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Na přelomu prosince a ledna 2016 organizovala společnost Deloitte 
dotazníkového šetření, ve kterém byli osloveni přední odborníci 
v oblasti stavebnictví, developmentu, architektury a urbanismu, 

spolu se zástupci akademické obce. Cílem dotazníku bylo zmapovat názory 
odborné veřejnosti na oblast udržitelného rozvoje, výstavby a investic 
do nemovitostí. Jako vzorek jsme si vybrali Prahu, hlavní město, které nás 
všechny spojuje a které by ostatním městům mělo jít dobrým příkladem.

Co z našeho šetření vyplývá? Především velký zájem odborné veřejnosti 
o toto téma, snaha aktivně se zapojit a přispět ke zlepšení celkového 
obrazu Prahy. Počet účastníků je jasným signálem, že odborné veřejnosti 
není současná situace lhostejná. Byli bychom rádi, kdyby tento průzkum 
pomohl širší debatě o budoucím rozvoji Prahy, ale i dalších měst v České 
republice, pozitivním směrem. Klíčové závěry si můžete přečíst v článku 
v rubrice Aktuálně, najdete zde také link na plné znění studie.

Názory, které shrnuje naše studie, bylo možné v široké míře zaznamenat 
také v diskusích a příspěvcích na největší stavební konferenci v České repub-
lice, Fóru českého stavebnictví, které se 1. března konalo v Praze a které se 
zúčastnilo téměř 300 účastníků. Byli jsme svědky jak velmi zajímavé diskuse 
mezi zástupci stavebních firem a developerů se zástupci vlády, tak nadmíru 
inspirativních prezentací sociologa, akademika, architekta a developera, 
kteří se zamýšleli nad budoucností společnosti a oboru v roce 2020. Repor-
táž z akce včetně zajímavých fotografií najdete na poslední dvoustraně. 

Nejen v souvislosti s tématem dalšího rozvoje Prahy Vás jistě zaujme roz-
hovor se Sergem Borensteinem, developerem, jehož vize změnila podobu 

pražského Karlína z postindus-
triální čtvrti na velmi populární, 
moderní a inspirativní čtvrť, která 
je příjemným místem jak pro 
bydlení, tak pro práci.

Rubrika Ikony stavebnictví 
přináší pohled na jednu z nejza-
jímavějších moderních staveb 
Asie, Singapurskou Marina 
Bay Sands Hotel. Jedná se 
o velmi zajímavou stavbu a to 
jak z pohledu architektury, 
tak z pohledu ekonomického 
přínosu městu. Čísla jsou více 
než ohromující. 

Rezidenční trh v Praze 
v loňském roce rostl, průměrná nabídková cena nových bytů vzrostla 
od ledna do prosince téměř o 13 %. V článku Rezidenční developerský 
trh roku 2015 na straně 10 najdete celou řadu souhrnných statistik 
a mimo jiné také žebříček TOP 20 developerů dle potenciálních prodejů. 

Přeji Vám příjemné čtení a krásné jaro!
Miroslav Linhart

Ředitel oddělení nemovitostí 
Deloitte Česká republika

Quo vadis Praho?

Glosa 

Anketa

Dle údajů portálu www.cenovamapa.org stoupla průměrná nabídková cena u nových bytů za 1 m2 
v Praze za rok 2015 o téměr 13 %. Je tento trend do budoucna udržitelný?

Petr Palička
Managing Director 
Penta Investments

Domnívám se, že se částečně 
jedná o korekci poklesu z minulých 
pokrizových let a že nárůst cen 
bytů v Praze o 13 % za rok není 
z dlouhodobého hlediska udržitelný. 
Nicméně věřím, že ceny bytů budou 
růst i nadále, i když pomalejším 
tempem. Odhadoval bych, že ceny 
bytů v Praze porostou tempem okolo 
5 – 7 % za rok.

Jan Řežáb
majitel JRD

Současný – právě se rozbíhající – trend 
zvyšování nabídkových a realizovaných cen 
táhne především poptávka, která je trýzněná 
omezenou nabídkou. A dle hlasů široké odborné 
veřejnosti za to může především nepřívětivé 
a někdy i nemohoucí prostředí ze strany úřadů 
a politiků, ač veřejnost je snad již k developerům 
přívětivější a chápe potřebnost jejich práce. 
Hospodářský cyklus – zatím před vrcholem, 
umožní cenám ještě rok až dva růst, pokud nám 
ten nedostatek povolení a další drobné vlivy 
tuto dobu neprotáhnou. Zvýšení cen očekávám 
zejména v tomto roce, bude to zajímavý rok.

Tomáš Pardubický
generální ředitel FINEP 
Holding

V cenách se odráží mnoho faktorů, 
důležitá je i změna struktury 
nabízených bytů, roste zájem o kvalitní 
a dražší byty. Vše navenek připomíná 
boom roku 2007, nicméně podstata 
trhu je odlišná. Likvidity je dostatek. 
Radnice, které ve volbách přesvědčily 
voliče, že rozvoj města je zlo, téměř 
nepovolují nové projekty. Počet 
rozestavěných bytů klesl meziročně 
o 20 %. Kdybych si měl vsadit, tipnul 
bych další rok růstu cen. 

http://www.cenovamapa.org


Výsledkový servis za Q4 2015

Výdaje na hrubý domácí produkt, stálé kupní ceny

Počet vydaných stavebních  
povolení

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku

Míra nezaměstnanosti

HDP

Hrubý domácí produkt se ve 4. čtvrtletí 

meziročně zvýšil o 3,9 %, což představuje 

růst 4,3 % za celý rok 2015. Toto je nejvyšší 

číslo od předkrizového roku 2007, kdy byl 

růst HDP 5,5 %. K růstu HDP přispívaly 

významně všechny složky poptávky, zejména 

spotřeba domácností a zvýšená investiční 

aktivita. V posledním čtvrtletí 2015 nicméně 

růst mírně zpomalily zejména mimořádné 

události v energetice (odstávka jaderné 

elektrárny Dukovany) a chemickém  

průmyslu (výbuch v litvínovském areálu 

Unipetrolu).

ZaměstnanostMíra nezaměstnanosti v České republice 
dosáhla ve 4. čtvrtletí 2015 osmiletého 
minima a je vůbec nejnižší v celé Evropské 
unii. Obecná míra nezaměstnanosti 
15–64letých meziročně klesla proti 4. čtvrtletí 

2014 o 1,3 procentního bodu na 4,5 %. 
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2015 

meziročně zvýšila o 58,8 tisíc osob a dosáhla 

5 075,9 tisíc osob. Míra zaměstnanosti 
15–64letých činila 70,8 %, tj. vůbec nejvíce 

od začátku výběrového šetření Českého 
statistického úřadu v roce 1993. 

Makroekonomické údaje

Development
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Zdroj: ČSÚ
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MonitorMonitor

Stavební produkce v Q1– Q4, 2009–2015

Průměrný počet osob zaměstnaných ve stavebnictví

Průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob

Stav zakázek stavebních podniků  
ke konci Q4 v mld. Kč (b. c.)

Podíl veřejných a soukromých zakázek u stavebních  
podniků ke konci Q4 2015 na hodnotě tuzemských  
zakázek celkem

Podíl počtu veřejných a soukromých zakázek u stavebních firem 
ke konci Q4 2015 na celkovém počtu tuzemských zakázek

Nové zakázky stavebních podniků ke konci Q4  
v mld. Kč (b. c.) 

Stavebnictví

V roce 2015 vzrostla stavební produkce 

v porovnání s rokem 2014 o 5,5 %. 

Pozemní stavitelství vzrostlo meziročně 

o 0,6 % (příspěvek +0,4 p. b.) a inženýrské 

stavitelství zaznamenalo meziroční růst 

stavební produkce o 16,4 % (příspěvek 

+5,1 p. b.). Stavební produkce za rok 2015 

byla ve srovnání s konjunkturním rokem 

2008 o 16,1 % nižší. Průměrný evidenční 

počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více 

zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2015 

meziročně snížil o 2,3 %. Průměrná  

nominální mzda těchto zaměstnanců  

naopak meziročně vzrostla o 6,6 %  

a činila 31 730 Kč.

Oborové údaje – stavebnictví

Firmy s největším podílem na získaných veřejných zakázkách za rok 2015

Samostatně Ve sdružení

Pořadí Společnost Počet Hodnota 
v tis. Kč

Počet Počet účast. Hodnota* 
v tis. Kč

1. Skanska a.s. 135 7 839 107 51 171 2 037 843

2. EUROVIA CS, a.s. 259 4 501 802 135 376 10 072 808

2. Metrostav a.s. 93 1 429 561 151 456 13 655339

* Uváděno jako celková hodnota zakázek ve sdružení, nikoliv jako podíl společnosti

Zdroj: ÚRS Praha, ČSÚ, Ministerstvo pro místní rozvoj, Hypoindex

Autoři: Zdeněk Kunc, kunc@urspraha.cz,  
Ondřej Zabloudil, ozabloudil@deloittece.com

Poznámka: podniky s 50 a více zaměstananci
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Aktuálně 

Jaká je budoucnost Prahy
dle názoru odborníků ve výstavbě z průzkumu společnosti Deloitte

Michal Melč
mmelc@deloittece.com

Na přelomu prosince a ledna 2016 organizovala 
společnost Deloitte dotazníkového šetření, ve kterém 
byli osloveni přední odborníci a osobnosti v oblasti 

stavebnictví, rozvoje nemovitostí, architektury a urbanismu, spolu 
se zástupci akademické obce. 

Cílem dotazníku bylo zmapovat názor odborné veřejnosti na oblast 
udržitelného rozvoje, výstavby a investic do nemovitostí v Praze a při-
spět tak k diskusi na toto důležité téma. Dotazníku se celkem zúčastnilo 
153 odborníků a osobností, což představuje skoro 40% návratnost.
 
Co z dotazníků vyplývá?
Především velký zájem odborné veřejnosti o toto téma, snaha 
aktivně se zapojit a přispět ke zlepšení celkového obrazu, který 
udržitelný rozvoj hlavního města Prahy v posledních letech má. Počet 
účastníků je jasným signálem, že odborné veřejnosti není současná 
situace lhostejná.
 
Odborná veřejnost vyjádřila svoji nespokojenost se současným stavem 
územního plánování v hlavním městě Praze. Tato nespokojenost je 
charakteristická pro všechny skupiny respondentů: stavaře, investory, 
architekty a urbanisty i akademiky spolu s ostatní odbornou veřejností. 

Průzkum názorů odborné veřejnosti na oblast 
udržitelného rozvoje, developmentu, výstavby 
a investic do nemovitostí v Praze.

Respondenti se domnívají, že:

legislativní rámec 
je ve srovnání  
s rozvinutým 
světem nastaven 
špatně

stávající 
proces povo-
lování v oblasti 
výstavby je třeba 
zjednodušit

v legislativě 
v oblasti výstavby 
jsou nutné změny 

možnosti vstupu 
veřejnosti do pro-
cesu výstavby 
jsou nevyvážené

Praha a legislativa

83 %
98 %

69 %
80 % 61 % 

zásadní změny

37 % 
 dílčí změny

Cílem průzkumu bylo zmapovat názor odborné veřejnosti na oblast udržitelného 
rozvoje, developmentu, výstavby a investic do nemovitostí v Praze a přispět tak 
k potřebné diskusi na toto téma – průzkum proběhl v 12/2015–01/2016.

153
Počet respondentů

37 %
Developeři 
a investoři

22 %
Architekti 

a urbanisté

20 %
Stavaři

21 %
Akademici a ostatní 
odborná veřejnost

93 % Působí v oboru 5 a více let
47 % Top management
32 % Řídící pracovníci
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Aktuálně 

Respondenti se domnívají, že:

Je rozvoj města Prahy iniciován spíše veřejným zájmem ze strany městských 
částí nebo ze strany investorů?

Podporuje hlavní město Praha ve svém rozvoji 
dostatečně využití brownfieldů?

60 % 2 %
…hlavní město Praha má platformu pro diskusi 
o potřebách hlavního města Prahy a plánování 
jeho rozvoje mezi městem a investory

…hlavní město Praha 
má dlouhodobou 
strategii rozvoje

…hlavní město Praha nepre-
zentuje svoji strategii rozvoje 
vhodným způsobem:

…rozvoj hlavního města Prahy 
je za posledních 20 let pozitivní 
anebo spíše pozitivní

…hlavní město Praha 
potřebuje silnou vizi rozvoje 
v kontextu konkurujících si 
metropolí středoevropského 
regionu:

60 % 
spíše ne

18 %
ne

16 %

16 % 
nevím

1 %
ano

spíše ano

Absence územního plánu, pasivita ze strany města jako hlavního pláno-
vače a stratéga a deficit v jeho rozvoji jsou hlavní důvody nespokojenosti.

Další silná reakce se týká přebujelé legislativy a složitých schva-
lovacích procesů, jejich nepředvídatelnosti a netransparentnosti, 
často spojené s partikulárními zájmy místních skupin, které si inves-
tiční projekty spíše berou jako rukojmí a v jejich schvalování spatřují 
vítanou příležitost své vlastní prezentace a zviditelnění. 
 
Zaujala nás také ochota investorů podílet se na rozvoji dané 
lokality, přispět k jejímu zvelebení, atraktivitě a ke zvýšení kvality 
veřejného prostoru. Tuto oblast vnímají účastníci průzkumu dnes již 
jako nedílnou součást dobrého investičního záměru, jako součást 
role zodpovědného investora, který se na svoji investici nedívá 
pouze skrze výnosy a náklady, ale který je partnerem pro městskou 
část, pro komunitu. Tento posun se mj. projevuje i v respektu k his-
torickým památkám, k veřejnému prostoru a zeleni anebo ve snaze 
o odpovědný rozvoj brownfieldů.
 
A jaká města doporučují respondenti jako vzorová a pro Prahu 
inspirativní? V první pětce se umístily: Vídeň, Berlín, Kodaň Londýn 
a Mnichov. Velikostí se Praze asi nejvíce přibližuje Vídeň s Kodaní 
a Mnichovem. Jakkoliv jsou Berlín a Londýn velikostí jinde, např. 
na Londýnu oceňuje odborná veřejnost atraktivní symbiózu mezi his-
torickým centrem a moderní výstavbou. V tomto směru může jako 
dobrá ukázka posloužit povolovací proces pro budovy 1 Undershaft 
anebo 22 Bishopsgate v Londýnské City. 
  
Dotazník přinesl i řadu dalších námětů, které mohou být zajímavé 
jak pro odbornou veřejnost, tak pro zástupce města. Kompletní 
výsledky dotazníku jsou ke stažení na našich stránkách zde.

Na závěr chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří se do dotazní-
kového šetření zapojili a podělili se s námi o svoje názory a pohled 
na tuto problematiku.

Praha a její strategie 

Praha a její rozvoj

Dlouhodobá a dodržovaná stra-
tegie rozvoje města a územního 
plánování včetně návazné infra-
struktury je klíč k udržitelnému 
rozvoji a fungování každého 
města – tzn. i Prahy.

Je potřeba stanovit koncepci 
rozvoje města, dokončit 
územní plán na základě této 
koncepce a pak s pomocí 
IPR tuto koncepci naplňovat. 
Koncepce by měla vzniknout 
na základě politické vize 
a odborné i laické diskuze. 
do diskuze by také měli být 
přizváni ti, kteří město staví 
– tedy především develo-
peři. Město by mělo vytvořit 
platformu pro tuto diskuzi 
a pak se výsledky řídit.

90 %
12 %

98 %

78 %
Spíše ze strany 

investorů

7 %
Spíše ze strany 
městských částí

8 %
Rovnováha  
mezi zájmy  
investorů  

a městských  
částí

7 %
Nevím

http://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/cze-praha-2030.html
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Plán, který se zrodil na nebi

Kdy jste objevil Karlín, abyste z něj udělal místo svých develo-
perských aktivit?
Přijel jsem do Prahy právě v roce 1989 a naskytla se mi příležitost letět 
z ní do Karlových Varů. Když jsme se vznesli, měl jsem město jako 
na dlani a zaujal mě jeden kout lemovaný řekou. Velmi se mi líbil, 
zeptal jsem se tedy pilota, co to je za čtvrť, a on mi odpověděl, že se 
jmenuje Karlín. Shora vypadal Karlín opravdu půvabně a já se do něj 
doslova zamiloval. Potom, když jsem se ocitl na zemi a rozhlédl se 
po té tehdy velmi industriální, a nebojím se říci, poněkud zanedbané 
části Prahy, ten pohled už tak pěkný nebyl. Ale já jsem měl v paměti 
svůj pohled z nebe, ten první dojem, a ten převážil. Vzal jsem to 

jako výzvu, že zde a nikde jinde chci rozvinout své aktivity. Jenomže 
počátkem 90. let nebylo snadné zde opatřit nějaký pozemek. Zprvu 
jsem se tedy zabýval další svojí profesí – reklamními plochami a rekla-
mou. Když pak už bylo možné, tuším v roce 1993, koupit pozemek, 
postavil jsem první kancelářskou budovu, kterou jsem pronajal Zlatým 
stránkám. Pak se věci hnuly rychle kupředu, získal jsem pro svou 
věc významného amerického investora, který mi pomohl nakoupit 
komplex budov bývalé firmy ČKD Dukla. To už jsem měl s Karlínem 
své plány. Chtěl jsem jej přetvořit v mix bytů, kanceláří a služeb, 
ve svébytný územní celek, kde by se žilo, pracovalo a také odpočívalo. 
To podle mého žádný developer (snad kromě Passer Invest, ale to jsou 

„Proč ne Praha,“ řekl si na konci osmdesátých let tehdy čtyřicetiletý realitní makléř Serge  
Borenstein, když v Belgii, v zemi, kde se narodil a podnikal, narušila trh s nemovitostmi krize 
a on hledal, kde by uplatnil své zkušenosti z oblasti reklamy a realit. Prahu již jednou navštívil 
a byl jí okouzlen.

Rozhovor

Serge Borenstein 

Je belgický podnikatel, který se po sametové revoluci pře-
stěhoval do Prahy. V devadesátých letech v České republice 
založil developerskou skupinu East-West Groupe a reklamní 
síť East-West Media. Tehdy také získal první pozemky v praž-
ském Karlíně, spojil se s majitelem sítě Datart Charlesem 
Butlerem a začal budovat značku Karlín Group.
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Rozhovor

především kanceláře) v Praze nedělá. Ostatní se soustředí na jednu 
záležitost, buď byty, nebo kanceláře, ale já jsem chtěl realizovat 
všechno – takové město ve městě. Za tímto účelem vznikla i společ-
nost Karlín Group. Měníme Karlín k lepšímu, ale nepřestavujeme jej 
docela, nýbrž se snažíme o propojení nového a starého.

Jenomže když se celý záměr rozběhl, přišly povodně v roce 
2002...
Ano, bylo to tady neutěšené. Povodně napáchaly hodně zlého, ale 
říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. A to se tady projevilo 
v celé své pravdivosti. Co voda zničila, bylo zapotřebí udělat znovu, 
takže, sítě, elektroinstalace, veškerá infrastruktura byly s pomocí 
evropských fondů obnoveny a teď je Karlín částí města, která má 
tyto důležité struktury zcela nové a moderní; díky škodám jsme zís-
kali nejmodernější vybavení.Povodně také zpočátku lidi odrazovaly. 
Ale právě tehdy nám hodně pomohla Kooperativa, která se usídlila 
vedle řeky, a tím sdělila ostatním: my, pojišťováci, se nebojíme 
postavit si sídlo v záplavové oblasti, protože vše je bezpečné. To byl 
opravdu počin, který našemu záměru velmi prospěl.

Váš sen, který se zrodil tehdy v letadle nad Prahou, se tedy 
realizuje, Karlín se vám mění před očima. Určitě však všechno 
nešlo a nejde tak hladce.
Přál bych si, aby se můj sen realizoval rychleji, to je pravda, ale i tak 
vidím každý měsíc, týden, jak se tato část města mění – osídlují se 
nové kanceláře, byty, restaurace, přicházejí noví lidé, další firmy. Se 
všemi se lze domluvit, jen poněkud vázne spolupráce s úřady. Myslel 
jsem, že kontakty budou lepší, že se budou více angažovat pro 
dobrou věc, ale je to slabší. Naštěstí moji spolupracovníci v Karlín 
Group jsou vytrvalí, přicházejí další developeři, kteří mají stejné plány 
a záměry jako my. S cílem urychlit věci, které probíhají, a vymýšlet 
další, jež městské části prospějí, bylo založeno Konsorcium pro Karlín, 
jehož jsme se také stali členy, abychom společně s dalšími podchytili 
všechny potřeby této čtvrti. Nekonkurujeme si, panuje tu soutěživost 
a společné úsilí Karlín zvelebit.

Takže Česko se stalo vaším domovem? Je dobře mít takové 
„přesídlence“, kteří věnují tolik úsilí pro rozvoj našeho hlav-
ního města... 
Jsou i další, je více cizinců, kteří se tu usadili. Já samozřejmě nadále 
cestuju, hledám jinde ve světě inspiraci pro další práci. Také v samot-
ném Karlíně jsou už lidé s nápady. Na počátku bylo těžké přesvědčit 
lidi, aby tu začali podnikat, aby si otevřeli kavárnu, dílnu, nikomu se 
sem nechtělo. První, kdo přišli, byli umělci, ti mě také zprvu inspirovali 
k tomu, že jsem chtěl z Karlína vytvořit výkladní skříň moderní archi-
tektury. Na výstavbě nových budov se podíleli významní čeští a světoví 
architekti. Zároveň přicházeli další developeři se svými záměry.
Nyní je zde zajímavé obyvatelstvo, od všeho trochu – podnikatelé, 
obchodníci, umělci, studenti. Byl jsem včera v kavárně a tam seděla 
skupina mladých, kteří hovořili různými jazyky. Zeptal jsem se, jak a kde 
tady bydlí, a oni odpověděli, že tu nebydlí, ale že navštěvují místní 
fakultu matfyzu. Ani jsem nevěděl, že tu taková fakulta je. Hodně se 
toho tu děje. Všichni, kteří sem přišli žít a podnikat, nakonec uvěřili 
této části města a jejímu geniu loci. Teprve poslední léta nejvýrazněji 
vnímáme ty proměny, které se tu za léta našeho působení udály a stále 
se dějí. Je velmi příjemné je sledovat.

Ve své činnosti spolupracujete s předními zahraničními i českými 
architekty. Máte dojem, že v Praze chybí výrazná moderní stavba?
V naší developerské práci jsme se vždy snažili pracovat s kvalitními 
architekty – českými i zahraničními. Je to pro nás otázka filozofie, tvo-
říme dlouhodobé hodnoty, které nejen esteticky ovlivní život i dalších 

generací. V případě Karlína, kde většina našich projektu vznikala, byl 
výběr architektů zásadní. Vždy jsme se obraceli na architekty, kteří byli 
především v rámci transformací bývalých karlínských továren, schopni 
maximálně zachovat industriálního ducha a zároveň citlivě implemen-
tovat novou architekturu, moderní technologie atd…  V Praze stavěla 
spousta velkých architektů, nicméně stále zde chybí výrazné moderní 
stavby, které by se objevily v mezinárodních architektonických časopi-
sech a ročenkách, ale i v turistických průvodcích. 

Přeměna Karlína je v podstatě přeměnou bývalé průmyslové 
čtvrti. Domníváte se, že Praha a její vedení přispívá k přeměně 
brownfields vhodným způsobem? Nechybí Vám v tomto směru 
větší iniciativa/spolupráce města?
Po větší spolupráci a komunikaci s městem voláme již dlouho. Jedním 
z impulzů je i iniciativa založení asociace developerů v loňském roce. 
Dialog s městem je nutný ve všech oborech develoepmentu, u brown-
fieldů především. 

Je podle Vás v ČR povolovací proces složitější a delší v porov-
nání se západními státy/Belgií, odkud pocházíte? Myslíte si, že 
by se tyto procesy měly zjednodušit a zpřehlednit?
Povolovací proces v ČR je nejen podstatně složitější a delší než kdekoliv 
jinde v západní Evropě, ale bohužel je taky nevypočitatelný, což je pro 
podnikání velmi nepříjemná situace. K zpřehlednění a zjednodušení 
pravidel a především k jejich dodržovaní všemi stranami by mělo dojít 
co nejrychleji. Současná situace především v Praze je neudržitelná a pro 
rozvoj města kritická. 

Je něco, co byste tu ještě chtěl mít?
Mám velkou radost, že jsme se mohli podílet na výstavbě koncertního 
sálu Fórum Karlín, který je momentálně velmi aktivní, to určitě chybělo. 
A co ještě? Třeba nějaký jazzový klub, možná divadlo malých forem 
nebo kino. Pro Karlín je štěstím, že se velkou část bývalých továren 
podařilo zachovat a dát jim podobu, jakou mají dnes. Jsme hrdí, že je 
to také zásluhou Karlín Group. Samo-zřejmě existovali i investoři, kteří 
továrny chtěli zbourat. My jsme je zrekonstruovali a dali jim novou 
funkci, nový život.

Můžete jistě srovnávat s jinými zeměmi, jinými městy. Jak si 
v tom srovnání stojí Praha?
Nacházím v této zemi hodně podobného s Belgií – počet obyvatel, dva 
národy, které tu byly pohromadě, to hrálo v mé volbě, zda se tady usa-
dím, hodně důležitou roli. Prahou jsem byl okouzlen od první návštěvy 
a ten pocit mě dosud neopustil.

Vy sám žijete v Karlíně?
Záleží na tom, co myslíte pojmem žít. Ano, žiju v Karlíně svou pra-
covní část dne, ale bydlím na Zbraslavi – chtěl jsem se přestěhovat, ale 
opustit svůj malý historický poklad, což je dům na Zbraslavi, který jsem 
zrekonstruoval a oblíbil si, nemohu.

A perličku na závěr: prý jste se začal učit hrát na kytaru?
Ano, mám akustickou kytaru, učím se klasickou hru, ale i jazz by se mi 
líbil. Využívám každé volné chvilky a cvičím denně. Myslím, že kdokoliv 
se může naučit hrát, pokud cvičí každý den; nemusí to být dlouho, 
ale důležitá je ta pravidelnost a vytrvalost. Využívám volné chvilky 
v kanceláři – někdo relaxuje při józe, já si hraju na kytaru. Zatím se učím 
akordy, postupně se naučím noty a budu hrát z nich. Kdo ví, třeba si 
jednou ve zmíněném jazzovém klubu zakoncertuju. 

Článek je publikován se svolením vydavatelství Economia
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Rezidenční developerský trh  
roku 2015 v Praze

Analýza

Nabídka bytů v developerských projektech
Developeři v roce 2015 zahájili prodej celkem 123 nových rezidenč-
ních projektů v Praze, což je sice o 25 projektů více oproti roku 2014, 
ale v celkovém součtu se jedná o 500 jednotek na prodej méně než 

minulý rok. Celkem na trh vstoupilo 6 370 nových jednotek. Průměr-
ná velikost developerského projektu meziročně klesla ze 70 na 52 jed-
notek v rámci projektu.

V roce 2015 byla aktivita na pražském rezidenčním developerském trhu vysoká. Prodej bytů 
rostl a téměř po celý rok se developerským společnostem dařilo s vysokou poptávkou držet 
krok. Hlavním akcelerátorem vývoje trhu byly zejména přetrvávající nízké úrokové sazby  
hypotečních úvěrů a celkový optimistický výhled vývoje ekonomiky.

Datum I–15 II–15 III–15 IV–15 V–15 VI–15 VII–15 VIII–15 IX–15 X–15 XI–15 XII–15

Prodejně zahájené projekty 4 6 19 9 16 16 9 9 7 12 12 4

Prodejně zahájené jednotky 249 113 1155 569 786 848 479 527 525 694 296 130

Průměrný počet jednotek v projektu 62,3 18,8 60,8 63,2 49,1 53,0 53,2 58,6 75,0 57,8 24,7 32,5

Vývoj volných bytů na trhu během roku 2015 prodělal postupný nárůst 
z 6 782 jednotek k 1. 1. 2015 na 6 974 jednotek v 09. 2015 – nárůst 
o 3 % a následný prudký propad na 6 279 jednotek k 31. 12. 2015 – 
pokles na 93 % k počátku roku.

Z hlediska lokality – městských obvodů Prahy, pak největší propad 
zaznamenala Praha 10, kde počet volných bytů absolutně poklesl 
z 1 264 jednotek na 894 jednotek tj. o 29 %. Obdobný propad pak 
zaznamenala Praha 3 – pokles o 28 %.

Nárůst zaznamenala průměrná nabídková cena za metr čtvereční. 
Důsledkem výprodeje levnějších bytů a současně i postupný příchod 
projektů v atraktivnějších lokalitách se parametrická cena zvýšila 
z 64 799 Kč/m2 na 71 467 Kč/m2 na 110 % hodnoty ze začátku roku.

CENOVÁ MAPA
prodejních cen

Průměrná nabídková cena bytu (Kč/m2)

01–02 03–04 05–06 07–08 09–10 11–12

65 910 Kč
66 601 Kč

66 595 Kč

69 524 Kč

71 467 Kč

64 799 Kč

info@cenovamapa.org
www.cenovamapa.org

mailto:info%40cenovamapa.org?subject=
http://www.cenovamapa.org
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Analýza

 Developer
Prodané  

jednotky *
Průměrná  
velikost m2

Průměrná cena Kč Průměrná cena Kč/m2

Potenciální tržby  
z prodaných  

jednotek Kč **

CENTRAL GROUP 956 63,7 3 577 047 56 452 3 424 650 086

DARAMIS GROUP 408 77,4 5 320 250 68 560 2 176 436 064

FINEP CZ 583 61,4 3 352 481 54 645 1 955 488 527

EKOSPOL 791 53,9 2 385 946 44 292 1 862 699 989

SKANSKA 399 63,3 3 581 818 56 546 1 429 137 178

YIT 221 69,6 4 407 700 63 363 952 265 977

VIVUS 263 56,7 3 037 566 53 596 798 969 383

PENTA INVESTMENTS 165 60,3 4 300 136 71 294 708 439 986

METROSTAV DEVELOPMENT 195 65,2 3 535 458 54 263 688 751 368

AFI EUROPE 97 80,2 4 499 631 56 140 626 321 301

CRESTYL 79 78,4 7 054 780 89 929 547 716 212

M&K DEVELOPMENT 181 61,1 2 963 484 48 527 536 557 793

PRAŽSKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 161 41,6 3 218 439 77 312 517 648 241

TRIGEMA 124 72,1 4 094 916 56 826 506 672 495

CTR GROUP 111 62,4 4 611 302 73 937 504 671 894

STAR GROUP LTD. 113 71,6 4 168 897 58 238 477 795 199

BCD GROUP 144 59,7 2 963 312 49 670 422 434 129

JRD 75 81,3 5 374 003 66 083 404 873 965

ORCO 85 76,9 3 949 401 51 370 333 848 106

LANDIA 114 55,5 2 743 927 49 396 311 349 055

Praha CELKEM 7 068 67 4 006 801 60 481 30 220 645 930

* Čistý úbytek jednotek z ceníků developerů od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015                                      ** Tržby dle ceníků developerů

Developerské společnosti
Uveřejnění výsledků prodejů podle developerských společností je vždy 
poněkud citlivá záležitost. V období roku 2015 je pak nutné se vyrovnat 
s problémovým prodejem bytů bez územního rozhodnutí, kdy jeho 
hlavním nositelem je společnost Ekospol, která byla celý rok z hle-
diska prodaných bytů druhým největším hráčem na trhu. Pokud však 
do přehledu nezahrneme „problémové byty“ je společnost na 8 místě 
v prodejích a dokonce na 16 místě z hlediska tržeb.

O 75 % prodeje roku se dělilo 21 developerských společností. Z hledis-
ka počtu i tržeb dosáhla nejlepších výsledků společnost Central Group 
a to s velkým přehledem. Celkovým počtem prodaných bytů v Praze 
zůstala společnost těsně pod hodnotou 1 000 bytů – prodala 956 bytů 
v předpokládané hodnotě 3,424 mld. Kč. 

Poptávka po bytech v developerských projektech
Prodej jednotek v bytových projektech v Praze roste již šestým rokem 
v řadě a dosáhl podle dat Cenové mapy celkového počtu 7 068 jedno-
tek v celkové hodnotě cca 30,22 mld. Kč.

Snaha o získání klientů a vysoký klientský zájem vedl k nárůstu počtu 
bytů, které vybočují ze zvyklostí a konvencí developerského trhu. 
Jedná se o vysoký podíl prodejů bytů v projektech, které mají neudě-
lené, zrušené nebo přerušené územní rozhodnutí. Celkově lze vyčíslit 
počet bytů „prodaných“ bez územního rozhodnutí na cca 600 bytů 
tj. na 8,5 % celkově prodaných bytů. V Průběhu roku se jejich podíl 

měnil a v měsících 03–05/2015 dosahoval až 16 % z prodaných bytů. 
Po odečtení těchto bytů pak by prodej v roce 2015 dosáhl jen 6 467 
jednotek a celková hodnota prodaných jednotek by klesla o 1 mld. Kč 
na 29,21 mld. Kč. Tyto byty byly navíc prodávány za nejnižší ceny a pře-
chodně „deformovaly“ trh.

Následují hodnocení poptávky-prodejů je provedeno bez zohlednění 
výše uvedených specifik nebo jsou uvedena v textu.

Reálné prodejní ceny nových bytů vzrostly v roce 2015 o 13 % 
z 57 315 Kč/m2 na 64 920 Kč/m2.

Vývoj základních ukazatelů prodeje ve dvouměsíčních obdobích

01–02 03–04 05–06 07–08 09–10 11–12 Rok

Prodané jednotky 1 139 1 358 1 126 1 166 1 303 976 7 068

Průměrná velikost m2 68,1 65,6 66,8 66,7 66,0 68,7 66,9

Průměrná cena Kč 3 884 349 3 878 304 3 929 133 4 060 318 3 977 028 4 397 384 4 006 801

Průměrná cena Kč/m2 57 315 59 293 59 630 61 159 61 282 64 920 60 481

TOP 20 rezidenčních developerů v Praze, 2015
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Cílem novely je zjednodušení územních a stavebně právních procesů, 
včetně integrace procesu EIA. Ministerstvo pro místní rozvoj však čeká 
ještě dlouhá cesta, než projedná novelu v rámci legislativního procesu 
a vyřeší všechny rozpory a problémy, které s sebou novela přináší. 
Z dosavadního průběhu projednávání lze s jistotou říci, že rozporů 
a problémů nebude málo.

Co tedy můžeme od další, v pořadí již patnácté novely staveb-
ního zákona za dobu deseti let jeho účinnosti, očekávat?

Dosavadní průběh novely
Návrh novely stavebního zákona, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 
2017, byl zpracován na základě programového prohlášení vlády, podle 
něhož vláda v oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví 
novelu stavebního zákona, která přinese zjednodušení a zrychlení povo-
lovacích řízení. Podle důvodové zprávy se předpokládá, že nová právní 
úprava vyvolá na straně státu trvalé roční náklady ve výši 130,0 mil. Kč. 
Na druhé straně činí dle důvodové zprávy celkové odhadované roční pří-
nosy (úspory), které vyplynou z navrhovaného zákona, 411,0 mil. Kč.

Prosadit ambiciózní cíl zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení 
nebylo a nebude pro ministerstvo jednoduché. Stavební zákon prolíná 
řadou dalších oblastí a přijetí potřebných změn není pouze v působ-
nosti Ministerstva pro místní rozvoj, případně Ministerstva životního 
prostředí, nýbrž se dotýká zájmu téměř všech resortů a důležitého 
průmyslového odvětví stavebnictví. Vedle novely stavebního zákona 
se předpokládá změna dalších 34 zákonů, mezi nimi vodního zákona, 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (opět!), zákona 
o ochraně přírody a krajiny a řady dalších. Samozřejmým předpokladem 
je proto změna všech doposud užívaných (a rovněž i praxí osvědče-
ných a zažitých) stavebně právních postupů. To právě činí a bude činit 
největší problémy při projednávání.

Bouřlivou diskuzi lze sledovat v rámci příprav novely stavebního zákona 
do vlády. K novelizaci stavebního zákona byla proto zřízena pracovní 
skupina zástupců dotčených resortů a dalších subjektů a organizací. 
V rámci pracovní skupiny měly být projednávány sporné záležitosti 
dotýkající se kompetencí jiných resortů. Rovněž měly být diskutovány 

otázky ovlivňující investorskou sféru nebo zájmy dalších zastoupených 
subjektů. Podle předkládací zprávy k novele stavebního zákona byly 
výsledky jednání pracovní skupiny zohledňovány při přípravě novely 
stavebního zákona a v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Návrh novely byl po jejím projednání v pracovní skupině dne 22. června 
2015 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. V rámci mezire-
zortního připomínkového řízení bylo uplatněno celkem 2142 připomínek 
(z toho 1602 zásadních). Podle Ministerstva pro místní rozvoj však téměř 
polovina zásadních připomínek šla nad rámec návrhu novely, tj. směřovala 
k dalším úpravám stavebního zákona a souvisejících zákonů, které však 
v novele zahrnuty nebyly.

Návrh zákona je vládě předkládán s několika rozpory, které bude muset 
vláda projednat a rozhodnout o nich. Jedná se zejména o možnost 
povolovat v koordinovaném řízení v rámci souboru staveb jako ved-
lejší stavby vodní díla vyžadující nakládání s vodami, dále zachování 
kompetence hlavního města Prahy vydávat vlastní, tj. pražské stavební 
předpisy, a v neposlední řadě v souvislosti s integrací procesu EIA 
do koordinovaného řízení možnost podání odvolání dotčenou veřej-
ností i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni (viz níže).

Hlavní navrhované změny
Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí v předkládací zprávě k novele 
stavebního zákona následující významné změny.

I. Na úseku územního plánování dochází mimo jiné k těmto změnám 
stavebního zákona:
1. Zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích 

dokumentací v případech, kdy nebudou vyžadovány varianty.
2. Cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů bude 

prodloužen z 2 na 4 roky, ustanovení o průběžných aktualizacích 
doplňujících databáze při vzniku nových skutečností se nemění.

3. Ve vztahu k správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu budou 
zkráceny lhůty pro podání návrhu na přezkum územně plánovací 
dokumentace ze 3 let na 1 rok ode dne nabytí jeho účinnosti.

4. V navazujících řízeních, v rámci kterých budou posuzovány záměry na pro-
vedení změn v území, budou soulad s územně plánovací dokumentací 
a záměry územního plánování, stejně jako naplňování cílů a úkolů územ-
ního plánování a koordinace využití území, zajišťovány formou závazných 
stanovisek úřadu územního plánování nebo krajského úřadu.

5.  Územní studii bude smět nechat zpracovat i žadatel/investor, a to 
z důvodu urychlení přípravy území pro realizaci záměru na provedení 
změny v území.

Co lze očekávat od další 
novely stavebního zákona?
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo, společně s Ministerstvem životního prostředí,  
dne 25. ledna 2016 do vlády k projednání novelu stavebního zákona. Učinilo tak v souladu  
s Plánem legislativních prací vlády na rok 2015.

Právo§
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6.  Dokumenty územního plánování budou povinně zveřejňovány 
na internetu.

II. Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dochází 
mimo jiné k těmto změnám stavebního zákona:
1. Zavedení možnosti spojení územního a stavebního řízení 

do jednoho koordinovaného řízení s vydáváním jednoho koordi-
novaného povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru 
staveb (vybraných staveb speciálních a jiných); příslušným k vedení 
koordinovaného řízení u obecných staveb bude obecný stavební 
úřad, u vybraných dopravních staveb speciální stavební úřad, u vod-
ních děl příslušný vodoprávní úřad, u vybraných energetických staveb 
Ministerstvo průmyslu a obchodu.

2.  Integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do koor-
dinovaného řízení a do samostatného územního řízení.

3.  Navrácení kolaudačního řízení v případech, kdy nebude možné vydat 
kolaudační souhlas.

Ve vztahu k hlavnímu městu Praha a jeho kompetencím v oblasti 
výstavby na území hlavního města je výraznou změnou vypuštění zmoc-
nění k vydání pražských stavebních předpisů a jejich zrušení.

Koordinované řízení
Koordinované řízení představuje základní stupeň integrace územ-
ních a stavebních procesů, neboť nahrazuje územní a stavební řízení. 
Koordinované řízení není povinné, bude záležet pouze na rozhodnutí 
stavebníka, resp. investora, zda tento postup zvolí.

Zavedení koordinovaného řízení umožní vést jedno řízení v případě 
speciálních staveb, kdy právě vedení jednoho řízení bránily různé 
působnosti různých stavebních úřadů v případě územního řízení 
a speciálních stavebních úřadů v případě stavebního řízení. Bude dále 
možné spojit územní a stavební povolení souboru staveb sestávajícího 
z různých typů staveb. Kupříkladu by tak najednou mělo jít územně 
umístit a stavebně povolit soubor staveb sestávající z obecné stavby 
průmyslového objektu, související silniční stavby pozemní komunikace 
a rovněž souvisejícího vodního díla čistírny odpadních vod. 

Příslušným k vedení koordinovaného řízení bude stavební úřad příslušný 
k povolení stavby. V případě souboru staveb, které budou v působnosti 
různých stavebních úřadů (jak uvedeno na příkladu výše, obecného 
stavebního úřadu v případě obecné stavby průmyslového objektu, 
silničního stavebního úřadu v případě související silniční stavby pozemní 
komunikace a vodoprávního úřadu v případě souvisejícího vodního díla 
čistírny odpadních vod), bude příslušný k vedení koordinovaného sta-
vební úřad příslušný k povolení stavby hlavní. Stavbou hlavní je stavba, 
která určuje účel výstavby souboru staveb. Stavební úřady příslušné 
k povolení vedlejších staveb v souboru staveb budou mít v koordi-
novaném řízení postavení dotčeného orgánu a pro potřeby vydání 
koordinovaného povolení vydají závazné stanovisko.

Tento návrh, podporován většinou připomínkových míst, je však 
předmětem rozporu ze strany Ministerstva zemědělství. Ministerstvo 
zemědělství brání vést koordinované řízení u souboru staveb, kde ved-
lejší stavbou je vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, pro něž je třeba 
povolení. Důvodem je skutečnost, že povolení k nakládání s vodami 
se z vodního zákona vydává (z preventivních důvodů blokace lokalit) 
ve společném řízení se stavebním povolením a vydává jej vodoprávní 
úřad, který je rovněž speciálním stavebním úřadem.

Integrace procesu EIA do koordinovaného řízení
Do koordinovaného řízení lze podle návrhu novely integrovat i proces 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Celý proces koordinova-
ného řízení spojeného s procesem posuzování vlivů na životní prostředí 
je samozřejmě založen na součinnosti stavebního úřadu s úřadem 
příslušným k EIA, tj. krajským úřadem, resp. Ministerstvem životního 
prostředí. Závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí 
bude příslušným úřadem EIA vydáváno v rámci koordinovaného řízení 
a bude podkladem pro vydání koordinovaného povolení.

Provedení koordinovaného řízení vylučuje možnost podání odvolání 
dotčenou veřejností v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním 
stupni. Důvodem jsou rovnost postavení účastníků řízení a koncentrační 
zásada uplatňovaná řízení (tj. že všichni účastníci musí uplatnit své 
námitky ve stanovené lhůtě nebo nejpozději při ústním jednání, jinak se 
k nim nepřihlíží). Dotčená veřejnost může oznámit svoji účast v územ-
ním nebo koordinovaném řízení nejpozději v zákonem stanovené lhůtě, 
a tím se může zapojit do celého procesu těchto řízení. Koncentrační 
zásada má zajistit kompletní shromáždění podkladů pro vydání rozhod-
nutí a současně jejich kvalifikované vyhodnocení příslušným správním 
orgánem. To právě předmětná možnost podání odvolání dotčenou 
veřejností v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni, naru-
šuje. Návrh řešení účastenství dotčené veřejnosti – právnických osob 
– spolků je podle Ministerstva pro místní rozvoj v souladu s požadavky 
Aarhuské úmluvy, stejně jako požadavky evropské EIA směrnice. Vylou-
čení dotčené veřejnosti je naopak však předmětem rozporu zejména ze 
strany Ministerstva životního prostředí.

Základní princip projednání stavebního záměru je založen na zásadě, 
že stavební úřad nenařizuje povinné veřejné ústní jednání (avšak může, 
pokud tak uzná za vhodné). Stavební úřad stanoví lhůtu, ve které 
mohou účastníci řízení uplatnit námitky a veřejnost připomínky 
k záměru z hlediska vlivů na životní prostředí; v této lhůtě mohou 
dotčené orgány případně doložit svá závazná stanoviska. V rámci kon-
centrační zásady mohou účastníci řízení uplatnit své námitky nejpozději 
při veřejném ústním jednání, stejně tak veřejnost své připomínky 
a dotčené orgány doložit svá závazná stanoviska.

V případě koordinovaného povolení, ve kterém byl integrován proces EIA, 
je ze zákona stanovena lhůta pro vydání koordinovaného povolení delší, 
tj. 90 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména 
u souboru staveb, musí stavební úřad rozhodnout nejdéle do 120 dnů.

Závěr
Snahu zjednodušit územně a stavebně právní procesy (včetně integrace 
procesu EIA) je třeba jednoznačně přivítat. Na straně druhé, jak je patrné 
z výše uvedeného, čeká Ministerstvo pro místní rozvoj ještě dlouhá cesta, 
než projedná novelu v rámci legislativního procesu a vyřeší všechny 
popsané rozpory a problémy, aby celý proces řádně fungoval.

Je proto otázkou, zda plánovaný termín účinnosti novely 1. ledna 2017 lze 
vůbec stihnout. Po projednání ve vládě musí novela projít ještě Poslanec-
kou sněmovnou a Senátem a rovněž ji musí podepsat prezident.

Praxi, a to nejen stavebníky, investory, projektanty, ale i stavební a další 
úřady, bude čekat zprvu složité seznamování se s novelou a sžití se se 
všemi změnami. Lze poté jen doufat, že stavební zákon nebude před-
mětem dalších velkých změn a zákonodárce umožní praxi (konečně) 
ustálit a zjednodušené postupy využít. 

Právo
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Ikony stavebnictví
Seriál

Marina Bay 
Sands Hotel

Vojtěch Petrík, Konzultant
vpetrik@deloittece.com

Marina Bay Sands je víceúčelový komplex budov 
v Singapuru, který se skládá z hotelu s 2 560 pokoji, 
kongresového centra, obchodního centra, dvou 

divadel, několika restaurací, muzea a kasina. Hlavní dominantou jsou 
tři 195 metrů vysoké věže vedle sebe spojené terasou ve tvaru lodě 
v délce 340 metrů. Celková stavba vyšla na 5,7 miliard dolarů a ve své 
době se tak stala nejdražší budovou na světě.

Za návrhem stavby stojí mezinárodně uznávaný, původem izraelský 
architekt Moshe Safdie, který se podepsal mimo jiné na budově 
knihovny v americkém Salt Lake City a muzeu holocaustu Yad Vashem 
v Izraeli. Hlavním cílem tohoto architekta bylo vytvořit veřejné místo 
k setkání s odkazem na singapurskou kulturu, klima a moderní život. 
Safdie se nechal inspirovat antickými městy, které byly organizovány 
kolem důležitých dopravních cest. Marina Bay Sands byla proto 
zkonstruována u dvou hlavních silničních os města, které protínají tuto 
čtvrť. Tam, kde by se mnozí architekti rozhodli vytvořit jeden objekt, 
Moshe Safdie úspěšně integroval několik stavebních typologií. Vytvořil 
tak urbanistickou strukturu, v níž hotelový komplex nabízí rozmanité 
možnosti v oblasti bydlení, nakupování, gastronomie a zábavy. Na jed-
nom místě tedy současně vzniklo několik budov, přičemž každá z nich 
plní jinou společenskou funkci. Tento rozsáhlý víceúčelový komplex 
byl již od počátku koncipován tak, aby plnil hospodářské a turistické 
cíle singapurské vlády. Investorem stavby se stala americká společnost 
Las Vegas Sands, která působí v hazardním a hotelovém průmyslu. 
Již v průběhu výstavby měla však značné problémy s financováním. 
Původní termín oficiálního otevření byl naplánován na rok 2009, ale 
díky vypuknutí globální finanční krize a zvyšujícím se nákladům došlo 
ke zpoždění. Slavnostní ceremoniál zahájení provozu hotelového 
resortu se proto uskutečnil až 23. a 24. června 2010; v případě kasina 
pak o čtyři dny později.

Marina Bay Sands se nachází na nábřeží v blízkosti městského centra 
a vytváří pomyslnou vstupní bránu do Singapuru. Je postavena na ploše 
téměř 16 hektarů, přičemž celková plocha všech budov je 845 000 m2. 
Nejzajímavějším objektem jsou bezesporu tři výškové 55 patrové 
budovy, ve kterých se nachází luxusní pětihvězdičkový hotel s celkem 
2 560 pokoji. To v souhrnu představuje plochu téměř 266 000 m². 
Všechny tři věže propojuje na vrcholku vyhlídková plocha ve tvaru lodě 
s upravenou zahradou a terasou přezdívaná SkyPark. Na této terase 
ve výšce 200 metrů se rovněž nachází jeden z nejatraktivnějších „neko-
nečných“ bazénů na světě, který končí přímo na hraně budovy a nabízí 

hostům nezapomenutelný výhled na centrum města. Součástí resortu 
jsou i dvě divadla o celkové ploše 22 000 m2, obchodní centrum 
s 200 obchody a restauracemi a ArtScience muzeum ve tvaru loto-
sového květu, ve kterém se nachází 21 výstavních míst. Významným 
prvkem tohoto víceúčelového komplexu je i největší světové „atriové“ 
kasino o celkové ploše 15 000 m2. Zajímavostí zdejšího kasina je mimo 
jiné 7tunový lustr se 132 000 krystaly od Swarovského. Kasinem denně 
projde v průměru 25 000 hostů.

Co se týče ekonomických ukazatelů, vykazoval hotelový resort příznivé 
výsledky v podstatě po celou dobu své existence. Za prvních osm 
měsíců hotelový resort vykázal provozní zisk ve výši 600 miliónů dolarů, 
což znamenalo rekord v této oblasti. Na konci roku 2014 to bylo již 
1,52 miliard dolarů. Obsazenost za poslední tři roky navíc činila téměř 
99 %. Ukazatel ADR je nyní v porovnání s rokem 2010 téměř dvojná-
sobný a například v roce 2015 dosahoval hodnoty 448 dolarů za pokoj. 
V případě ukazatele RevPAR to bylo 415 dolarů za rok 2014. 

Marina Bay Sands v číslech

 195  metrů je výška budovy

 340  metrů je délka terasy ve tvaru lodě SkyPark

 2,560  počet hotelových pokojů

 57  je počet podlaží budovy

 5.7   miliard dolarů jsou celkové náklady stavby 

včetně pozemku

 581,400  m2 je hrubá podlažní plocha

 845,000  m2 je celková plocha budovy

 146  metrů je délka „nekonečného“ bazénu

 1   procento je míra neobsazenosti v hotelu 

za poslední tři roky

 448  dolarů byla průměrná cena za pokoj v roce 2015

mailto:vpetrik%40deloittece.com?subject=SMART%20Stavebnictv%C3%AD
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Skryté daňové riziko při cesi nájmu

Jitka Kostronová
jkostronova@deloittece.com
 
Majitel objektu
Pozice majitele nemovitosti je v dané situaci z daňo-
vého pohledu v celku jednoduchá. Jelikož nedochází 

k ukončení nájemního vztahu (právně dochází k převodu práv 
a povinností vyplývajících z původní smlouvy), nevzniká povinnost 
zvýšení hodnoty nemovitosti o zůstatkovou cenu zanechaného 
technické zhodnocení a zohlednění souvisejícího nepeněžního 
příjmu. Tato skutečnost je bezesporu jedním ze základních důvodů 
k oblíbenosti cese nájmu.

Nájemce 1
Pro odcházejícího nájemce je situace poněkud složitější. Pokud nedochází 
k odstranění jím provedeného technického zhodnocení, vyvstává otázka 
co s jeho zůstatkovou cenou. Dle dikce zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů („ZDP“), je zůstatková cena technického zhodnocení provede-
ného na najatém majetku daňově uznatelným nákladem pouze do výše 
náhrady výdajů vynaložených na toto technické zhodnocení.

Jelikož zde nedochází k ukončení nájemního vztahu, nemůže Nájemce 
1 požadovat kompenzaci nákladů spojených s technickým zhodno-
cením po majiteli nemovitosti. Nevyhnutelně tedy dochází k dohodě 
o kompenzaci mezi Nájemcem 1 a nově příchozím Nájemcem 2. Výše 
kompenzace je nejčastěji odvozována právě od zůstatkové ceny přene-
chávaného technického zhodnocení.

Nájemce 2
Nově příchozí nájemce se tedy zaváže uhradit kompenzaci Nájemci 1 a tuto 
kompenzaci následně považuje za „své“ technické zhodnocení, které daňově 
odepisuje na základě souhlasu poskytnutého vlastníkem nemovitosti.

Přestože je výše popsaná situace v praxi pronajímatelů a nájemců častým 
jevem a pravděpodobně vychází ze znalosti názorů dříve publikovaných 
v odborné literatuře, není ve světle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
(„NSS“) a navazujícího rozhodnutí Městského soudu v Praze („MS“) správná.

Dle stanoviska NSS je technické zhodnocení součástí vlastnického práva 
k nemovité věci a nemůže být převáděno jinak než spolu s touto věcí. 
Na základě této skutečnosti tedy nemůže dojít k jeho převodu na nového 
nájemce. Jak návazně konstatoval MS, jsou práva k technickému zhod-
nocení (včetně práva využívat efektů z něj plynoucích) na Nájemce 2 
převáděna již na základě cese nájemní smlouvy. Není tedy nijak vázáno 
na případnou kompenzaci mezi Nájemcem 1 a Nájemcem 2. Toto má 
dopad jak v oblasti daně z příjmů právnických osob, tak v oblasti DPH.

Díky tomu, že nelze samostatně převést technické zhodnocení a ani právo 
na jeho využívání, nemůže v této souvislosti Nájemce 2 vynaložit finanční 
prostředky na jeho pořízení. V souladu s ustanoveními ZDP zde nevzniká 
žádné technické zhodnocení hrazené Nájemce 2 a tudíž ani právo daňově 
odepisovat. Právo odepisovat technické zhodnocení provedené Nájemcem 1 
po cesi nájmů přichází dle názoru NSS v úvahu pouze u vlastníka nemovitosti. 
Potenciální využití tohoto práva však s sebou přináší stejné důsledky jako 
ukončení nájemní smlouvy případně poskytnutého souhlasu s odepisováním.

Ačkoliv je cese nájmu institut hojně využívaný, přináší pro zúčastněné strany některá úskalí, která 
nemusí být na první pohled patrná. Jednou z potenciálně nejproblematičtější oblastí je technické 
zhodnocení provedené odcházejícím nájemcem, k jehož odepisování dostal nájemce od majitele 
objektu souhlas, a které je ponecháváno k užívání přebírajícímu nájemci.
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Novela zákonného opatření senátu 
o dani z nabytí nemovitých věcí  
Ve středu 10. února 2016 poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila vládní návrh novely 
zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

www.construction21.cz

Tereza Gebauer
tgebauer@deloittece.com

Ve středu 10. února 2016 poslanecká sněmovna 
v prvním čtení schválila vládní návrh novely zákonného 
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemo-

vitých věcí, a byla poslána rozpočtovému výboru k dalšímu projednání 
hned 10. února 2016. Výbor má na projednání novely obecně lhůtu 
60 dní, která může být za určitých podmínek zkrácena, ke zkrácení 
lhůty v tomto případě nedošlo. 

Rozpočtový výbor svým usnesením ze dne 17. února 2016 rozhodl 
o přerušení projednávání a stanovil termín pro podávání písemných 
pozměňovacích návrhů do 24. března 2016. Z lhůty pro podávání pozmě-
ňovacích návrhů v rámci rozpočtového výboru je zřejmé, že původně 
plánované datum účinnosti této novely (1. duben 2016) se jeví jako nere-
álné a účinnost tak s největší pravděpodobnosti bude muset být posunuta.

Jelikož návrh novely zákonného opatření Senátu ještě ani nepostou-
pil do druhého čtení v poslanecké sněmovně, lze očekávat, že toto 
znění není konečné a bude se dále měnit. Nelze vyloučit ani schválení 
zákona ve zcela odlišné podobě, než jak byl do sněmovny postoupen.

Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich předchozích vydání, 
hlavní navrženou změnou je sjednocení osoby poplatníka daně a to 
tak, že poplatníkem daně bude vždy jen nabyvatel. Současná právní 

úprava stanovuje poplatníkem převodce, dává však zúčastněným 
stranám právo volby určit v kupní smlouvy poplatníkem nabyvatele. 
Oproti současnému stavu dochází tak k odstranění možnosti volby 
poplatníka, ale také k odstranění institutu ručení nabyvatele, pokud 
byl poplatníkem daně převodce nemovité věci. 

Další podstatnou změnou je zpřesnění definice inženýrských sítí, která 
podléhají dani z nabytí. Předcházející právní úprava nebyla jednoznačná 
a v praxi působila mnoho problémů, zpřesněním tak dochází k vyjasnění, 
které inženýrské sítě, resp. jejich části, podléhají dani z nabytí a které ne. 
Dle návrhu by mělo být zdaněno pouze úplatné nabytí vlastnického práva 
(nebo podílu) k budově dle katastrálního zákona. 

Mezi další změny patří rozšíření definice nabytí vlastnického práva 
o prodloužení doby zřízení práva stavby, vynětí převodu jmění 
na společníka z transakcí vyloučených z předmětu daně, rozšíření 
užití směrné hodnoty či úprava osvobození prvního úplatného nabytí 
nových staveb. Nově je navrhováno osvobodit první úplatné nabytí 
dokončené nebo užívané stavby/jednotky a to v době 5 let ode dne 
dokončení nebo započetí užívání.

V případě směny dochází k zjednodušení stanovení sjednané ceny. 
Nově se nebude přihlížet k hodnotě pozbývané věci, pokud je tato 
předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.
 
O aktuálním vývoji této novely Vás budeme i nadále informovat.

http://www.construction21.cz
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Vyprodané Fórum českého stavebnictví 
přineslo živé diskuze a vize do roku 2020

Dvanáctý ročník prestižní oborové konference Fórum českého staveb-
nictví byl inspirován loňským mírným růstem. Oživení přineslo nové 
pohledy na práci stavařů, developerů, projektantů i dodavatelů staveb-
ních materiálů a technologií. Premiér Bohuslav Sobotka otevřel úvodní 
část zaměřenou na strategii a legislativu. Následující panelové diskuse 
o legislativě ve vztahu k přípravě staveb se zúčastnili také tři ministři 
Vlády ČR. Konference přinesla rovněž pohled na současné a budoucí 
uživatele staveb a vizi rozvoje měst. Organizátoři konference – společ-
nost Blue Events a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – nabídli téměř 
300 účastníkům konference v pražském hotelu Clarion také možnost 
výměny zkušeností ve třech panelových diskusích: lidé a management, 
stavební materiály a technologie a legislativní změny.

Dopolední část konference Investiční strategie a legislativa moderova-
nou Martinem Veselovským z DVTV uvedl předseda Vlády ČR Bohuslav 
Sobotka, který se věnoval především výsledkům za rok 2015, legisla-

tivním plánům vlády a problematice staveb se „starou“ EIA. Mimo jiné 
konstatoval, že: „odvětví narostlo o 5,5 %, zvýšil se počet vydaných 
stavebních povolení a mzdy rostly o 6,6 %. Na vládní úrovni měly 
prioritu především dopravní stavby, do kterých mířil historicky nejvyšší 
objem peněz. Rekonstruovaly se silnice druhé a třetí třídy. Také letos 
se do nich bude investovat 7 miliard korun. Čerpání evropských fondů 
bylo úspěšné a přispělo k rozvoji stavebnictví.“ Dále také informoval 
o tom, že investoři loni vyčerpali 91,5 miliardy korun z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), což je zhruba 97 procent 
z celkových 94,4 miliardy Kč s dovětkem, že: „těch vyčerpaných 
97 procent určitě není výsledek, který by byl v minulosti obvyklý.“ 
Pro letošní rok je v rozpočtu SFDI celkem 65,7 miliardy korun. Z toho 
14,3 miliardy korun pokryjí dotace z EU, zbytek připadá na národní 
zdroje. Největším příjemcem bude Ředitelství silnic a dálnic s 37,9 mili-
ardy Kč, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) inkasuje 25,5 miliardy 
korun a na Ředitelství vodních cest připadne 883 milionů korun.

Dvanáctý ročník prestižní oborové konference Fórum českého stavebnictví byl inspirován loňským 
mírným růstem. Oživení přineslo nové pohledy na práci stavařů, developerů, projektantů 
i dodavatelů stavebních materiálů a technologií. Premiér Bohuslav Sobotka otevřel úvodní část 
zaměřenou na strategii a legislativu. Následující panelové diskuse o legislativě ve vztahu k přípravě 
staveb se zúčastnili také tři ministři Vlády ČR. Konference přinesla rovněž pohled na současné 
a budoucí uživatele staveb a vizi rozvoje měst. Organizátoři konference – společnost Blue Events 
a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – nabídli téměř 300 účastníkům konference v pražském 
hotelu Clarion také možnost výměny zkušeností ve třech panelových diskusích: lidé a management, 
stavební materiály a technologie a legislativní změny.
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David Marek, hlavní ekonom, Deloitte předestřel Makroekonomický 
výhled s dopadem na stavebnictví. Základními tématy jeho příspěvku 
byly zejména následující informace:

 • Česká ekonomika je orientovaná na export z více než z 80 %. 

 • Na úrovní globální ekonomiky jsou motorem USA, problémy mají země 
BRICS. Region střední Evropy a ČR mají vyšší tempo růstu. Čínské zpo-
malení se nás dotkne prostřednictvím dopadů na západní Evropu. 

 • Ve stavebnictví se zvýšil obrat domácích zakázek, čerpaly se evropské 
fondy. 

 • Mezi hrozby a stinné stránky patří přehřívání na trhu práce, stárnutí 
populace, brexit, migrační krize, využití jaderné energie, přijetí eura. 

 • Střednědobý výhled 2017–2021 potvrzuje pokračování konvergence 
a predikuje pro ČR „příznivé počasí v neklidné době“. 

Živé a dobře obsazené panelové diskuze Legislativa ve vztahu k přípravě 
staveb se zúčastnili Richard Brabec, Ministr životního prostředí ČR, Evžen 
Korec, generální ředitel, Ekospol, Václav Matyáš, prezident, SPS ČR, Karla 
Šlechtová, Ministryně pro místní rozvoj ČR, Jan Blecha, Náměstek pro 
řízení sekce veřejného investování MMR, Dan Ťok, Ministr dopravy ČR 
a František Vaculík, generální ředitel, PSJ. V rámci tohoto panelu probrali 
všichni zúčastnění horká témata veřejných zakázek, novely stavebního 
zákona, problematiku EIA i zneužívání ekologické legislativy. Mimo jiné 
zaznělo několik zajímavých a zásadních názorů. Ministryně Karla Šlechtová 
otevřeně uvedla, že: „Novela stavebního zákona je polovičaté řešení. 
Navrhovala jsem změnit celé stavební řízení. Přišla jsem s novinkami, ale 
rezorty řekly ne, protože se obávaly ztráty kompetencí. Měl by existovat 
jeden stavební úřad, který by si vyžádal stanoviska od všech dalších úřadů. 
Stavební zákon a další změnové zákony nezjednoduší situaci pro občany 
a nezmění stavební úřady.“

Přitom, jak podotkl Evžen Korec z Ekospolu: „Podle statistiky Světové banky 
o době potřebné k získání stavebního povolení jsme na 127. místě. Jeho 
získání trvá jen o 2 dny méně než v Iráku. U bytovných staveb je stavební 
povolení možné získat od pěti do sedmi let. Bez radikálního řezu bude 
stavebnictví stagnovat a zkolabuje!“ Tento názor podpořil i Václav Matyáš, 
který uvedl, že: „Základním problémem v současnosti i v nejbližší budouc-
nosti je rozpor mezi záměrem státu podpořit investice a brzdou, kterou si 
sám vytváří – špatnou legislativou.“

Druhá dopolední část přinesla čtyři prezentace mapující Klíčové fak-
tory rozvoje stavebnictví se zaměřením na vizi do roku 2020. V rámci 

této programového bloku zazněly příspěvky Tomáše Kosteleckého, 
ředitele Sociologického ústavu ČSAV, Bohdana Víry, ředitele obchod-
ního úseku, ČVUT Praha – Univerzitní centrum energeticky efektivních 
budov, v Londýně působícího architekta Vladimíra Mašinského a Petra 
Paličky, projektového ředitele, Penta Investment.

Paralelní odpolední setkání k různým aspektům rozvoje stavebnictví 
přinesla tři témata. První bylo věnováno oblasti Lidé a manage-
ment 2020. Diskusi moderoval Evžen Korděnko, ředitel oddělení 
Human Capital Advisory Services (HCAS), Deloitte Advisory a zaměřil 
se na vzdělávání a výchovu managementu, potřebu kvalifikovaných 
pracovníků, zahraniční pracovníky, rekvalifikace a employee brandin-
gu. Do panelu zasedli Michal Štefl, člen dozorčí rady, OHL ŽS; Jindřich 
Topol, výkonný ředitel divize Železniční stavitelství, Skanska; Tomáš 
Zámečník, personální ředitel, Metrostav; Hana Novotná, hlavní kon-
zultantka pro HR marketing, Native PR a Petr Bannert, ředitel odboru 
středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, 
Ministerstvo školství.

Část Stavební materiály a technologie 2020 vedl Petr Kučera, 
technický ředitel, CSI. Své zkušenosti s novými materiály a technologi-
emi pro investiční výstavbu, snižováním energetické náročnosti budov 
a recyklovanými a energeticky nenáročnými materiály přinesli Rudolf 
Borýsek, ředitel, Lias Vintířov, Jiří Falc, vedoucí obchodního oddělení, 
Siemens, Josef Smola, architekt a Jan Vítek, expert pro betonové kon-
strukce, Metrostav. 

Třetí téma Legislativní změny a ideální rozvoj stavebnictví 2020 pro-
běhlo pod moderací Petra Štěpánka, Smart Cities, CBCSD, ČVUT Praha. 
Mezi diskusní témata patřil rozvoj regionů, měst a obcí, územní pláno-
vání, urbanismus, vliv staveb na životní prostředí a legislativa podporu-
jící investiční činnost. Panelu se zúčastnili Dan Jiránek, výkonný ředitel 
Svazu měst a obcí, Věra Palkovská, starostka města Třinec, Vladimíra 
Sedláčková, zástupkyně ředitelky Odboru stavebního řádu Ministerstvo 
pro místní rozvoj, Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních 
surovin, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Vlastimil Fidler, minister-
stvo pro místní rozvoj.

12. ročník Fóra českého stavebnictví se konal s podporou mnohých 
významných partnerů, zejména zlatého partnera společnosti Deloitte. 
Organizovaly ho společnost Blue Events a Svaz podnikatelů ve staveb-
nictví v ČR. 
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Kalendář akcí

WOHNEN &  

INTERIEUR 2016

5. 3.– 13. 3., Vídeň

www.wohnen-interieur.at

   FOR HABITAT 2016
         

17. 3.–20. 3., Praha, Letňany
www.forhabitat.cz

   BAUMA 2016

11. 4.– 17. 4., Mnichov
www.bauma.de

CHINA EXPO PRAGUE

25. 4.– 26. 4., Praha, PVA EXPO
pvaexpo.cz

CFO CONGRESS 

18. 5., Praha, Clarion
www.cfocongress.cz

   DEUTSCHE GRI 2016

9. 5.–10. 5., Frankfurt
www.globalrealestate.org/
Deutsche2016

THE FUTURE  
OF BUILDING

18. 4.– 19. 4., Vídeň
www.b2match.eu

SOUTH EAST EUROPE  

BELGRADE BUILDING 

EXPO

19. 4.– 23. 4., Bělehrad

sajamgradjevine.rs

European Habitat

16. 3.–18. 3., Praha,  

Kongresové centrum

www.europeanhabitat.com

MOSBUILD 2016 

5. 4.– 8. 4., Moskva
www.mosbuild.com

   ECOBUILD 2016

8. 3.–10. 3., Londýn 
www.ecobuild.co.uk

MIPIM

15. 3.– 18. 3., Canneswww.mipim.com
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