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Dá se říci, že z pohledu výsledků ekonomiky patříme v posledních 
měsících k premiantům EU. HDP roste a nezaměstnanost máme 
v Evropě nejnižší. Stavebnictví se však na růstové vlně rozhodně 
neveze. Naplno se totiž projevuje problém starý už mnoho let 
počínající populistickým tažením proti korupci, které navázalo 
na celospolečenskou špatnou náladu vyplývající zejména z teh-
dejší ekonomické recese. Místo aby se problémy společnosti 
řešily konstruktivně, bylo ve jménu války proti korupci obětováno 
stavebnictví, zejména výstavba infrastruktury, kterou má stát 
pod kontrolou. A spolu s tím také výstavba a rozvoj jako takový. 
Odvedla se pozornost od jiných problémů a s vaničkou se „vylilo 
i dítě“. Racionálně a ekonomicky těžko pochopitelné.

Ale nejen infrastrukturní stavby jedou na půl plynu. Bytová 
výstavba má v současné době veškeré předpoklady trhat rekordy. 
Nicméně jak vyplývá např. z Deloitte develop indexu, který mapuje 
nabídku bytů v developerských projektech v Praze, ubylo na trhu 
meziročně ke konci letošního dubna zhruba 1.400 bytů (nabídka 
se tedy zmenšuje, nových projektů přichází na trh méně). Deve-
lopeři však navíc na trh dávají byty v různé fázi přípravy, nejčastěji 
po vyřízení územního rozhodnutí. Velká část těchto bytů tak bude 
hotová až v následujících letech. Nabídka tak bude v příštích letech 
čím dál více v nesouladu s poptávkou a reálným přírůstkem oby-
vatel ať už z důvodu urbanizace nebo přírůstku cizinců, který je 
nevyhnutelný už kvůli zmíněné nízké nezaměstnanosti.

Často se vina za současný nedobrý stav ve stavebním sektoru 
přikládá nedokonalé či nepřehledné legislativě. Přiznejme si však, 
že rozdíly v legislativě v rámci Evropy nejsou až tak zásadní. To 
také potvrzuje nejnovější studie společnosti Deloitte, zabývající 
se srovnáním legislativy 6 evropských metropolí. Je to logické, 
jelikož jsme součástí EU a legislativa dlouhodobě směřuje 
k harmonizaci. To, co je oproti západní Evropě skutečně odlišné, 

je aplikace legislativy a celkové prostředí 
ve veřejné správě, která je zdecimovaná 
výše uvedeným protikorupčním tažením. 
Dostáváme se do situace, kdy na druhé 
straně investoři a dodavatelé vidí lék 
ve změně legislativy, např. omezením 
přístupu veřejnosti do stavebního řízení 
nebo omezením kompetencí úředníků. Ale 
pomůže to? Pokud je prostředí či společ-
nost z nějakého důvodu proti výstavbě, najde si jiné cesty, jak jí 
bránit. Pokud se úředník bojí rozhodnout, bude se bát i dál. 

Řešení pro stavebnictví a development tedy není ani tak 
ve změně legislativy, ale spíše v zásadní změně prostředí a vní-
mání role stavebnictví a developmentu. A to začíná u každého 
z nás, tedy široké veřejnosti, našeho vnímání potřeb, které se 
pak odrazí ve vnímání a prioritách politiků a to pak následně 
v přístupu úředníků. Cesta „zespoda“ je ze všech možných cest 
nejsložitější a nejdelší, ale je dlouhodobě funkční. Teprve když 
bude zřetelná společenská poptávka po výstavbě, rozvoji a vyšší 
kvalitě života, kterou reprezentují kvalitnější a bezpečnější 
doprava bez kolon, kvalitní bydlení, moderní pracovní prostředí 
a v neposlední řadě s bohatnutím související kvalitní trávení 
volného času, pochopí i další články systému, že boj a priori 
proti jakékoliv výstavbě nedává smysl. Výstavba moderních 
měst a kvalitní infrastruktury se stane prioritou a konvergence 
směrem k západní Evropě konečně realitou.

Přeji Vám příjemné čtení nového čísla SMARTu a krásné léto!

Miroslav Linhart
Ředitel oddělení nemovitostí 

Deloitte Česká republika

Ekonomika roste, stavebnictví klesá. Jak je to možné?

Glosa 

Anketa

František Vaculík
PSJ, předseda 
představenstva

Příčiny vidím v následujícím: v rámci 
transparentnosti, demokracie 
a ochrany životního prostředí jsme 
vytvořili špatně funkční systém povo-
lování staveb, v rámci boje s korupcí 
se výrazně zpomalil rozhodovací pro-
ces, kdy je lepší nerozhodnout než se 
vystavit osobním problémům, dále 
nepřipravenost větších infrastruk-
turálních staveb, stagnace či pokles 
cen stavebních prací.

Ondřej Fuchs
Subterra,  
generální ředitel

V rámci stavebnictví významnější 
pokles zaznamenává inženýrské sta-
vitelství. Např. u dopravních staveb je 
to dáno jejich nepřipraveností nebo 
jejich odkládáním v důsledku poža-
davků na nové posudky EIA. Bytovou 
výstavbu a developerské aktivity 
brzdí příliš komplikované stavební 
předpisy a často i překážky kladené 
orgány místní samosprávy.

Václav Matyáš
Svaz podnikatelů  
ve stavebnictví,  
prezident

Propad stavebnictví pokračuje, 
prakticky není rozdíl mezi pozem-
ním a inženýrským stavitelstvím, 
navzdory tomu, že bytová výstava má 
v současné době optimální možnosti. 
Stav stavební legislativy je nepříznivý, 
zákon EIA brání zahájení velkých 
projektů, stavbaři čekají na výsledek 
příslibu vlády o vyjednání výjimek 
s EK, aby mohlo být zahájeno 11 při-
pravených dopravních projektů.

Stavební produkce klesla v prvním čtvrtletí reálně o 7 % navzdory silnému růstu ekonomiky. 
Kde vidíte příčiny tohoto stavu a jaký vývoj předpokládáte do konce tohoto roku?
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Výsledkový servis za Q1 2016

Výdaje na hrubý domácí produkt, stálé kupní ceny

Počet vydaných stavebních povolení Hypotéky poskytnuté občanům 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitel. cen ke stejnému měsíci předchozího roku

Míra nezaměstnanosti

HDP
Růst české ekonomiky na začátku 
roku pokračoval. Hrubý domácí 
produkt očištěný o cenové vlivy 
a sezónnost se v 1. čtvrtletí podle 
předběžného odhadu zvýšil me-
ziročně o 3,1 % a ve srovnání se 
4. čtvrtletím 2015 vzrostl o 0,5 %. 
Růst HDP byl tažen všemi složkami 
poptávky, jak stabilně rostoucí spo-
třebou domácností a mírně rostoucí 
investiční aktivitou, tak zahraničním 
obchodem. Příznivý hospodářský 
vývoj pokračoval ve většině odvětví 
tuzemské ekonomiky, zejména 
ve zpracovatelském průmyslu, který 
vzrostl meziročně o 6,4 %.

Zaměstnanost
Podle údajů Eurostatu za březen 
letošního roku byla sezónně 
očištěná míra nezaměstnanosti 
v České republice vůbec nejnižší 
v rámci celé Evropské unie (Česká 
republika 4,1 %, Německo 4,2 %, 
Španělsko 20,4 %, Řecko 24,4 %, 
průměr EU 8,8 %). Celková 
zaměstnanost v 1. čtvrtletí 2016 
dosáhla 5 086 700 osob.

Inflace
Meziročně vzrostly spotřebitelské 
ceny v květnu pouze o 0,1 %, což je 
o 0,5 procentního bodu méně než 
v dubnu a nejméně od počátku 
letošního roku. Ceny zboží úhrnem 
klesly o 0,8 %, zatímco ceny služeb 
vzrostly o 1,5 %.

Zdroj: ČSÚ

Monitor
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Stavební produkce v Q1, 2009–2016  (podniky s 50 a více zaměstnanci)

Průměrný počet osob zaměstnaných ve stavebnictví

Průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob

Stav zakázek stavebních podniků za Q1 2016 v mld. Kč (b. c.)

Podíl veřejných  
a soukromých zakázek 
u stavebních podniků  
ke konci Q1 2016 na  
hodnotě tuzemských  
zakázek celkem

Podíl počtu veřejných 
a soukromých zakázek 
u stavebních firem ke konci 
Q1 2016 na celkovém počtu 
tuzemských zakázek

Nové zakázky stavebních podniků za Q1 2016 v mld. Kč (b.c.) 

Stavebnictví
Stavební produkce v 1. čtvrtletí 
2016 klesla meziročně reálně 
o 8,8 % (po očištění od vlivu počtu 
pracovních dnů o 7,3 %). Produkce 
pozemního stavitelství meziročně 
klesla o 9,9 % a inženýrské 
stavitelství zaznamenalo meziroční 
pokles o 5,0 %. Pokles stavební 
produkce pokračoval i v dubnu, kdy 
stavební produkce klesla o 13,7 %. 
Průměrný počet zaměstnanců 
v podnicích s 50 a více zaměstnanci 
ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2016 
meziročně snížil o 2,6 %.

Firmy s největším podílem na získaných veřejných zakázkách za Q1 2016

* 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
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Oborové údaje – stavebnictví
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Samostatně Ve sdružení

Pořadí Společnost Počet Hodnota / tis. Kč Počet sdružení Počet – účast Hodnota* / tis. Kč

1 STRABAG Rail, a.s. 5 1 116 593

2 Skanska, a.s. 9 928 933 4 13 232 422

3 Metrostav, a.s. 14 131 578 17 48 1 849 042

mailto:kunc%40urspraha.cz?subject=SMART%20Stavebnictv%C3%AD
mailto:ozabloudil%40deloittece.com?subject=SMART%20Stavebnictv%C3%AD
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Aktuálně 

Deloitte develop index:  
Ceny bytů v Praze stále rostou, za dva 
měsíce o 1,6 procent
Průměrná nabídková cena nového bytu v Praze v březnu a dubnu vzrostla o 1,6 % na 73 500 Kč za m2. V nabídce develo-
perů se objevilo celkem 25 nových rezidenčních projektů (bytových i rodinných domů) s celkovým objemem 1 241 bytů. 
Vyplývá to z aktuálního vydání Deloitte develop indexu, který každé dva měsíce analyzuje stav nabídky pražského 
developerského trhu a sleduje vývoj nabídkových cen prodávaných bytů. Údaje jsou založeny na datech portálu Cenova-
mapa.org.

Petr Hána
phana@deloittece.com

V jarních měsících se na rezidenčním trhu začal 
výrazněji projevovat pokles nabídky volných bytů 

doprovázený zvýšenou poptávkou. V ročním porovnání je deficit 
bytů na trhu již velmi citelný. Oproti stejnému období roku 2015 
na trhu v tuto chvíli chybí zhruba 1 400 volných bytů k prodeji, 
což ve svém důsledku představuje téměř 22% úbytek nabídky.

Ve sledovaném období bylo na trhu umístěno celkem 25 nových 
rezidenčních projektů nebo nových etap již probíhajících pro-
jektů (bytových i rodinných domů) s celkovým objemem 1 241 
bytů. Zhruba polovina těchto ,nových projektů’ je pokračováním 
či další etapou již dříve zavedených projektů, těch skutečných 
novinek je stále méně než loni.

Prodeje bytů mírně klesají
Prodej jednotek oproti předešlým měsícům mírně poklesl. 
V průběhu března a dubna letošního roku bylo na pražském 
rezidenčním trhu dle deklaratorních informací z ceníků develo-
perů prodáno celkem 1 367 nových bytů (změna stavu v ceníku 
na „prodaný“). Do nabídky pak bylo opětovně navráceno 118 
bytů. Za sledované období bylo tedy absolutně prodáno 1 249 
bytů, což představuje pokles o 102 bytů oproti předchozímu 
období.

Nejvíce bytů ubylo ve sledovaném období z nabídky developera 
Central Group, a to 251 jednotek. Následují Finep s 89 jednot-
kami, Metrostav Development (84), Skanska (66) a Daramis 
(50). První pětici opustila společnost Ekospol, které v aktuálním 
období z ceníků developerských projektů po započtení vráce-
ných jednotek do nabídky ubylo 5 bytů.

Praha 8

+0,5 %
78 700 Kč

+0,9 %
76 600 Kč

+5,4 %
139 600 Kč

Praha 5

+3,2 %
81 400 Kč

Praha 9

+0,6 %
58 200 Kč

-1,1 %
70 000 Kč

+52,4 %
135 900 Kč

Praha 4

+0,9 %
72 400 Kč

Praha 10

-0,2 %
62 900 Kč

Praha 6

+5,0 %
91 300 Kč Praha 3Praha 1

Praha 7

Praha 2

DEVELOP INDEX PRAHA

73 500 Kč
+1,6 %

  < - 3 % 

  -3 % – 0 %

  0 % – 3 %

  3 % <

DEVELOP INDEX PRAHA 
udává % změnu průměrné 
ceny volných bytů v nabídce 
developerů oproti předcho-
zímu období (leden–únor 
2016). 

Cena Kč představuje prů-
měrnou nabídkovou cenu 
za m² nového bytu v Praze 
v nabídce developerů ve  
sledovaném období.
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Aktuálně 

Za nárůstem na Praze 2 stojí jediný projekt
Nejvíce v březnu a dubnu letošního roku vzrostly ceny bytových 
jednotek určených k prodeji v městském obvodu Prahy 2, a to 
o téměř 52 %. Tento nárůst je však způsoben příchodem jedi-
ného nového developerského projektu s luxusními byty na jinak 
klidný trh doposud z většiny tvořený rekonstrukcemi stávajících 
činžovních domů. Naopak největší pokles nabídkových cen bytů 
byl zaznamenán v rámci Prahy 3, kde průměrná nabídková cena 
klesla v dvouměsíčním porovnání o 1 %. Proti průměru roku 2014 
vzrostla průměrná nabídková cena nových volných bytů v Praze 
o více než 13 %.

Cenová politika trhu pokračovala v započatém trendu přede-
šlého období – ceny bytů rostou a slev ubývá. I v průběhu března 
a dubna došlo ke zdražení bytů již umístěných na trhu. Zdraženo 
bylo téměř 19 % jednotek z nabídky, a to v průměru o 213 tis. Kč.  

Vývoj průměrné nabídkové ceny volných bytů v Praze

115 %

110 %

105 %

100 %

95 %

  Nabídková cena volných jednotek    Průměrná nabídková cena volných jednotek na trhu za celý rok 2014 = 100 %

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

113%

2014

28. 2. 30. 4. 30. 6. 31. 8. 31. 10. 31. 12. 28. 2. 30. 4. 30. 6. 31. 8. 31. 10. 31. 12. 29. 2. 30. 4.

2014 2015 2016

251
941 89

370 84
261 66

293
50
229

118
vráceno 

do nabídky

1 367
bytů ubylo  
z ceníků

Top 5 developerů podle úbytku bytů z ceníků* v průběhu 
období a součtu nabídkových cen (v mil. Kč): 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

* Byty označené 
v cenících 
jednotlivých 
projektů příznakem 
„prodané“.

O Deloitte develop indexu
Deloitte develop index sleduje kvalitativní a kvantitativní 
ukazatele nabídky a poptávky na pražském developer-
ském trhu. Jeho úkolem je prezentovat aktuální stav 
a vývoj rezidenčního trhu ve sledovaném dvouměsíčním 
období. Tento soubor ukazatelů je založen výhradně 
na deklaratorních informacích získaných z interneto-
vých stránek jednotlivých developerských společností 
a ceníků developerských projektů. 
Základem indexu jsou počty a nabídkové ceny volných 
jednotek v developerských projektech ke konci sledova-
ného období.

Více informací na: www.deloitte.com/cz/develop-index

Central 
Group

Finep CZ Metrostav
Development

Skanska Daramis

Nové developerské projekty uvedené na trh v průběhu 
období:

Počet bytů

1 241

Počet projektů

25

Součet nabídkových cen 
(mil. Kč)

5 540 

Průměrná cena 
(Kč/m²)

65 500

CENOVÁ MAPA
prodejních cen

http://www.deloitte.com/cz/develop-index
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„Jedna z velkých výhod Penty je, že můžete být u velkých pro-
jektů,“ říká Petr Palička, ředitel české divize Real Estate, který
ve společnosti Penta Investments působí už 9 let. Patří mezi ně
třeba Florentinum nebo Waltrovka v Praze, nově pak chystaná
přestavba okolí Masarykova nádraží. „Tohle je pro mě opravdu
obrovská výzva. Projekt je v centru města, úžasně dopravně
dostupný. Je potřeba využít všechny vlastnosti tohoto místa ku 
prospěchu projektu“ doplňuje.

Penta se zaměřuje na významné developerské projekty,
podle čeho je vybíráte?
Jsme otevření prakticky všem významným příležitostem, ale 
jsou určité oblasti developmentu, kterým se vyhýbáme. Stavět 
tisíc bytů na zelené louce, to není naše ambice ani cílový záměr. 
Chceme se soustředit na velké projekty v centru anebo širším 
centru Prahy. Malé projekty, či zmíněné projekty na okraji Prahy 
přenecháme jiným. Nechceme dělat všechno a tříštit svoje kapa-
city. Musíme využívat naše silné stránky a výhody. 
Výhodou je, že Penta je silná a velká firma, která je schopna 
finančně překlenout delší časové období a ufinancovat velké pro-
jekty. Jakmile se rozhodneme něco stavět, nepřestaneme proto, 
že bychom neměli finance či nedostali bankovní úvěr. Projekty 

dokončujeme v každém případě včas, což je samozřejmě cenná 
deviza. Ale pochopitelně jsou tady i nevýhody.

Jaké konkrétně?
Jednoznačně velké fixní náklady. Proto se vlastně ani nemůžeme
zabývat malými projekty, protože pak by nám to nevycházelo.
Výhodou je, že development jsme tady začali dělat v době, kdy
Penta už byla silná značka, která nebyla závislá na okamžitém 
příjmu z projektů, jako třeba někteří developeři na začátku. 
Penta si může dovolit ten luxus, dělat věci správně, i za cenu 
toho, že to nemusí finančně vyjít úplně tak dobře, jak by to mohlo 
vyjít, kdyby se to udělalo jinak.

Co je tou vaší výzvou? Waltrovka, Florentinum, přeměna
okolí Masarykova nádraží v Praze?
Jednou z velkých výhod Penty je, že můžete být u významných 
projektů. Přeměna Masarykova nádraží je opravdu velkou výzvou, 
je to úplně něco jiného než běžný projekt, protože se řeší celé 
území v centru Prahy. Jestli to nakonec vypadá tak nebo onak, což 
nakonec vyvolává ty největší emoce, je vlastně na tom všem skoro 
nejméně důležité. Nejdůležitější je, aby celý projekt dobře fungoval 
a prospěl Praze. Na druhou stranu, stavět se to bude na mnoho 
let, musí to i dobře vypadat, nemůže to být ostuda, či pokus 
o něco, co ještě nikdo nikdy neviděl. Celý projekt musí být v kon-
textu toho místa. Těch věcí, které je třeba respektovat, je hodně.

Plánovaná nová výstavba v okolí Masarykova nádraží je
jedním z mála projektů, vůči němuž se laická ani odborná
veřejnost a vlastně ani politici příliš nevymezují. Čím si to
vysvětlujete?
Je pravda, že první reakce na tento obrovský projekt byly spíše
pozitivní. Co se týká politiků, zcivilizovat tuto část Prahy asi chtějí
všichni, o tom není sporu. Ve stavu, v jakém to je dnes to asi
zůstat nemůže. K projektu mohou být výhrady, v principu si ale
myslím, že je nastaven dobře, což je zřejmé více lidem. Dobrých,
významných a velkých projektů v Praze zase tolik není. Politici
pochopili, že tohle je podpora dobré věci a že je zbytečné se vůči
tomu vymezovat. Je to ale projekt na několik let, v nejbližší době
budeme otevírat informační centrum, kde budeme s lidmi diskuto-
vat. Chceme vysvětlovat a poslechnout si názory, nechceme něco 
péct za zavřenými dveřmi, a potom říct, že to bude takhle a takhle.

Najít kompromis na tak rozsáhlém území v centru města,
když do vyjednávání vstupují dotčené orgány, různé
zájmové skupiny a další, to určitě není jednoduché.
Je to klíčové místo, každému se projekt pochopitelně nemusí líbit,
to prostě ani není možné. My jsme přesvědčeni o tom, že jak je
navržen, tak to bude fungovat a prospěje i městu. Teď jde o to, 
aby i ostatní pochopili, proč se to všechno dělá a proč je to 

Petr Palička: Přestavba okolí
Masarykova nádraží je pro mě
obrovská výzva

Petr Palička
Pracuje v Pentě od roku 2007 a zastřešuje všechny
české real estate projekty. Řídil projekt Florentinum, které
je prvním realitním projektem Penty v Praze. Jeho dalším
projektem je Waltrovka v pražských Jinonicích, kde Penta
postupně buduje smíšený development. Nyní také nově řídí 
tým Penty v konsorciu Masaryk Station Development.  
Rozsáhlé zkušenosti v realitním developmentu získal jako 
ředitel Bovis Lend Lease pro Českou republiku a Slovensko.



9SMART • léto 2016

Rozhovor

navrženo právě tak. A to jsme připraveni vysvětlovat. Dosud 
proběhlo mnoho diskuzí, a ještě budou probíhat, ale já si myslím, 
že právě tohle je jeden z úkolů developera. Najít na tak složitém 
území řešení akceptovatelné pokud možno pro všechny. Postavit 
dům někde na poli není až taková věda, tady je to složitější už 
jenom proto, že do toho vstupuje obrovské množství účastníků. 
Chceme celý projekt udělat správně, takže i my musíme v urči-
tých případech ustupovat.

Podobnou diskuzi ale vyvolá každý projekt, zvlášť pokud 
je v centru Prahy. Už jste to jistě zažili při výstavbě admi-
nistrativní budovy Florentinum.
Přesně tak. Je nám jasné, že Florentinum se nemusí každému líbit. 
Někdo třeba řekne, že fasáda je moc velká, že měla vypadat jinak 
a podobně. Dobře, ale takhle to bude vždycky, každý přeci máme 
jiný vkus. Důležité je, že dnes, po třech letech od otevření, vidíme, 
že jako celek Florentinum funguje. Jeho výstavba městu
i lokalitě jednoznačně prospěla, to se těžko zpochybní. Dřív, když 
jsem ještě pracoval v projektovém managementu, myslel jsem si, 
že developeři snad musí být nesvéprávní, když všechno neustále 
mění. Připadalo mi, že se neumí rozhodnout a když už se rozhodli, 
stejně to ještě třikrát změnili. Pak jsem ale pochopil, že samotná 
výstavba projektu je ještě pomalu ta nejlépe odhadnutelná část 
developerského procesu, do kterého vstupuje obrovské množství 
účastníků. Do toho ještě klienti, kteří neustále mění svá rozhod-
nutí, a toto všechno nutí developera k dalším a dalším změnám.

Penta ale není jen o kancelářských budovách, stavíte
třeba i Rezidenci Waltrovka. Co vás k tomu vede?
Development je cyklická záležitost, je období, kdy to jde dobře,
a kdy zase hůře. Rezidenční development je trošku o snížení
rizik. Kapacity tady jsou, většina lidí je schopna pracovat jak
v rezidenčních tak v kancelářských projektech. Může se ale
snadno stát, že o kancelářské projekty nebude z nějakého
důvodu zájem, do popředí naopak půjdou byty. Praha se
zvětšuje, přibývají do ní lidé, byty budou nepochybně potřeba.
Nechceme ale zase dělat úplně všechno, zajímá nás střední vyšší
a vyšší segment. Asi ne úplně luxusní byty, to snad jen, kdyby se
objevila nějaká výjimečná lokalita či nemovitost. Potom bychom 
to možná zvážili. Ale zcela určitě vím, že nebudeme zkoušet úplně
ten nejnižší segment.

Proč jste si vybral zrovna development?
Kdysi dávno, když jsem byl ještě velmi špatně placený manažer
čerstvě po vysoké, jsem dostal nabídku od jedné logistické
firmy a můj tehdejší šéf mi říkal: Jestli chceš stavět plechové boudy 
na poli, tak jdi, já ti takové peníze dát nemůžu... Samozřejmě 
na tom není nic špatného, ale vnímám to přeci jenom jako trochu 
odlišný druh práce, než když se snažíte dělat projekty jako Florenti-
num. Přesvědčil mě, já jsem zůstal a dnes toho rozhodnutí nelituji.

Ve společnosti Penta působíte už 9 let. Jak jste se k práci
v této firmě dostal?
Od roku 1994 jsem pracoval ve společnosti Bovis, zabýval
jsem se projektovým řízením staveb. Pracoval jsem tam 14 let,
7 let na různých pozicích a 7 let na pozici generálního ředitele,
a samozřejmě development byl náš primární segment. Když jsem
uvažoval o tom, co bude dál, chtěl jsem si založit něco vlastního.
V té době jsem se potkával s Markem Dospivou a bavili jsme se

o tom, že Penta hodlá založit oddělení Real estate. A on mě
přesvědčil, abych to šel zkusit. Vysvětloval mi, že na této pozici
už nejste klasickým zaměstnancem, ale jakoby „podnikatelem
v dresu Penty“. A to mě zaujalo.

Co vás při práci motivuje?
Měl jsem v životě štěstí, vždy jsem dělal tam, kde se něco tvořilo.
Původně jsem projektant betonových mostů - a skutečně moje 
projekty dodnes stojí. Občas jedu okolo a je to příjemný pocit, 
když vidíte, že je tady něco, co nese váš rukopis. Pak v Bovisu to 
byly budovy jako Sazka nebo Letiště Praha, to bylo zase něco 
úplně jiného. Ale v developmentu máte šanci tvořit něco úplně 
od začátku, což je ještě o stupeň výš, než když realizujete něco, co 
vymyslel někdo jiný. Vezmete třeba starou budovu, konkrétně u mě 
třeba tu, kde sídlilo Rudé právo. Necháte ji zbourat, na jejím místě 
postavíte společně s někým novou stavbu. Nakonec zjistíte, že to 
lidi mají rádi, že to zafungovalo. Tak to je přesně ta moje motivace.

Na řídících pozicích už působíte dlouho. Podle čeho si vybí-
ráte své kolegy? Čím vás přesvědčí?
Musí umět to, kvůli čemu do Penty jdou, to je základ. Vždycky mi 
ale připadala důležitá atmosféra, bez ní to nejde, když v práci trá-
víte tolik času. Když už jsem byl na šéfovské pozici, vždycky jsem 
se snažil, aby lidi nepracovali primárně pro peníze, ale z důvodu, 
že prostě chtějí pracovat, cítí, že unesou určitou zodpovědnost 
a mají vnitřní potřebu dělat dobré věci dobře. Jsou sami moti-
vovaní, když neví, tak se jdou samozřejmě poradit, komunikují 
mezi sebou. Musí být ochotní, přátelští, otevření, odpovědní, to 
jsou vlastnosti, které mi připadají důležité. Ne vždy to odhadnete 
na první pohled, ale často ano. Není dobře, když lidé mezi sebou 
hodně soutěží, musí být ambiciózní, to ano, ale ne za každou 
cenu. V Pentě se tohle všechno daří skloubit.

Rozhovor vedl Michal Melč

Masaryk Station Investment
Společnost Penta bude realizovat jeden z největších projektů na území
Prahy. Jeho cílem je propojit administrativní budovu Florentinum s přileh-
lým okolím a vystavět zde komplex administrativních budov, retailových 
obchodů i rezidenčního bydlení. Projekt ale počítá také s propojením 
autobusového nádraží Florenc s vlakovým Masarykovým i Hlavním nádra-
žím. Jeho součástí bude i rekonstrukce a modernizace prostor historické 
budovy Masarykova nádraží. Aktuálně je projekt v přípravné fázi. Výše
investice se odhaduje na 250 milionů eur.
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Objem investic
Podobný vývoj bylo možné pozorovat i v oblasti 

investic do hotelových nemovitostí. Celkový investiční objem v rámci 
Evropské unie dosáhl v roce 2015 celkem 23.1 mld. EUR a překonal 
tak historické maximum z roku 2006 ve výši 20 mld. EUR. Meziročně 
se objem investic zvýšil o více než 50 %, což bylo zapříčiněno zejména 
akvizicemi velkých hotelových portfolií. Téměř polovina hotelových 
investic v Evropě (48 %) byla realizována evropskými a tedy domácími 
investory. Silnou pozici si s 25 % podílem udržela i Severní Amerika, 
která byla reprezentována hlavně investičními fondy. Do evropských 
hotelových nemovitostí v roce 2015 investovaly i subjekty ze zemí 
Blízkého východu, Východní a Jihovýchodní Asie.

Zdaleka největší objem hotelových transakcí, konkrétně 8.2 mld. 
EUR, byl zaznamenán ve Velké Británii. Ta se dlouhodobě drží 
na první pozici a v roce 2015 byl její podíl na celkovém inves-
tičním objemu téměř 36 %. I na tomto trhu je ale stále patrný 
prostor pro růst, protože například v roce 2006 se objem investic 
v rámci hotelového segmentu pohyboval na úrovni 12 mld. EUR. 
S výrazným odstupem se na druhém místě umístilo Německo 
s celkovým objemem 4.4 mld. EUR, nicméně investice do hotelů 
se oproti předchozímu období zdvojnásobily. Třetí pozici pak 
obsadila Francie s investičním objemem ve výši 3.6 mld. EUR. 
Na českém trhu došlo z hlediska hotelových transakcí také k oži-
vení, ale v absolutní výši se v porovnání s ostatními západoevrop-
skými státy jednalo pouze o nepatrnou částku 200 mil. EUR.

Největší portfoliové transakce
Rok 2015 byl bohatý zejména pro velké portfoliové transakce. 
Jednoznačně největší akvizicí bylo převzetí Louvre Hotels Group 
šanghajskou hotelovou skupinou Jin Jiang International Hotels, 
přičemž smlouva byla podepsána již v listopadu 2014. Louvre 
Hotels Group provozovala 1 100 hotelů s přibližně 93 000 hote-
lovými pokoji ve více než 47 zemí po celém světě. Většina hotelů 
(971) se však nachází v Evropě. Společnost Jin Jiang se touto 
akvizicí dostala mezi 10 největších hotelových řetězců na světě. 
Další významnou transakcí bylo převzetí hotelového portfolia 
Jurys Inn Hotels mezinárodním private-equity fondem Lone Star, 
které čítá celkem 31 hotelů. 25 z nich se nachází ve Velké Británií, 
5 v Irsku a jeden v České republice. Odhadovaná cena transakce 
se pohybovala na úrovni 800 miliónů eur. Hotelový řetězec K+K 
Hotels, do kterého spadají i dva hotely v České republice, také 
v roce 2015 změnil majitele za nezveřejněnou částku. Vlastníkem 
se stala společnost Highgate Hotels společně s JV partnerem, 
investiční bankou Goldman Sachs.       

Největší hotelové transakce
Z hlediska samostatných hotelových transakcí se centrem 
obchodu opět stal Londýn. Za 543 miliónů eur koupila londýnský 
čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn London Kensington Forum 
s 906 pokoji společnost Queensgate Investments společně 
s JV partnerem LI Group. Na druhém místě se umístil prodej 
pařížského čtyřhvězdičkového hotelu Intercontinental Paris Le 
Grand za 330 miliónů eur. Vlastníkem hotelu se 470 pokoji se 
stala společnost Qatar investment Authority. Nejvyšší cena mezi 
pětihvězdičkovými hotely byla evidována při prodeji hotelu Wes-
tin Excelsior v Římě za částku 222 miliónů eur. Hotel s 316 pokoji 
koupila společnost Katara Hospitality od společnosti Starwood 
Capital Group. Z pohledu ceny za pokoj dominoval trhu prodej 
pětihvězdičkového hotelu Citadines Suites Champs-Elysées Paris 
v Paříži. Cena za pokoj při této transakci činila neuvěřitelných 
1 357 000 eur.       

Finanční ukazatele
V hotelovém sektoru se za účelem interpretace finančních 
výsledků nejčastěji používají dva mezinárodně uznávané ukaza-
tele – ADR (průměrná denní cena) a RevPAR (cena za disponibilní 
pokoj). Evropský hotelový sektor v tomto ohledu následoval 
pozitivní trend v oblasti cestovního ruchu. Například ukazatel 
RevPAR se meziročně zvýšil o 10 %. Nejvyšším průměrným 
RevPAR v roce 2015 disponovala Velká Británie (85 EUR) následo-

Investice do evropských hotelových 
nemovitostí překonaly v roce 2015 své 
historické maximum
Rok 2015 byl pro cestovní ruch v Evropě rekordní. Navzdory některým hrozbám v podobě uprchlické krize nebo tero-
ristických útoků došlo meziročně ke zvýšení přílivu turistů do Evropy o 5 %. Celkový počet turistů dosáhl 609 miliónů, 
čímž se Evropa stala nejnavštěvovanějším regionem světa. Potvrdil se tím aktuální trend, kdy cestovní ruch roste již 
šestý rok za sebou.

Velká Británie

Německo

Francie

Španělsko

Irsko

Itálie

Nizozemsko

Rakousko

Belgie

Česká republika

Investiční objem v hotelovém sektoru ve vybraných  
evropských zemích v mld. EUR (2015)

8,2

4,4

3,6

2,2

0,9

0,8

0,5

0,5

0,4

0,2
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vaná Itálií (74 EUR) a Německem (65 EUR). Z historického vývoje 
v porovnání s rokem 2012 dosáhl ukazatel RevPAR největšího 
růstu (o 22 %) v Itálii a překonal tím dosavadní předkrizové hod-
noty. Absolutně nejvyšší hodnotu RevPAR v roce 2015 vykázaly 
překvapivě Benátky (149 EUR), kde se tento ukazatel hlavně díky 
pořádání prestižní kulturní akce La Biennale meziročně zvýšil 
o 16,8 %. Naopak ve Francii dochází dlouhodobě k poklesu 
průměrné ceny za disponibilní pokoj. I když se RevPAR v Paříží 
pohybuje na vysoké úrovni (více než 120 EUR), zaznamenal v roce 
2015 téměř 4% pokles. To bylo zapříčiněno zejména nejistým 
vývojem migrační vlny a hrozbami teroristických útoků. Pro rok 
2016 se ale vyhlídky zlepšují, protože se ve Francii očekává velký 
příliv hostů kvůli pořádání evropského mistrovství světa ve fot-
bale. Míra obsazenosti se prakticky ve všech zemích i v roce 2015 
mírně zvyšovala a v průměru dosahovala 69 %. Nejvyšší hodnota 
byla naměřena ve Velké Británii (80 %). 

Investiční objem v hotelovém sektoru ve  
vybraných evropských městech v mld. EUR (2015)

RevPar ADR Obsazenost

Paříž 123 153 80,5 %

Londýn 99 117 84,3 %

Řím 80 113 71,0 %

Berlín 70 94 74,4 %

Madrid 60 90 66,6 %

Praha 60 84 71,6 %

Hotelový trh v České republice
Také v České republice byl hotelový trh z hlediska investičních 
transakcí v porovnání s minulými lety velmi úspěšný. I když 
nevykazoval tak vysoké hodnoty v porovnání se zeměmi 
Západní Evropy, i zde došlo k několika významným transakcím. 
Za zmínku určitě stojí prodej dvou hotelů Marriott v Praze 
na ruzyňském letišti a v Plzni ze začátku roku 2015. Vlastníka 
změnil rovněž i hotel Le Palais a hotel Evropa. Na obou transak-
cích se podílela realitní skupina společnosti Deloitte. Ve všech 
případech nebyla cena transakcí zveřejněna. Z těchto příkladů 
je zřejmé, že i v roce 2015 byla nejvyšší koncentrace hotelových 
transakcí opět v Praze. To potvrzuje i ukazatel RevPAR, který se 

v Praze od roku 2009 stále zvyšuje a v roce 2015 činil 60 EUR. 
Česká metropole s touto hodnotou ale stále zůstává jednou 
z nejlevnějších ze sledovaných evropských velkoměst. Míra 
obsazenosti se v České republice pohybovala na úrovni 64 %, 
přičemž v Praze to bylo 71 %.

Hotel Evropa změnil majitele
Hotel byl postaven v roce 1905 
v jedinečném secesním stylu. Později 
jej koupil hoteliér Karel Šroubek. 
Díky svému celosvětovému renomé 
a umístění v srdci Prahy se hotel stal 
středobodem společenského života. 
Za časů první republiky byl jedním 
z nejluxusnějších hotelů ve střední 
Evropě. Nyní se zdá, že kdysi luxusnímu hotelu se v budoucnu 
vrátí ztracený lesk a sláva. Nový majitel budovy je připraven 
do rekonstrukce investovat stovky milionů korun. Po rekonstrukci 
bude hotel nabízet 160 luxusně vybavených pokojů, kongresový 
sál s 210 místy, wellness centrum a v posledním patře také restau-
raci s terasou a panoramatickým výhledem na město. V rámci 
nového developerského projektu přibude do dvora nová budova. 
Hotel prodal podnikatel Václav Skala přes svou společnost PSN 
firmě VACLAVSKE 25 s.r.o., která patří do skupiny Julius Meinl 
Company. Transakci zprostředkovala real estate skupina poraden-
ské společnosti Deloitte.

Projekce na 2016
Navzdory současné nejistotě ohledně dalšího geopolitického 
a ekonomického vývoje Evropské unie lze předpokládat, že rok 
2016 bude z hlediska investic do hotelových nemovitostí opět 
rekordní. V roce 2016 by totiž mělo dojít k dalším obřím trans-
akcím, které byly oznámeny již v průběhu roku 2015. Jedná se 
zejména o fúzi hotelových řetězců Starwood Hotels & Resort 
a Marriott International nebo akvizici portfolia B&B Hotels Group 
s 320 hotely po celé Evropě private-equity fondem PAI. Částka 
byla v případě této akvizice vyčíslena na téměř 800 miliónů eur. 
Z důvodu nízkých úrokových sazeb a tudíž levného dluhového 
financování na straně jedné a zároveň stoupajícího počtu turistů 
v evropských destinacích na straně druhé, poroste investiční 
poptávka a transakční aktivita v hotelovém sektoru i v roce 2016.  

Zdroj: BNP Real Estate, HVS, STR, Colliers, CBRE, Deloitte 

Největší zvěřejněné hotelové transakce v Evropě v roce 2015

Země Město Hotel Hvězdy Počet 
pokojů  Cena (€) Cena za  

pokoj (€) Prodal Koupil

Velká Británie Londýn Holiday Inn London 
Kensington Forum 4 906  543 000 000     600 000 Apollo Global  

Management
Queensgate 
Investment

Francie Paříž Intercontinental Paris Le Grand 4 470  330 000 000     702 000    IHG Qatar Investment 
Authority

Velká Británie Londýn St. Ermin ś Hotel 4 331  231 500 000     700 000    
Amerimar, Angelo 
Gordon, GraceMark 
Investments ( JV)

Sunrider  
International

Itálie Řím Westin Excelsior 5 316  222 000 000     703 000    Starwood Capital 
Group Katara Hospitality

Velká Británie Londýn Ace Hotel London Shoreditch 5 258  206 800 000     802 000    Starwood Capital 
Group Limulus Ltd.

Francie Paříž Novotel Tour Eiffel Hotel 4 764  200 000 000     262 000    AccorHotels MI29 Eurobail

Španělsko Madrid Villa Magna 5 150  190 000 000     1 267 000    Nezveřejněno Colombian HNWI

Německo Mnichov Sofitel Munich Bayerpost 5 396  180 000 000     455 000    Ebertz & Partner Deka Immobilien

Norsko Oslo Radisson Blu Airport Hotel 4 500  172 000 000     344 000    Avinor AS O. G. Ottersland

Německo Mnichov Le Méridien Munich 4 381  158 000 000     415 000    Kildare Partners Deka Immobilien
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Radka Mašková
rmaskova@deloitteCE.com

Aktuální praxe orgánů finanční správy  
v této oblasti

Při odhalování karuselových podvodů ze strany orgánů finanční 
správy zaznamenáváme v současné době hned několik trendů, 
které mění pohled na zažité vnímání tohoto typu podvodů. 
V první řadě platí, že daňovými podvody na DPH mohou být zatí-
ženy dodávky téměř jakéhokoliv zboží. Nelze se proto domnívat, 
že povinnost prověřovat své obchodní partnery mají pouze spo-
lečnosti, které obchodují s tzv. rizikovými komoditami (jak bylo 
v minulosti označováno např. zlato či pohonné hmoty). Konec-
konců koncept označování určitých komodit za rizikové odmítl 
i Nejvyšší správní soud v jednom ze svých zásadních rozhodnutí 
ve věci společnosti EON Energie ze dne 10. června 2015, č. j. 2 
Afs 15/2014-59.

Stejně tak platí, že odpovědnost za karuselové podvody může být 
dovozena nikoliv pouze u společnosti, která nepřiznala a neod-

vedla DPH či u jejího přímého obchodního partnera, ale u které-
koliv společnosti v rámci řetězce. Velmi často tak dochází k para-
doxním situacím, kdy je v souvislosti s podezřením na daňový 
únik na DPH kontrolována nikoliv společnost, která se podvodu 
dopustila, ale společnost, která není k podnikateli, jež neodvedl 
DPH, v žádném přímém vztahu a ani neví, že taková společnost je 
součástí stejného dodavatelsko-odběratelského řetězce.

V neposlední řadě pak zaznamenáváme rostoucí tendenci 
orgánů finanční správy přezkoumávat při odhalování karuselo-
vých podvodů obchodní rozhodnutí kontrolované společnosti. 
V návaznosti na shora uvedený rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ve věci EON Energie se totiž orgány finanční správy snaží 
dovodit, že předmětné obchody byly uzavřeny za natolik nestan-
dardních podmínek, že společnost musela vědět o tom, že se 
jedná o dodávku zatíženou tímto typem podvodu. Tento postup 
však může být označen za značně kontroverzní, neboť takovéto 
zasahování do svobody podnikání je zcela nepřípustné a orgány 
finanční správy nadto ani nemají dostatečnou odbornou způso-
bilost k přezkoumávání obchodní činnosti daňových subjektů.

Karuselové podvody na DPH se 
mohou týkat i sektoru stavebnictví
O podvodných řetězcích obchodníků s určitými komoditami, které dodávky zboží buď pouze fingují, nebo v uzavře-
ném řetězci společností prodávají stále stejné zboží, se v současné době hojně diskutuje v médiích. Karuselové pod-
vody neboli obecněji daňové podvody na DPH však zahrnují i dodávky zboží, které následují za sebou v řetězci, v němž 
jeden ze zapojených podnikatelů sice řádně dodá požadované zboží, ale nepřizná a nezaplatí za něj DPH, a ostatní 
podnikatelé v řetězci si pak tuto daň nárokují ve formě odpočtu na DPH. Takovéto případy se přitom mohou dotýkat 
každého podnikatele bez ohledu na to, s jakou komoditou obchoduje. V sektoru stavebnictví se soudní praxe napří-
klad vyjadřovala k případům prodejů betonářské oceli. V zásadě veškeré případy obchodníků, kteří byli – velmi často  
nevědomky - zapojeni do obchodních řetězců, v rámci nichž určitý subjekt neodvedl DPH na výstupu, jsou v poslední 
době rozhodovány soudy ve prospěch finančních úřadů.

Daně
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Daně

Prevence prostřednictvím systému interních kontrol
K tomu, aby podnikatel odpovídal za neodvedení daně ze 
strany jiné společnosti v rámci stejného dodavatelsko-odbě-
ratelského řetězce, musí orgány finanční správy prokázat, že 
s přihlédnutím ke všem okolnostem daného obchodu pod-
nikatel věděl nebo vědět měl a mohl o tom, že k takovému 
podvodu může dojít. Pokud bude tento závěr prokázán, 
společnosti nepřiznají nárok na odpočet DPH generovaný 
v souvislosti s takto zatíženými obchody. K tomu, aby společ-
nost v rámci daňové kontroly prokázala, že byla při realizaci 
prověřovaných obchodů v dobré víře, musí mít nastaveny 
přiměřené kontrolní mechanismy ve vztahu ke svým obchod-
ním partnerům.

Z našich zkušeností přitom vyplývá, že v těchto případech 
neexistuje přesně daný seznam opatření k zachování dobré 
víry společnosti v řádný charakter obchodní činnosti jejích 
obchodních partnerů. Z ustálené judikatury je zřejmý požada-
vek, aby společnosti přijímaly opatření podle aktuální situace 
a dostupných informací. Jen v případě, že společnosti jed-
nají s náležitou opatrností a vyhodnocují průběžně varovné 
signály týkající se dodavatelů i odběratelů, zůstává zachována 
jejich dobrá víra.

Společnost, která chce prokázat, že nevěděla a nemohla vědět 
o podvodném jednání v dodavatelsko-odběratelském řetězci, by 
proto měla zahrnout do svých interních procedur i standardizo-
vaný systém prověřování svých obchodních partnerů z hlediska 
jejich důvěryhodnosti při plnění daňových povinností. Výsledky 
tohoto prověřování by měly být prokazatelným způsobem evi-
dovány pro případ daňové kontroly. Související opatření by měla 
být promítnuta také do smluv s obchodními partnery a pracov-
ních (případně dalších) smluv obchodních zástupců vstupujících 
do kontaktu s novými dodavateli. Nezbytné je rovněž vzdělávání 
pracovníků zodpovědných za nákup, jelikož právě jejich postup 
může v budoucnu přinést komplikace v oblasti DPH.

Pokud ve vaší společnosti správce daně otevře daňovou kont-
rolu, je velmi důležité od samého počátku vést kontrolu profe-
sionálně. Dobře vedená daňová kontrola, včetně předkládání 
správných důkazních prostředků, je zásadní pro úspěšné vedení 
případného soudního sporu. 

Společnost Deloitte je Vám připravena asistovat jak s nastave-
ním spolehlivých kontrolních opatření, tak v oblasti vzdělávání 
příslušných zaměstnanců a samozřejmě i s případným vedením 
daňové kontroly. 
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Regulace stavební legislativy  
v hlavním městě Praze a vybraných 
evropských metropolích
Podle průzkumu společnosti Deloitte mezi odbornou veřejností,  který se týkal udržitelného rozvoje Prahy, respondenti 
jako vzor pro Prahu nejčastěji uváděli vyspělá města západní Evropy, zejména Londýn, Kodaň, Berlín, Mnichov a Vídeň. 

Zdeněk Horáček
zhoracek@deloittece.com

Jan Pavouk
jpavouk@deloittece.com

Proč jsou zrovna tato města zmiňována? Podle 
odpovědí respondentů jde o kombinaci kvality 

života, citlivého začlenění moderní architektury do historické 
zástavby, podpora výstavby a důraz na koncepční rozvoj města. 
Často je zmiňován také promyšlený systém veřejné dopravy.

Zpracovali jsme studii zaměřenou na porovnání legislativních 
podmínek pro rozvoj území a pro stavebnictví v těchto městech 
s regulací v Praze. Ze srovnání je zřejmé, že Praze v zásadní míře 
chybí koncepční přístup a jasné, předem dané, podmínky pro 
výstavbu a její plánování. 

Konkrétně se lze inspirovat např. Kodaní, kde územní plánování 
probíhá již téměř 70 let formou tzv. „Finger Planu“, což je zvláštní 
územní plán beroucí v potaz historický vývoj města a přilehlé 
zástavby. Přestože nynější podoba Finger Planu je od té původní 
značně odlišná, základní idea (tedy rozvoj města a jeho okolí 
ve tvaru lidské ruky s nataženými prsty, mezi kterými je oblast 
pro zeleň a rekreaci obyvatel) zůstává stejná a je pouze, bez 
odporu všech zúčastněných subjektů, rozvíjena podle nejnověj-
ších poznatků z oblasti územního rozvoje.  

Původní dánský Finger Plan z roku 1947 platný pro 
plánování v oblasti Kodaně a okolí.

https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/fp-eng_31_13052015.pdf

Vzhledem k tomu, že mezi odbornou veřejností, a zejména 
zástupci velkých společností v České republice podnikajících 
v oblasti stavebnictví, je nyní zásadním tématem opodstatnění 
a platnost tzv. pražských stavebních předpisů („PSP“), zaměřili 
jsme se na toto téma u nás i v zahraničí.

Mají zmiňovaná evropská města stavební regulaci odlišnou 
od zbytku země? Případně, poskytují některá tato města Praze 
vhodný příklad k následování?

Specifická stavební legislativa platná pouze pro hlavní město 
je obvyklá zejména v německy mluvících zemích. V Berlíně platí 
berlínský stavební řád (Bauordnung für Berlin), v Mnichově, 
který je hlavním městem spolkové země Bavorsko, speciální 
úprava není, uplatní se ale zemské stavební předpisy (Bayersche 
Bauordnung). Vídeňský stavební řád je souborem více norem 
různé povahy v jednom dokumentu (Bauordnung für Wien), které 
upravují i pravidla pro vývoj města a pro městské plánování. 

Zvláštní situace v evropském kontextu platí v Dánsku – hlavní 
město Kodaň nemá zvláštní stavební předpisy, nicméně jeho 
výjimečnost je uznána v dánské stavební regulaci vyčleněním 
zvláštního prostoru pro hlavní město a přilehlou oblast (tzv. 
Greater Copenhagen). 

Co se týče Londýna, i zde je situace složitá, když pro celou Anglii 
a Wales – Londýn nevyjímaje – platí stavební zákon z roku 1984 
(Building Act 1984), nicméně Londýn má i řadu dalších regulací 
(vyhlášek), upravující výstavbu zejména v centru Londýna. Pro 
centrum (City of London) je také při územním plánování značný 
důraz kladen na podporu turistickéhu ruchu, což se projevuje mj. 
i  vytvářením zvláštních „vyhlídkových“ koridorů města.

Z výše uvedeného je zřejmé, že přestože situace je odlišná v růz-
ných částech Evropy, hlavní města většinou mají vlastní stavební 
předpisy, případně zvláštní postavení.

Vzhledem k podobnému historickému vývoji v naší oblasti 
a inspirací legislativy rakouskou právní úpravou se jeví jako přiro-
zené vydat se cestou německy mluvících zemí, tj. mít specifickou 
právní úpravu stavebnictví v hlavním městě. V případě Londýna 
a Kodaně situace není tak jednoznačná, přesto zde hlavní město 
má své výsadní postavení ve stavební legislativě. 

Český stavební zákon se speciální úpravou pro hlavní město 
Prahu v podobě PSP počítá. Nicméně do nedávné doby byl osud 

Právo

https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/fp-eng_31_13052015.pdf
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PSP značně nejistý. Po několika letech příprav byla jejich platnost 
v loňském roce pozastavena, aby byly následně ještě upraveny 
podle notifikačních požadavků Evropské komise, a nyní konečně 
dne 27. května 2016 Rada hl. m. Prahy definitivně schválila jejich 
poslední verzi s předpokládanou platností od 1. srpna 2016. 
S PSP však nepočítá novela stavebního zákona, která by opráv-
nění Prahy vydávat vlastní stavební předpisy měla zrušit.

Neustálé změny stavebního zákona (15 novel za deset let 
účinnosti), nekoncepční přístup, a také nutnost vícestupňového 
povolovacího řízení (přestože stavba odpovídá schválenému 
územního plánu) jsou problémy, které vyspělá zahraniční města 
většinou neznají.

Celé znění studie najdete na: www.deloitte.com/cz

Právo

Mapová část územního plánu města Londýna (City of London Local Plan) s perimetry pro výhled.

http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/planning/planning-policy/local-plan/Pages/default.aspx 

http://www2.deloitte.com/cz/cs.html
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Ikony stavebnictví
Seriál

Allianz Arena 
Fotbalový stadion 

Vojtěch Petrík
vpetrik@deloittece.com

Allianz Arena je fotbalový stadion v Mnichově, 
kde jsou domácí hned dva kluby – FC Bayern 

Mnichov a TSV 1860 Mnichov. Oficiálně byl otevřen v roce 2005 
a již o rok později hostil některé zápasy mistrovství světa nebo 
finále Ligy mistrů. Z hlediska kapacity se jedná o druhý největší 
stadion v celém Německu. Technicky i architektonicky pozoru-
hodný stadion se po otevření ihned stal dominantou Mnichova.

V roce 2001 se konalo referendum, ve kterém občané Mni-
chova rozhodli, že dojde k postavení nového fotbalového 
stadionu na kraji metropole ve čtvrti Fröttmaning. Základní 

stavební kámen byl položen 21. října 2002, přičemž na konci 
dubna roku 2005 byly již stavební práce dokončeny. Oficiálního 
otevření se pak stadion dočkal 30. května 2005 při přátelském 
utkání mezi Mnichovem 1860 a 1. FC Norimberkem.

Z osmi návrhů stadionu postoupily do závěrečného kola 
výběrového řízení pouze dvě architektonická studia. Zakázku 
nakonec obdržela švýcarská kancelář Herzog & de Meuron, 
která mimo jiné navrhla i další významnou budovu moderní 
doby v Německu, Labskou filharmonii v Hamburku. Švýcarští 
architekti vypracovali koncept stadionu složeného z 2 748 
průhledných, lichoběžníkových „polštářů“ z fólie ETFE (zkratka 
pro pevný plast s vysokou odolností vůči korozi a trvanlivostí 
v širokém rozsahu teplot), které mohou být zevnitř osvětleny 
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v různých barvách. Jedním z hlavních cílů architekta totiž bylo 
vytvořit moderní budovu, která pracuje se světlem a pomocí 
nich může vyjadřovat emoce. Barva stadionu je pak určena 
podle toho, jaký domácí tým zrovna nastupuje k utkání. Pro 
Bayern Mnichov je barva stadionu červená, pro Mnichov 1860 
je barva modrá. Pokud stadion hostí německou fotbalovou 
reprezentaci je zabarven do německé trikolóry. 

Tato střešní membrána rozkládající se na ploše o rozměrech 
66 500 m² připomíná z dálky nafukovací člun (německy „Schlau-
chboot“), podle kterého je stadion také přezdíván. Fasádní plášť 
oblého tvaru obepíná fotbalové hřiště se třemi patry tribun se 
zázemím a dalším vybavením jako gastronomická zařízení, síň 
slávy, klubové obchody, prostory pro novináře nebo kancelářské 
a konferenční prostory. Tento supermoderní fotbalový stadion 
je příkladem využití inovačních technik a materiálů a stal se 
symbiózou vrcholového fotbalu a high-tech architektury. Návrh 
stadionu je pojat jako obrovské svítící těleso rozprostřené podél 
jednoho z dálničních tahů při vjezdu do mnichovské městské čtvrti 
Fröttmaning na rozmezí urbanizovaného prostoru a volné krajiny. 
Celková kapacita stadionu je u ligových utkání 75 000 diváků, 
u mezinárodních je pak o 5 000 menší.   

Vlastníkem stadionu se stala nově založená společnost Allianz 
Arena München Stadion GmbH, která byla původně z poloviny 
vlastněna společností FC Bayern München AG a z poloviny 
TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA. Celkové stavební 
náklady byly vyčísleny na celkem 340 mil. EUR. Vzhledem 

k finančním problémům musel jeden z akcionářů, společnost 
TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA, prodat svůj podíl 
společnosti FC Bayern München AG, která se od té doby stala 
jediným vlastníkem. Financování tohoto developerského 
projektu poskytlo sdružení čtyř subjektů – Eurohypo AG, 
Dresdner Bank AG, uzavřený fond skupiny KGAL a FC Bayern 
München AG. Společně s výstavbou stadionu došlo i k rozvoji 
infrastruktury v okolí, což bylo financováno výhradně z veřej-
ných prostředků v celkové výši 210 mil. EUR. Právo na název 
arény si do roku 2041 zajistil finanční koncern Allianz, který 
každoročně přispívá 20 mil. EUR formou sponzoringu. Zároveň 
v roce 2014 koupil osmiprocentní podíl ve fotbalovém klubu 
Bayern Mnichov v hodnotě 110 mil. EUR a stal se tak třetím 
největším akcionářem. 

Zajímavostí je, že klub Bayern Mnichov dokázal již v roce 2014, 
tedy 9 let po dokončení stavby, splatit veškeré závazky, které 
se vztahovaly na financování výstavby stadionu. Původní 
termín poslední splátky byl přitom plánován až v roce 2030. 
Hlavním důvodem předčasného splacení byly zejména vysoké 
příjmy stadionu, které například v sezóně 2014/2015 činily 
56 mil. EUR. Příjmy Allianz Areny totiž tvoří v průměru 15 % 
celkových příjmů Bayernu. Podle studie Deloitte Football 
Money League 2016, kterou každoročně zpracovává britský 
tým společnosti Deloitte zaměřující se na oblast sportovního 
byznysu, dosahoval rozpočet Bayernu v této sezóně 474 mil. 
EUR. Z hlediska příjmů se tým FC Bayern Mnichov umístil 
na 5. místě ze všech fotbalových klubů světa. 

Allianz Arena v číslech

 75 000  je celková kapacita stadionu 

u ligových utkání

 9  let je doba, za kterou byla splacena 

celá částka na výstavbu stadionu

 2 748   je počet “polštářů”, které pokrývají 

fasádu stadionu

 171 000  m² je celková užitná plocha stadionu

 66 500  m² je celková plocha fásady a střechy 

pokrytá “polštáři”

 340  mil. EUR činily celkové náklady 

na stavbu  

 56  mil. EUR byly celkové příjmy stadionu 

v sezóně 2014/2015

 75  km je maximální vzdálenost, kam až 

je možné osvětlený stadion vidět
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