacení za období 4/2013-6/2016 

- žaloba DP Praha proti RENCAR o zaplacení bezdůvodného obohacení z titulu užívání 

majetku DP Praha bez právního důvodu za období 7/2016-12/2017 

- žaloba DP Praha proti RENCAR o náhradu škody způsobené předběžným opatřením 

Soud prvního stupně dne 6.9.2019 žalobu RENCAR o určení platnosti Smlouvy Rencar 

nepravomocně v celém rozsahu zamítl, nicméně RENCAR se proti tomuto rozhodnutí 

v zákonné lhůtě odvolal. Soudní řízení tedy nebylo skončeno, ve věci nebylo dosud 

pravomocně rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že dle § 574 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), platí, že na právní jednání je třeba 

spíše hledět jako na platné než jako na neplatné, považuje Společnost Smlouvu Rencar 

i nadále za platnou, a to až do 30. 6. 2031 nebo do doby, kdy o její případné neplatnosti 

pravomocně rozhodne příslušný soud. 

 

UDÁLOSTI PO DATU 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

SOUDNÍ SPORY 

Po datu účetní závěrky (ke dni vydání této zprávy) nebylo skončeno žádné z probíhajících 

soudní řízení ani nebylo vydáno žádné prvoinstanční rozhodnutí. Na základě právních 

stanovisek a znaleckých posudků, které si nechala společnost v rámci probíhajících sporů 

vypracovat, společnost v tuto chvíli neočekává žádné náklady, které by mohla v souvislosti 

s těmito spory nést. 

COVID-19 

V souvislosti s pandemií COVID-19 která se České Republice začala naplno projevovat ve 

druhé polovině března 2020, přijala společnost okamžitě veškerá nezbytné opatření pro 

ochranu zdraví svých zaměstnanců. 
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Z pohledu obchodní činnosti společnosti představují přijatá mimořádná opatření 

významný zásah do její činnosti. Jedná se zejména o reklamu v rámci rušení sportovních, 

kulturních a společenských akcí, uzavřených prodejen a krátkodobé omezení nebo 

ukončení komunikace obchodních značek. 

Pokud budou přijatá opatření působit na trh dlouhodobě je otázkou, zda v tomto roce 

nepadnou celé reklamní kampaně. Na trhu už se totiž ozývají zadavatelé, že plánují 

přepsat rozpočty na komunikaci na letošní rok. Na druhou stranu, pokud budou přijatá 

opatření pouze dočasná a v krátké době začne normálně fungovat obchod, mohou naopak 

posílit bezpečné komunikační kanály jako je online a tradiční, bezkontaktní media - tisk, 

rádio, televize, venkovní reklama.  

Predikce ztrát je obtížná, ztráty se budou lišit v závislosti na délce přijatých opatření a 

rychlosti, s jakou ekonomika nastartuje po té, co tyto opatření skončí. Společnost má ale 

dostatečnou finanční rezervu jak na krytí případných ztrát, tak i možné budoucí investiční 

příležitosti které v této souvislosti jistě nastanou  

 

 












