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Někdy se zablýská, aby se strhla silná a třeba i ničivá bouřka, 
někdy se ale také blýská na lepší časy. Když se blýskalo v roce 
2014 a lepší časy přišly, nebylo jisté, jestli dobrý vývoj bude 

pokračovat i v roce 2015. Teď sice jeho výsledky nejsou ještě spočítány, 
ale už víme, že dopadne stejně dobře, ne-li o něco lépe. To by měl být 
pro stavebnictví dobrý signál i pro budoucnost.

Jásat ale předčasně, myslet si že jinak už být ani nemůže, že to špatné 
už jsme si protrpěli, to by bylo falešné. Existují mnohá rizika, jak 
v oblasti ekonomické, tak společenské a pro jejich předcházení proticyk-
lickými zásahy hraje nezastupitelnou roli stát.   

Investice jsou veřejným kapitálem, nikoli příjmem stavebních firem, 
nebo jak se rádo říká betonového lobby. Proto se stát (vláda) musí 
postarat o to, aby urychleně napravil investicím nepřející legislativu, aby 
jako největší investor připravil k realizaci největší a nejprioritnější stavby, 
aby zajistil čerpání evropských fondů.

Na tom všem především záleží, jestli to blýskání v roce 2016 bude to nic 
dobrého nevěštící, nebo to nadějné. Z toho, co už dnes o připravených 
zakázkách víme, lze předpokládat, že zase až tak moc životodárného 
deště nebude. Hlavně aby bylo alespoň střídavě oblačno.

Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu 
podnikatelů ve sta-
vebnictví v ČR

Nebude-li pršet, 
ať alespoň není sucho

Glosa 

Anketa

Myslíte si, že silný růst ekonomiky a stavebnictví vydrží i v příštím roce?

Ing. Pavel Pilát
generální ředitel 
Metrostav 

Rok 2016 bude v našem oboru 
ovlivněn zákonem o zadávání veřejných 
zakázek, zákonem o EIA, schopností 
čerpat evropské dotace a připraveností 
investičních akcí. Proto očekávám jen 
velmi mírný nárůst stavební produkce, 
která je již dnes limitována i nedostatkem 
některých dělnických profesí.

Ing. Leoš Vrzalík 
Business development ředitel 
Skanska 

Myslím, že v roce 2016 bude stavební trh 
pokračovat v růstu, byť asi nebude tak výrazný 
jako v první části roku letošního. Zároveň 
doufám, že tento růst bude rovnoměrněji 
rozdělen mezi jednotlivé segmenty, byť 
poptávka po novém bydlení a investice 
do infrastruktury spolu s investicemi 
v průmyslu zůstanou tahouny stavebnictví 
i v následujících dvanácti měsících.

Ing. Bohumil Mach 
výkonný ředitel Gemo 
Olomouc

V pozemním stavitelství očekávám 
navýšenou poptávku v oblasti 
rezidenčních projektů, v logistice 
a průmyslové výstavbě a naopak pokles 
poptávky po nových obchodních 
centrech s tím, jak je již retailový trh 
dostatečně saturován.   
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MonitorMonitor

Výsledkový servis za Q3 2015

Výdaje na hrubý domácí produkt, stálé kupní ceny

Stavební produkce Q1 - Q3 2015, mil. Kč (b.c.)

Průměrný počet osob zaměstnaných ve stavebnictví

Průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob

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

Podíl veřejných a soukromých zakázek u stavebních 
 podniků ke konci H1 2015 na hodnotě tuzemských 
zakázek celkem

Podíl počtu veřejných a soukromých zakázek u stavebních firem 
ke konci H1 2015 na celkovém počtu tuzemských zakázek

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

Počet vydaných stavebních  
povolení

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

Míra nezaměstnanosti

HDP

Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí 

meziročně zvýšil o 4,5 % a ve srovnání 

s předchozím čtvrtletím vzrostl o 0,5 %. 

Vedle stabilního růstu spotřeby domácností 

(meziroční růst o 3 %) a investic byl tento 

vývoj významně podpořen i výdaji vládních 

institucí a zahraniční poptávkou. Rostla 

výkonnost téměř všech odvětví tuzemské 

ekonomiky. Tradičně nejvíce přispěl k růstu 

HPH zpracovatelský průmysl (růst o 7,9 % 

meziročně) a přispělo také stavebnictví, které 

hlavně díky zvýšeným výdajům vládních 

institucí vzrostlo meziročně o 5,5 %.

Stavebnictví

Stavební produkce v říjnu 2015 klesla 

meziročně reálně o 1,3 %. Stavební úřady 

vydaly meziročně o 3,8 % stavebních 

povolení více a orientační hodnota 

těchto povolení vzrostla o 29,2 %. Bylo 

zahájeno meziročně o 17,6 % bytů více. 

Dokončeno bylo o 16,9 % bytů méně. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

v podnicích s 50 a více zaměstnanci 

ve stavebnictví se v říjnu 2015 

meziročně snížil o 3,2 %, ale průměrná 

hrubá měsíční nominální mzda těchto 

zaměstnanců meziročně vzrostla 

o 6,9 %.

ZaměstnanostObecná míra nezaměstnanosti očištěná 
od sezónních vlivů dosáhla v říjnu 
letošního roku 4,8 % a meziročně se 
snížila o 1,1 procentního bodu. Ve 3. 
čtvrtletí bylo podle pojetí národních 
účtů zaměstnáno v průměru 5 170 000 
osob, což představuje meziroční nárůst 
o 1,2 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 

15–29 let očištěná od sezónních vlivů 
činila 46,8 %, ve věku 30–49 let 85,7 % 
a ve skupině osob 50–64letých 67,4 %.

Makroekonomické údaje

Oborové údaje – stavebnictví

Development

4

Firmy s největším podílem na získaných veřejných zakázkách z Q1 - Q3 2015

Samostatně Ve sdružení

Pořadí Společnost Počet Hodnota 
v tis. Kč

Počet Počet účast. Hodnota* 
v tis. Kč

1. Skanska a.s. 75 6 077 455 26 85 1 089 886

2. EUROVIA CS, a.s. 183 3 693 444 89 231 8 723 907

2. Metrostav a.s. 73 1 262 739 79 220 11 784 584

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

Zdroj: ÚRS Praha, ČSÚ

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

Zdroj: ČSÚ

Orientační hodnota vydaných  
stavebních povolení (mil. Kč)

Objem poskytnutých  
hypotečních úvěrů (miliardy Kč)

Poznámka: podniky s 50 a více zaměstananci

pozemní stavitelství - tuzemsko

veřejné veřejné

pozemní stavitelství 

inženýrské stavitelství - tuzemsko

inženýrské stavitelství 

v zahraničí

soukromé soukromé

64 % 42%

36 %
58%
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Aktuálně 

Co nás čeká v roce 2016

David Marek, hlavní ekonom Deloitte
dmarek@deloittece.com

Letošní rok přinesl mnohá překvapení. V ekonomické 
oblasti jednoznačně převažovala ta pozitivní. Tempo 
růstu HDP výrazně akcelerovalo a pravděpodobně 

se bude pohybovat kolem 4,5 procenta. Díky tomu dále klesla 
nezaměstnanost. Inflace přitom zůstává nízká, a to především díky 
výraznému poklesu cen komodit ve světě. Celkové hodnocení eko-
nomického vývoje v letošním roce je jednoznačně pozitivní. Budeme 
moci toto říci také o roce 2016?

Globální podmínky
Pro malou otevřenou ekonomiku, což je případ České republiky, je 
klíčovým faktorem determinujícím vývoj v nejbližší budoucnosti stav 
a očekávaný vývoj světové ekonomiky, zejména potom v zemích, 
které jsou hlavními obchodními partnery. Aktuálně se předpokládá, 
že by tempo růstu globální ekonomiky mělo v roce 2016 mírně 
zrychlit na 3,6 procenta. Zrychlení růstu v USA a Japonsku a zmír-
nění recese v Rusku by měly mít vyšší vliv na globální ekonomiku než 
zpomalení růstu v Číně.

Eurozónu patrně v roce 2016 čeká podobné tempo růstu jako letos, 
tedy růst HDP v rozmezí 1,5-2,0 procenta. Podařilo se sice stabili-
zovat ekonomickou a finanční situaci ve Španělsku, Itálii či Řecku, 
rychlejšímu růstu ekonomiky eurozóny však brání vleklé strukturální 
problémy a zpřísňování regulace finančního sektoru.

O poznání svižněji v roce 2016 porostou ekonomiky zemí střední 
Evropy.  Slovensko a Polsko by měly pokračovat v růstu převyšujícím 
3 procenta, Maďarsko by mělo růst jen o málo rychleji. Středoevrop-
ské země si dokázaly udržet konkurenční výhodu v podobě příznivé 
relace produktivity práce a mezd, zároveň jim pomáhají relativně 
slabší kurzy jejich měn vůči euru. Díky tomu dokáží růst solidním 
tempem, přestože růst eurozóny zůstává pomalý.

Z externích podmínek je pro českou ekonomiku zásadní vývoj 
cen komodit. Po letošním výrazném poklesu cen prakticky všech 
klíčových nerostných surovin prozatím nic nenasvědčuje, že by 
mělo v brzké době dojít k obratu. Cena ropy typu Brent by se měla 
po většinu příštího roku držet v blízkosti hranice 50 dolarů za barel.

Zpomalení růstu po odeznění mimořádných faktorů
Česká ekonomika v roce 2016 patrně bude pokračovat v růstu, 
nicméně nesjpíše neudrží vysoké tempo letošního roku. Po očeká-
vaném zvýšení HDP o 4,6 procenta v roce 2015 dojde v roce 2016 
ke zpomalení růstu na 2,0 procenta. 

Nejde o žádné dramatické zhoršení situace, pouze k růstu HDP nebu-
dou přispívat mimořádné faktory, které stály za akcelerací  
v roce 2015. K vysokému růstu HDP v roce 2015 pomohly dočerpávání 
prostředků ze strukturálních fondů EU určených pro Českou repub-
liku v programovém období 2007-2013 a změna sazeb spotřebních 

daní na tabákové výrobky, která negativně ovlivnila HDP v roce 2014, 
pomohla však zvýšit HDP v roce 2015. Celkový vliv obou těchto faktorů 
lze odhadnout na 1-1,5 procenta HDP, tj. při jejich absenci by se tempo 
růstu HDP v roce 2015 nejspíše pohybovalo mezi 3-3,5 procenty.

Vzhledem k významu mimořádných faktorů působících v roce 2015 
je vhodnější dívat se na roky 2015 a 2016 jako celek, neboť mimo-
řádně rychlý růst HDP v roce 2015 zároveň stanovil vysokou laťku 
pro rok 2016 a patrně tak způsobí, že růst v roce 2016 bude nižší, 
než by jinak mohl být. Průměrné tempo růstu HDP v letech 2015-
2016 by mělo dosáhnout 3,3 procenta. To je údaj, který zhruba 
koresponduje s výsledky ostatních středoevropských ekonomik.

Zásadními faktory vývoje HDP v příštím roce by měly být mírný růst 
v eurozóně, nízké ceny komodit ve světě, pokračující velmi uvolněná 
měnová politika ČNB, a mírně negativní fiskální impuls související se 
snížení schodku vládního sektoru.

K růstu HDP o 2,0 procenta by měly přispět spotřeba domácností 
(příspěvek 1,6 procentního bodu), spotřeba vládního sektoru (0,7  
p. b.), firemní investice (0,8 p. b.). Naopak příspěvek čistého exportu 
by měl být negativní (-0,7 p. b.), stejně jako příspěvek změny zásob 
(-0,4 p. b.). Ze sektorového pohledu klíčový příspěvek přinese stejně 
jako letos zpracovatelský průmysl.

Trh práce
Míra nezaměstnanosti sleduje vývoje HDP s mírným zpožděním. Vět-
šina impulsu ze zlepšení ekonomické situace se již do situace na trhu 
práce promítla. Zaměstnanost či míra ekonomické aktivity dosáhly  
v roce 2015 historicky nejvyšších hodnot. Výrazně se v průběhu roku 
2015 zvýšil počet volných pracovních míst. Míra nezaměstnanosti je 
aktuálně druhá nejnižší v EU a v průměru by v roce 2015 měla činit 
5,1 procenta, což je o procentní bod méně než v roce 2014.

V některých odvětvích a regionech již trh práce začíná narážet 
na nedostatek pracovních sil s potřebnou kvalifikací a pokles neza-
městnanosti v roce 2016 již patrně nebude pokračovat tak rychlým 
tempem jako v roce 2015. Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 
2016 by měla činit 4,8 procenta.

V souvislosti s růstem poptávky po práci ze strany firem a poklesem 
nezaměstnanosti pod dlouhodobou strukturální úroveň se začínají 
vynořovat tlaky na růst mezd. Po loňském růst průměrné mzdy o 2,1 
procenta by letos mělo dojít k akceleraci mzdové inflace na 3,2 pro-
centa. V roce 2016 tempo růstu mezd dále zrychlí, růst průměrné 
mzdy by se měl pohybovat mezi 4 a 5 procenty.

Inflace 
Ačkoli ekonomika ožila, inflace stále spí. V blízkosti nuly jí drží nízké 
ceny komodit. Na konci roku 2015 by měla celková inflace činit  
0,2 procenta, jádrová inflace (nezahrnující ceny potravin, pohon-
ných hmot, regulované ceny a dopady změn sazeb nepřímých daní) 
bude činit 1,2 procenta.

Příští rok by se měl projevit rychlý růst ekonomiky tlakem na vyšší 
mzdy, což se částečně přenese také do inflace ve spotřebitelských 
cenách. Jádrová inflace by tak měly zrychlit na 2,0 procenta. 
Ceny potravin přestanou působit dezinflačně, neboť sklizeň v roce 
2015 dosahovala normálních hodnot na rozdíl od výrazně nad-
průměrné úrody v roce 2014. Ceny ropy sice zůstávají nízké, měly 
by se však stabilizovat a dezinflační vliv cen pohonných hmot tak 
bude slábnout, což se projeví jak ve výrobních tak spotřebitelských 
cenách. Celková inflace ve spotřebitelských cenách by na konci roku 
konečně měla dosáhnout 2 procent, tj. inflačního cíle ČNB.

Vnější relace
Základní tendencí zahraničního obchodu v roce 2016 by měl být 
rychlejší růst dovozu než vývozu. Vývoz (v národním pojetí statistiky 
zahraničního obchodu) by se měl zvýšit o 7-8 procent za předpo-
kladu mírného růstu reálné efektivní zahraniční poptávky  
o 2 procenta, stabilitě kurzu koruny vůči euru a udržení konkuren-
ceschopnosti vývozu, tj. stability jednotkových mzdových nákladů. 
Dovoz by se měl meziročně zvýšit o 8-9 procent při reálném růstu 
domácí poptávky o 3 procenta. Přebytek obchodní bilance by se měl 
mírně snížit. V roce 2015 směřuje k hodnotě 145-150 miliard korun, 
v roce 2016 by se měl pohybovat mezi 120-130 miliardami korun.

Běžný účet platební bilance se v roce 2014 poprvé od roku 1993 
přehoupl do kladných hodnot a v roce 2015 es kladné tendence 
prohloubily a kladné saldo by mělo stoupnout na 2,0 procenta HDP. 
Při mírném poklesu přebytku zahraničního obchodu by se mělo 
kladné saldo běžného účtu snížit na 1,8 procenta HDP

Měnová politika
S měnovou politikou to bude (prozatím) velmi jednoduché. Úrokové 
sazby se změní nejdříve v roce 2017. Závazek ČNB držet kurz koruny 
nad hladinou 27 korun za euro bude v platnosti po většinu příštího 
roku, možná celý rok. ČNB hodlá opustit tuto mimořádnou formu 
měnové politiky až v okamžiku, kdy se nebude obávat prudkého 
posílení kurzu koruny po opuštění kurzového závazku, které by 
vedlo k dezinflačním tendencím a riziku opětovného výrazného 
snížení inflace či dokonce deflace. Ještě nějaký čas bude trvat, než 
se odchylka reálného kurzu od odhadované rovnovážné úrovně 
dostatečně zmenší prostřednictvím předstihu inflace v české ekono-
mice před inflací v eurozóně. Je tedy možné, že okamžik opuštění 
kurzového závazku bude ještě odsouvat. Pokud ovšem nezmění ČNB 
názor po personálních změnách, které přijdou v letech 2016 a 2017

Fiskální politika
Na letošní rok byl schválen státní rozpočet s deficitem 100 miliard, 
ovšem díky příznivému vývoji ekonomiky bude nakonec schodek 
činit 60-70 miliard korun. Podle vládního návrhu by měl v roce 2016 
státní rozpočet hospodařit se schodkem 70 miliard korun.

Hospodaření municipalit a zdravotních pojišťoven je mírně přebyt-
kové či vyrovnané. Celkové saldo vládního sektoru by mělo v roce 
2015 činit 1,2 procenta HDP. Při dodržení plánovaného deficitu stát-
ního rozpočtu by v příštím roce došlo ke zhoršení veřejných financí  
a celkový deficit vládního sektoru by se zvýšil na 1,4 procenta HDP. 

Kvůli tomu by se mírně zvýšil dluh vládního sektoru, a to jak  
v absolutním měřítku, tak v relaci k HDP. Na konci příštího roku 
by při naplánovaném vývoji veřejných financí měl dluh dosahovat 
41 procent HDP. Nutno poznamenat, že k vývoji dluhu výrazně 
pomáhají nízké úrokové sazby. V roce 2015 se při několika primár-
ních aukcích státních dluhopisů stalo, že průměrný dosažený výnos 
dosáhl záporných hodnot.

Na extrémně nízké úrokové sazby, stejně tak jako na rychlý růst 
ekonomiky, ovšem nelze spoléhat do nekonečna a k dosažení 
trvale udržitelných veřejných financí bude nutné schodek vládního 
sektoru dále snížit. Relativně nízké zadlužení, naplánované snižování 
schodků vládního sektoru a makroekonomická stabilita zaručují 
České republice stabilní rating. Dosažení lepší ratingové známky 
bude vyžadovat zvýšení ekonomické výkonnosti České republiky.

Celkové hodnocení
Česká ekonomika by si měla v roce 2016 udržet svůj klíčový atribut 
a komparativní výhodu: makroekonomickou a finanční stabilitu. 
Prozatím žádný z klíčových ukazatelů vnitřní, vnější a finanční 
nerovnováhy nenaznačuje blížící se problémy. Pokud by mělo českou 
ekonomiku v příštím roce něco ohrozit či naopak neočekávaně 
povzbudit, budou to spíše externí šoky, případně domácí hospodář-
ská politika.
Díky pokračování solidního růstu, který by v průměru za roky 2015 
a 2016 měl činit 3,3 procenta, by se měla Česká republika mírně 
posunout v reálné konvergenci k průměru EU. HDP na obyvatele 
podle parity kupní síly dosáhl v roce 2014 83 procent průměru 
EU-28. V roce 2016 by ČR v této statistice mohla dosahovat 86 pro-
cent průměru EU a být i nadále na čele středoevropských zemí,  
s nimiž v roce 2004 společně vstoupila do EU.

mailto:dmarek%40deloittece.com?subject=SMART%20Stavebnictv%C3%AD
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Rozhovor

Raději držme nižší objem, 
ale kontinuálně

Miroslav Linhart, Ředitel oddělení nemovitostí 
mlinhart@deloitteCE.com 

Stavebnictví se v letošním roce oklepalo z vleklé recese.  
Podle odhadu vzroste tuzemské stavebnictví v letošním  
roce o cca 7 %. Jak vidíte další vývoj českého stavebnictví  
v následujících letech? 
Cítíme optimismus v oblasti stavebnictví i developmentu. Otázkou 
je, jak na stavební trh zapůsobí legislativní změny, zejména aplikace 
nového ekologického zákona (EIA), který dle současného výkladu může 
vést k odkladu schválených infrastrukturálních staveb nejméně o dva 
roky. Stavební společnosti potřebují dlouhodobě vyrovnaný plán zaká-
zek, který umožní rozumné plánovaní kapacit. 

Jste silný globální hráč, vnímáte nějak situaci jinde v Evropě,  
či ve světě? Vymyká se vývoj v ČR?
Naše společnost roste zejména v regionu Latinské Ameriky, kde některé 
z trhů přináší dvouciferné meziroční růsty v oblasti stavební produkce. 
Z tohoto pohledu Evropa představuje relativně méně atraktivní region. 
Připočteme-li právní nejistoty v podobě například již zmiňovaného 
zákona o EIA, daňové nejistoty, nedostatek kvalifikovaných a práce-
-ochotných sil, nejsme rozhodně prioritizovaným regionem.

Působíte po celé republice, pozorujete rozdíl v aktivitě  
na stavebním trhu mezi jednotlivými kraji ČR?
Překvapuje nás Moravskoslezký kraj – makroekonomické údaje nejsou 
úplně optimální, na druhou stranu korporátní poptávka i poptávka 
domácností je zajímavá. A to i přes konkurenci polských dodavatelů. 

Které segmenty trhu považujete ve středně a dlouhodobém 
pohledu za nejperspektivnější?
Z pohledu odbytu cementu a betonových produktů jsou stále nejper-
spektivnější dopravní stavby. Ale jedná se zároveň o segment nejvíce 
poznamenaný politickými nejistotami. Musíme se tedy rozumně zamě-
řovat na všechny segmenty. Aktuálně nás táhne privátní sektor.

Co by podle Vás pomohlo dlouhodobé stabilitě českého  
stavebnictví? 
Politický konsensus ohledně dlouhodobé strategie veřejných staveb-
ních zakázek. Nejhorší pro náš segment jsou výrazné výkyvy veřejných 
stavebních investic. Raději držme nižší objem, ale kontinuálně. Mají-li 
stavební firmy dlouhodobě profitovat, investovat a zaměstnávat, potře-
bují dlouhodobý závazný plán. 

Kde vidíte nejkritičtější místa českého stavebnictví?
Jednoznačně chybějící dlouhodobá koncepce, závislost na politických 
ujednáních, chybějící jasný koordinační bod – Ministerstvo stavebnictví. 

Změnila se pro Vás struktura a velikost zakázek či investorů 
oproti předkrizovému a krizovému období?
Velikost určitě – roste segment malých a středních zakázek. Struktura 
taktéž – větší stabilitu přináší privátní sektor. 

Rozlišujete jako firma mezi soukromým investorem a veřej-
nou institucí? Vidíte nějaký zásadní rozdíl mezi těmito typy 
investorů?
V ceně a kvalitě vůbec. Našimi odběrateli jsou z 95% stavební společ-
nosti a střední a drobní odběratelé, veřejný sektor nás napřímo poptává 
zcela minimálně. 

Jak Vaše firma vnímá fakt, že instituce státní správy při vyhod-
nocování soutěží o veřejné stavební zakázky upřednostňují 
paušálně nejnižší cenu?
Z mezinárodního pohledu se nejedná úplně o koncepční přístup – 
podstatná je ekonomická výhodnost, tedy kombinace více kritérií. Navíc 
jednokriteriální výběr na základě nejnižší ceny může preferovat „gará-
žové firmy“ na úkor standardně fungujících společností. Tento přístup 
může vést ke snížení investic i ke skokovému snížení kvality. Vše se jako 
„bumerang“ vrátí celé ekonomice. Volejme po stabilním prostředí, které 
bude podporovat investice do technologií i vzdělání. 

Ceny na rezidenčním trhu v ČR rostou, vnímáte tento trend 
i ve Vaší oblasti?
Sekundárně ano – stavební trh se odrazil ode dna a místo nejnižší 
ceny (často pod výrobními náklady) preferuje kvalitu a garanci termínu 
dodávky.

Jaká byla Vaše nejzajímavější zakázka, nebo zkušenost?
Naše stavební divize (CEMEX Construction Services) například realizuje 
tzv.bílou vanu pro jeden z nejvyšších a zřejmě i jeden z posledních 
mrakodrapů v Praze. Jinak dodáváme na další významné pozemní 
i dopravní stavby v České i Slovenské republice. Zvláště nás těší, že 
stále pokračuje výstavba průmyslových a skladových hal pro zahraniční 
investory, což svědčí o tom, že Česká republika si i přes dopady krize 
zachovala mezinárodní renomé v oblasti průmyslu.

Na závěr, jak vidíte budoucnost stavebnictví, je na obzoru 
třeba nějaká technologie, která by mohla mít na odvětví 
zásadní dopad?
Inovací a nových technologií je celá řada. Ale zmínil bych v zahraničí 
velmi oblíbenou a v České republice zatím velmi opomíjenou techno-
logii – válcované betony pro silniční stavby. Válcované betony vykazují 
výrazně vyšší životnost, než klasické asfaltové komunikace. Širokým 
zavedením válcovaných betonů bychom významně snížili potřebu 
neustálých oprav vozovek. 

Říká pro SMART magazín Ing. Karel Koszegi, ředitel strategie CEMEX. 

Ing. Karel Kőszegi, MBA, 

Karel Kőszegi je od roku 2015 ředitel strategického 
plánování skupiny CEMEX. V managementu CEMEXu 
působí od roku 2010. Kromě vedení oddělení strategic-
kého plánování řídil akvizici Holcim Česko a projektově 
vede postintegrační proces v ČR. Zkušenosti s finančním 
plánováním, kontrolingem, projektovým řízením a M&A 
nasbíral ve Skupině ČEZ, kde jako expatriot působil 
například v Bosně a Hercegovině, Rumunsku a Turecku. 
Karel Kőszegi je absolventem Fakulty financí a účetnictví 
VŠE v Praze. Titul MBA získal v oboru marketing a finance 
na DePaul University of Chicago.

Rozhovor
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Analýza

Jan Kohoutek, Konzultant
jkohoutek@deloittece.com

Investice do komerčních nemovitostí se za první  
tři čtvrtletí roku 2015 vyšplhaly do výše 2,35 miliard 
EUR a již nyní tak překonaly celý loňský rok. Je tak 

pravděpodobné, že se letošní rok vyrovná rekordnímu roku 2007. 
Nejaktivnější z hlediska investic byl sektor maloobchodu  
s podílem 45 %.

Shrnutí
Trh komerčních nemovitostí v České republice má nakročeno  
k rekordnímu roku. Ke konci 3. čtvrtletí letošního roku bylo na českém 
trhu komerčních nemovitostí proin-
vestováno celkem 2,35 miliard EUR. 
Rekordními transakcemi byl prodej 
obchodního centra Palladium 
v Praze za 570 milionů EUR a prodej 
bytového portfolia RPG na Ostrav-
sku za cenu okolo 700 milionů EUR.
České ekonomice se také daří. 
Tempo růstu HDP výrazně akcele-
rovalo a pohybuje se kolem 4,5 %. 
Vedle stabilního růstu spotřeby 
domácností (meziroční růst o 3 %)  
a investic byl tento vývoj významně 
podpořen i výdaji vládních institucí 
a zahraniční poptávkou. Rostla 
výkonnost téměř všech odvětví 
tuzemské ekonomiky. Tradičně 
nejvíce přispěl k růstu HDP zpra-
covatelský průmysl (růst  o 7,9 % 
meziročně) a přispělo také staveb-
nictví, které hlavně díky zvýšeným 
výdajům vládních institucí vzrostlo 
meziročně o 5,5 %. Díky tomu dále klesla míra nezaměstnanosti, 
která v říjnu letošního roku dosáhla 4,8 % a meziročně se snížila  
o 1,1 procentního bodu. Inflace přitom zůstává nízká, a to především 
díky výraznému poklesu cen komodit ve světě.

Maloobchod
Transakce v sekci maloobchodních nemovitostí představují 45% podíl  
z celkového objemu investic v na českém trhu komerčních nemovitostí. 
Největší a rekordní transakcí na trhu maloobchodních nemovitostí 
za první tři čtvrtletí roku 2015 je prodej nákupního centra Palladium 
v Praze, které od společnosti Hannover Leasing koupil německý inves-

tiční fond Union Investment za částku okolo 570 milionů EUR. Další 
velkou transakcí byl prodej 75% podílu v obchodním centru Pankrác 
za 162 milionů EUR. Kupcem je vlastník a operátor obchodních center  
v Evropě Atrium European Real Estate, prodávajícím byla společnost 
Unibail-Rodamco. Společnost Atrium European Real Estate figuro-
vala také v další transakci a to prodeji portfolia 72 maloobchodních 
nemovitostí malého formátu, které od ní za cenu okolo 70 milionů EUR 
koupila německá private equity společnost Peakside. 

V centru Prahy pak změnu vlastníka zaznamenal projekt Savarin, který 
odkoupila skupina investorů v čele se společností Crestyl za částku 
okolo 80 milionů EUR. Skupina PPF prodala jednu z vlajkových lodí 
pražské Pařížské ulice – budovu Pařížská 3 s nájemcem Louisem Vuitto-

nem koupila do svého fondu Investiční kapitálová společnost Komerční 
banky. Dle informací z realitního trhu se jedná o transakci s výnosem 
okolo 4%.

Jedna zajímavá transakce se odehrála i v Brně, kde společnost CBRE 
Global Investors koupila od společnosti AIG Lincoln obchodní centrum 
Campus Square za cenu okolo 50 milionů EUR. Další významnou 
transakcí byl prodej karlovarského obchodního centra Varyáda, které 
investiční fond Invesco Real Estate prodal někdejšímu developerovi 
Palladia skupině European Property Group. Skupina EPG plánuje cent-
rum rozšířit.

Za první tři čtvrtletí roku 2015 bylo otevřeno jedno nákupní centrum 
Central Kladno společnosti Crestyl, které nabízí 26 000 m2 obchod-
ních ploch. Dále započaly práce na rozšíření Centra Chodov, které by 
se tímto mělo rozšířit o dalších 40 000 m2 na konečných 100 000 m2 
obchodních ploch. V Jablonci pokračují práce na stavbě nákupního 
Central Jablonec společnosti Crestyl, HB Reavis připravuje Aupark  
v Hradci Králové a spolelečnost Dreitonel pokračuje na projektu nej-
většího outletového centra v ČR The Prague Outlet u pražského letiště, 
které v první fázi nabídne 60 obchodních jednotek na ploše 12 000 m2.

Kanceláře
Transakce v oblasti kancelářských nemovitostí představovaly za první 
tři čtvrtletí letošního roku 16% podíl. Největší transakcí byla akvizice 
středoevropského portfolia nemovitostí Aviva americkou společností 
Lone Star, v České republice tato transakce o objemu cca 100 milionů 
EUR zahrnovala například kancelářské budovy Oasis Florenc, budov A, B 
a C v Avenir Business Parku v Praze. 

Hned dvě transakce v průběhu roku uskutečnili Skanska a Invesco Real 
Estate. V obojích případech byla Skanska prodávajícím nově dokon-
čených kancelářských budov Riverview a Corso Court II., kde Skanska 
zůstává jako klíčový nájemce. Na Pankráci koupila česká investiční sku-
pina Cimex administrativní budovu Vyšehrad Garden od Immofinanz. 
Revetas Capital úspěšně dokončili akvizici kancelářského komplexu A7 
Office Centre. Skupina Mint koupila od fondu Deka Immobilien budovu 
Panorama Office Centre nad Václavským náměstím v Praze. V pražských 
Dejvicích pak změnila vlastníka Hadovka Office Centre, kterou koupila 
Europa Capital za 43 milionů EUR.

V roce 2015 bylo dokončeno několik velkých kancelářských projektů 
a nabídka pražského kancelářského trhu se zvýšila o více než 180 000 
m2. Jmenovitě HB Reavis dokončil projekt Metronom v Nových Butovi-
cích s 29 900 m2, Passerinvest Group otevřel budovu Delta v rámci jeho 
BB Centra s 40 600 m2. Penta otevřela v Jinonicích Aviaticu s 23 100 m2 
a Skanska dokončila projekt Corso Court II v pražském Karlíně s 16 900 
m2. V Praze 4 byl otevřen projekt Green Line od developera Karimpol 
s 13 700 m2 kancelářské plochy a těsně před Vánocemi Immorent ote-
vřel projekt Enterprise v Praze 4 s 29 000 m2. Další dokončené projekty 
jsou Crystal Prague v Praze 3 s 12.800 m2 a Meteor C v Karlíně s 4 700 
m2. Zrekonstruované kancelářské projekty jsou B3 Pankrác v Praze 4 
s 11 500 m2 a Aero House v Praze 8 s 3 700 m2.

Průmysl a logistika
V segmentu průmyslových nemovitosti proběhly v roce 2015 trans-
akce o celkovém objemu 212 milionů EUR. V segmentu průmyslových 
nemovitostí převládají built-to-suit transakce a nájemní transakce nad 

investiční aktivitou. Od počátku roku 2015 bylo prozatím dokončeno 
téměř 420 000 m² halových ploch, což je 8% nárůst oproti předcho-
zímu roku. Tento nárůst se odehrál zejména ve Středočeském kraji, 
kde byl otevřen Prague Airport Park I – Amazon se 130 000 m2 halové 
plochy. Dalších více než 370 000 m2 je v současné době ve výstavbě  
a čeká na dokončení.

Největší transakcí na českém trhu logistických nemovitostí za rok 2015 
je prodej Logistického centra v Dobrovízi u Prahy za 150 milionů EUR. 
Areál s 255 000 m2 získala na začátku roku AEW Europe od developera 
Panattoni Europe. V Hostivicích získalo Segro logistickou halu s 12 000 
m2 od dosavadního uživatele patřící do skupiny Maersk.

Hotelový segment
V roce 2015 byly uzavřeny transakce v celkové výši přes 70 milionů EUR. 
Majitele změnil čtyřhvězdičkový hotel Courtyard by Marriott Prague 
Airport a Courtyard by Marriott Plzeň, které získala společnost CTP za 32 
milionů EUR od společnosti CA Immo. Hotelový trh se postupně oživuje, 
průměrné ceny za pokoj vzrostly v porovnání s loňským rokem o 10,5%.

Rezidenční nemovitosti
Trh s rezidenčními nemovitostmi v ČR a zejména v Praze v roce 2015 
roste, zejména z důvodu nízkých sazeb hypotečních úvěrů, které jsou 
na rekordně nízké úrovni. Za období od ledna do srpna roku 2015 byly 
tržby za prodané byty v developerských projektech celkem přes 115 
miliard Kč. Ke konci srpna 2015 bylo v pražské nabídce developerů 
celkem 6 837 bytových jednotek. Průměrná nabídková cena developerů 
bytů v Praze dosáhla na konci října 2015 hodnoty 69 524 Kč/m2, což 
znamená nárůst 6,5% od počátku roku. Transakční ceny nového bytu  
v Praze jsou zhruba na 200% průměru celé ČR.

Zdroje: Český statistický úřad, Deloitte, Jones Lang LaSalle,  
Colliers, CBRE

Český trh komerčních 
nemovitostí v 3. čtvrtletí 
roku 2015

V roce 2015 proběhla na českém  

trhu komerčních nemovitostí  

největší transakce za jeden objekt  

a to prodej obchodního centra 

Palladium v Praze za  

570 milionů EUR.

Investice do komerčních nemovitostí & HDP
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Studie

Zdeněk Horáček, Advokátní kancelář  
Ambruz & Dark Deloitte Legal
zhoracek@deloittece.com, 

Martin Bohuslav, Advokátní kancelář  
Ambruz & Dark Deloitte Legal
mbohuslav@deloittece.com, 

Stavba ve veřejnoprávním a soukromoprávním slova 
smyslu není totéž. Neznamená tedy, že pokud stavební 

úřad konkrétní stavební činnost – úpravu povrchu pozemku – povolí 
jako stavbu, jedná se o stavbu v soukromoprávním slova smyslu, se 
kterou lze samostatně disponovat bez pozemku, na němž je umístěna. 

Je rozhodující, zda konkrétní stavební činnost zároveň naplňuje poža-
davky na stavbu v soukromoprávní rovině. Pokud totiž definice stavby 
ve smyslu občanského práva pro konkrétní stavební činnost naplněna 
není, není výsledek takové stavební činnosti na cizím pozemku vlastnic-
tvím stavebníka a nelze s ním samostatně nakládat.

Podle stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, 
která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich 
stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 
a konstrukce, na účel využití a dobu trvání, tzn. veškeré výsledky 
stavební činnosti. Občanským zákoníkem není stavba definována; pro 
soukromoprávní účely je pojem stavby vykládán toliko soudy, zejména 
ve vztahu ke způsobilosti různých výsledků stavební činnosti být 
samostatným předmětem právní vztahů. Pouze totiž se stavbou, která 
je samostatným předmětem právních vztahů, lze nakládat odděleně 
od pozemků, samostatně ji převádět, zatěžovat, atd. Stavbou v soukro-
moprávním slova smyslu může být tedy stavba pouze za předpokladu, 
že je oddělitelná od pozemku.

Z judikatury vyplývá, že stavba je způsobilá samostatné dispozice (je 
samostatným předmětem právních vztahů), pokud je možné v jejím 
případě vymezit, kde končí pozemek a kde stavba začíná (viz např. roz-
sudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. srpna 2003, sp.zn. 
22 Cdo 1221/2002). 

Staveb, které mohou splývat s povrchem pozemku, je celá řada 
a u některých není vždy zřejmé, že jsou pouhou úpravou povrchu. 
Může se jednat o protipovodňové hráze, rybníky, golfová hřiště, 

parkovitě, účelové pozemní komunikace, ale např. i některé plochy 
letišť. Jako pouhá úprava povrchu nejsou tyto výsledky stavební činnosti 
samostatnými stavbami v soukromoprávním slova smyslu a nelze s nimi 
samostatně disponovat odděleně od pozemků, na nichž jsou umístěny. 
Žádnou roli potom nehraje skutečnost, že na takovou stavební činnost 
je třeba územní rozhodnutí a stavební povolení podle stavebního 
zákona a že jde tudíž o stavbu podle stavebního zákona. Soukromé 
a veřejné právo se podle občanského zákoníku vykládá odděleně.

V žádném typovém okruhu výsledků stavebních činností však není 
možné generalizovat, zda jde o stavby v soukromoprávním slova smyslu 
či nikoliv. Konkrétní výsledek stavební činnosti je nutné vždy individu-
álně posoudit (viz nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2015, sp. 
zn. I. ÚS 3143/13-1).

Soukromoprávní dopady realizace stavební činnosti  
– pouhé úpravy povrchu cizího pozemku
Jak vidno výše, některé výsledky stavební činnosti vnímané jako pouhé 
úpravy pozemků, např. protipovodňové hráze, mohou být rozsáhlými 
investičními akcemi na cizích pozemcích. Vlastníci pozemků mnohdy 
nemají zájem takové výsledky stavebních činností vlastnit a zejména 
je provozovat a udržovat. Rovněž z důvodu nezbytné komplexnosti 
provozu a údržby takových výsledků stavebních činností není vhodná 
roztříštěnost odpovědných osob. Proto je nutné pro realizaci, pro-
voz a údržbu takového výsledku stavební činnosti – úpravy povrchu 
pozemku, volit vhodný soukromoprávní nástroj. 

Výsledek stavební činnosti na cizím pozemku spočívající v úpravě 
jeho povrchu je mnohdy pouhým zhodnocením pozemku vlastníka 
a jako takový je i vlastnictvím vlastníka pozemku. Stavebník se nestává 
vlastníkem výsledku této činnosti a náleží mu pouze případná náhrada 
za zhodnocení pozemku.

To je nutné zohlednit v majetkoprávním vypořádání práv povinností 
stavebníka a vlastníka pozemku a zvolit vhodný nástroj k tomuto vypo-
řádání. Tím není právo stavby, které vyjímá stavbu z pozemku a taková 
stavba se stává součástí práva stavby, s nímž lze poté disponovat 
odděleně od pozemku. Právo stavby lze zřídit pouze pro stavby v sou-
kromoprávním slova smyslu. 

Jako vhodný nástroj pro realizaci stavebních činností, které jsou pou-
hými úpravami pozemku, je např. nájem pozemku, věcné břemeno či 
jeho výpůjčka. Tyto umožní po stanovenou dobu stavebníkovi výsledek 
stavební činnosti, který není jeho vlastnictvím, užívat.

www.cenovamapa.org

Portál CenovaMapa.org, který sbírá a analyzuje transakční data 
nemovitostí z kupních smluv, vytvořil mapu, kde vzal v potaz pěší (půl-
kilometrovou) vzdálenost od zastávky metra a místo zajímavostí v okolí 
stanic jsou do ní zaneseny průměrné ceny za metr čtvereční v bytech  
v okolí prodaných za poslední rok a půl. 

Asi nepřekvapí, že nejdražší byty se prodávají v centru Prahy. Pomy-
slné stupně vítězů ovládly tři po sobě jdoucí zastávky linky trasy „A“ 
ve směru od Pražského hradu k Václavskému náměstí. V okolí Malo-
stranské a Staroměstské se byty prodávají za více než 110 tisíc korun 
za metr čtvereční. U Můstku o dvacet tisíc levněji. I když jsou tyto loka-
lity blízko přestupním uzlům MHD, není právě tohle vždy faktor, který 
rozhoduje. Je totiž pravdou, že lidi, kteří za pořízení nového bytu platí 
více než 80 tis. Kč za metr čtvereční zpravidla hromadnou dopravu příliš 
neřeší. K nákupu bytu v centru tyto kupující láká spíše prestiž lokality 
a výhled na centrum Prahy.

Významnou roli však může hrát i automobilová doprava. Problém 
centra Prahy představuje především parkování. Díky tomu mohou nabí-
rat na atraktivitě i developerské projekty, které oproti starší zástavbě 

nemusí být tak atraktivní, ale pokud dnes v centru Prahy vznikají, musí 
splňovat parkovací normy. 

Drahé jsou dále klidnější části Prahy 6, jako je například vilová 
Hanspaulka. Faktorem pro výběr této lokality často bývá dostupnost 
mezinárodních škol a školek. 

Nová zástavba a její charakter jsou potom faktory, které do značné 
míry ovlivňují ceny bytů od trojúhelníku přestupních stanic směrem 
ke konečné. Nejde totiž o dokonalou sestupnost. Tu a tam totiž okolí 
některých zastávek výrazně vybočí cenou nahoru. To se děje například 
u stanic Radlická a Jinonice v Praze 5 nebo Křižíkova, Palmovka a Čes-
komoravská v Praze 8. V okolí těchto stanic vznikly v poslední době 
větší či dražší developerské projekty. A ty logicky cenu zvyšují. Podobný 
vliv na cenu má poměr mezi panelovou a ostatní zástavbou, ať již cih-
lovou, nebo novostavbami. Pokud v daném místě významně převažují 
prodeje v panelových bytech, je i celková cenová hladina v okolí dané 
stanice metra nižší. Podle dat sesbíraných z katastru nemovitostí se 
v Praze za poslední rok a půl prodávaly novostavby průměrně za 56 tisíc 
korun za metr, zatímco cihlová zástavba byla levnější o tři a panelová 
dokonce o 16 tisíc korun. Nejlevnější byty na metru se nacházejí na vel-
kých sídlištích u konečné. Protikladem Malostranské je např. Černý 
Most nebo stanice Luka. 

Jak přistupovat k úpravám cizích 
povrchů povolovaným jako stavby?

Byty u stanic metra v centru Prahy 
stojí v průměru i trojnásobek toho, 
co byty na konečných stanicích 

CENOVÁ MAPA
prodejních cen

Období 10/2013 – 4/2015 

Transakční ceny v Kč/m

Okruh 0,5 km od stanic metra, všechny typy i velikosti bytů

CENOVÁ MAPA
prodejních cen www.cenovamapa.org

Ceny bytů měříme stejným metrem
Průměrné transakční ceny bytů v okolí stanic pražského metra

Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o.
info@cenovamapa.org, +420 731 341 069

Okruh 0,5 km od stanic metra, všechny typy i velikosti bytů 
Transakční ceny v Kč/m2, období 10/2013 – 4/2015
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Stavba ve veřejnoprávním a soukromoprávním slova smyslu není totéž. Neznamená tedy, 
že pokud stavební úřad konkrétní stavební činnost – úpravu povrchu pozemku – povolí jako 
stavbu, jedná se o stavbu v soukromoprávním slova smyslu, se kterou lze samostatně  
disponovat bez pozemku, na němž je umístěna.

Právo§
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Ikony stavebnictví
Seriál

La Grande  
Arche de la Défense

Vojtěch Petrík, Konzultant
vpetrik@deloittece.com

La Grande Arche je novodobá stavba inspirovaná Vítěz-
ným obloukem, která se stala hlavní ikonou pařížské 
moderní obchodní čtvrti La Défense. Tato 111 metrů 

vysoká budova symbolizující „okno do 21. století“ byla dokončena 
v roce 1989 k dvoustému výročí Velké francouzské revoluce.

V roce 1982 vypsal tehdejší francouzský prezident François Mitterrand 
mezinárodní architektonickou soutěž za účelem nové výstavby 
v pařížské čtvrti La Défense, do které se přihlásilo 424 architektů 
z celého světa. Porota nakonec vybrala 4 projekty, z nichž pouze ten 
od doposud nepříliš známého dánského architekta Johana Otto von 
Spreckelsena se stal díky své pevnosti, jednoduchosti a čistotě formy 
vítězný. Stavba vyšla celkem na 2,7 miliard franků (439 milionů dolarů) 
místo původních 1,3 miliardy, což bylo negativně vnímáno především 
ze strany veřejnosti. Základní kámen byl položen v červenci 1985, ale 
již o rok později Spreckelsen kvůli kontroverznímu rozpočtu a progra-
movým změnám rezignoval a předal veškeré povinnosti související se 
stavbou svému kolegovi, francouzskému architektu, Paulovi Andreu. 
Pod jeho vedením byl nový symbol Paříže dostavěn v roce 1989, až  
2 roky po smrti Spreckelsena. Budova se stala součástí tzv. Axe 
historique (historické osy), která vede od muzea Louvre přes zahrady 
Tuileries, Obelisk, bulvár Champs-Élysées, Vítězný oblouk na náměstí 
Charlese de Gaulla až do čtvrti Nanterre na západě Paříže. Zajímavostí 
je, že vzhledem k historické ose Paříže je Grande Arche mírně odchý-
lena, konkrétně o 6,3 stupně. La Défense, ve které byl jeden z hlavních 
symbolů Paříže La Grande Arche vybudován, patří mezi hlavní obchodní 
čtvrtě v Evropě, srovnatelné například se City of London. Ve čtvrti La 
Défense je kolem 3 miliónů m2 pronajímatelných ploch, tedy zhruba 
stejně jako v celé Praze. Nachází se zde řada významných nadnárodních 
společností, ale i mezinárodních organizací. Za rok 2014 se průměrné 
měsíční nájemné v této lokalitě pohybovalo okolo 44 EUR na m2.

Základem stavby je obrovská železobetonová krychle pokrytá sklem 
a třemi hektary carrarského bílého mramoru, která spočívá na 12 
mohutných pilířích zakotvených v zemi. Všechny rohy této krychle 
se rovnoměrně zužují směrem do vnitřku a vytvářejí společně další, 
prostorově menší krychli. Ve skutečnosti by se do ní ale stále vešla i celá 
katedrála Notre-Dame. Celkově bylo na stavbu spotřebováno přibližně 
300 000 tun materiálu. Ve spodní části se nachází nepravidelná závěsná 
konstrukce ve tvaru oblaku, což potvrzuje přítomnost architekta Paula 
Andreu, který se původně zabýval designem letištních budov. Účelem 
této konstrukce, vyrobené z natažené teflonové plastiky a podepřené 

sítí ocelových lan a kloubových tyčí, je provzdušnit celé dílo a zároveň 
chránit návštěvníky před sluncem a deštěm. Pod klenbou jsou zavěšeny 
panoramatické výtahy. Těmi bylo možné vyjet až na střechu, kde se 
nabízel výhled na velkou část Paříže a na čtvrť La Défense. Na střeše 
se nachází heliport a 4 nádvoří, z nichž každé je vyzdobeno hvězdnou 
oblohou symbolizující zvěrokruhy podle návrhu francouzského umělce 
Jeana – Pierre Raynauda. Vyhlídková terasa i výtahy jsou však od dubna 
2010 pro veřejnost uzavřena. V budově se nachází přibližně 87 000 m² 
kanceláří. V jižním pilíři sídlí Ministerstvo výstavby a dopravy, v sever-
ním pilíři několik mezinárodních společností a na vrcholu Mezinárodní 
nadace pro lidská práva. 

Nedávná studie z roku 2014 odhalila, že se La Grande Arche kvůli 
nebezpečným pórům v obkladových deskách carrarského mramoru 
nachází v havarijním stavu. Na opravu již francouzská vláda vyčlenila 
200 miliónů eur, přičemž rekonstrukce bude trvat nejméně dva roky.

La Grande Arche v číslech

 111  metrů je výška budovy

 300,000   tun materiálu bylo spotřebováno při stavbě

 35  je počet podlaží budovy

 6,3   stupňů je odchylka La Grande Arche  

od tzv. historické osy, která protíná některé 

významné historické pařížské památky

 439  miliónů dolarů je konečná cena stavby

 44  eur je průměrné měsíční nájemné na m2  

ve čtvrti La Défense

 87,000   m2 je pronajímatelná plocha

 200  miliónů eur je částka, kterou vyčlenila 

francouzská vláda na opravu budovy

mailto:vpetrik%40deloittece.com?subject=SMART%20Stavebnictv%C3%AD
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Finance

Pavel Piskacek, Assistant Director 
ppiskacek@deloittece.com 

I když úroveň právní ochrany vyplývající ze smluvní 
dokumentace dosáhla v Čechách již běžného standardu 
známého ve světě M&A po řadu let, vyplatí se připo-

menout si pár zlatých pravidel pro maximalizaci ochrany kupujících 
i prodávajících při stanovení výše kupní ceny.

Kupní cena nemovitostního SPV je obvykle stanovena jako cena nemo-
vitosti snížená o související dluhy a upravená o pracovní kapitál a další 
úpravy typicky vycházející z nejrůznějších zjištění z různých typů due 
diligence. Na našem trhu pozorujeme pro účely stanovení kupní ceny 
obvykle použití mechanismu tzv. completion accounts, kdy je úprava 
o pracovní kapitál a dluh při uzavření transakce stanovena pouze 
předběžně. Následně dojde k úpravě kupní ceny podle skutečného 
stavu pracovního kapitálu a dluhů k datu převzetí a výplatě této úpravy 
jedním nebo druhým směrem. Právě z důvodu nejasného stanovení 
úpravy pracovního kapitálu a dluhu může dojít ke sporům mezi smluv-
ními stranami.

Pár zlatých pravidel
Obvykle klientům doporučujeme, aby pracovní kapitál a dluh byly 
stanoveny podle účetních standardů, ve kterých společnost standardně 
účtuje. Výhodou je lepší právní zakotvení – k interním výkazům obvykle 
není k dispozici detailní popis jednotlivých položek výkazů – a také 

skutečnost, že takové výkazy mohly v minulosti projít plnohodnotným 
statutárním auditem. České účetní standardy mají pro účely definic  
v kupní smlouvě tu výhodu, že mají rigidní strukturu výkazů, včetně jed-
noznačného označení a pojmenování jednotlivých řádků. Jejich obsah 
je také vcelku jasně vymezen, což omezuje riziko různé interpretace. 
Oproti tomu IFRS umožňují volnější strukturu výkazů, a proto, pokud 
není k dispozici detailní účetní manuál, je třeba pečlivěji definovat jed-
notlivé položky rozvahy, které jsou součástí pracovního kapitálu 
a/nebo dluhu.

Nicméně reference pouze na účetní standardy není dostatečná. Účetní 
standardy jednak umožňují v některých oblastech volit mezi různými 
účetními postupy, a také ponechávají volbu při použití účetních 
odhadů, například s ohledem na opravné položky k pohledávkám, 
časové rozlišení výnosů během nájemních prázdnin či dočasně sníže-
ného nájemného apod. Navíc účetní standardy čas od času podléhají 
legislativním změnám a za určitých podmínek umožňují a v některých 
případech i vyžadují změny účetních politik, což může vyústit v ne zcela 
předvídatelný dopad na kupní cenu. K tomu může dojít především  
v případě, když soulad výkazů společnosti s účetními standardy je tzv. 
„na hraně“ a jejich narovnání by vedlo ke zvýšení kupní ceny. Aby 
dopad na kupní cenu byl očekávatelný a konzistentní s předchozími 
obdobími, je v kupní smlouvě je vhodné nastavit, aby tzv. minulá 
praxe byla nadřazená obecným účetním standardům. Minulá praxe se 
pak optimálně váže k poslední auditované účetní závěrce, která byla 
předmětem finanční due diligence. Vzhledem k obvykle nekompletním 
závěrkovým operacím v průběhu roku není vhodné vázat minulou praxi 
k výkazům mimo konec fiskálního roku.

Některé účetní politiky ale i tak mohou být pro účely stanovení kupní 
ceny příliš vágní (typicky například stanovení opravných položek  

k pohledávkám individuálně pro každého dlužníka v prodlení), případně 
během finanční due diligence vyjde najevo, že účetnictví obsahuje 
chyby (například neúčtování o derivátech či celkem běžná absence 
časového rozlišování výnosů apod.). V takovém případě lze specificky 
v kupní smlouvě definovat některé účetní politiky takovým způsobem, 
aby byly jednoznačné. Například specifická výše oprávkování  
pohledávek podle doby po splatnosti. 

Specifické účetní politiky lze doplnit nebo do jisté míry nahradit 
indemnitami. Výhodou specifických účetních politik je pak rychlost 
– jejich odhadovaný účinek může být zohledněn již při předběžném 
výpočtu kupní ceny, nejpozději pak v okamžiku finalizace výpočtu 
kupní ceny dle skutečné výše pracovního kapitálu a dluhu –  
a absence jakýchkoliv limitů, které se indemnit obvykle týkají.  
Výhodnou indemnit je naopak ochrana proti nepříznivým  
dopadům rozuzlení neznámých událostí v budoucnu, což  
může vést k rychlejší dohodě v případě, že prodávající  
a kupující mají na danou věc jiný pohled. Doplnění  
specifickým indemnit složením části kupní ceny  
na případný vázaný účet je pak bezpečnostní pojistkou  
proti nezaplacení v okamžiku čerpání takových indemnit.

Zlatá pravidla pro stanovení 
kupní ceny u nemovitostních 
transakcí 

Kupní cena nemovitostního SPV 

je obvykle stanovena jako cena 

nemovitosti snížená o související 

dluhy a upravená o pracovní kapitál  

a další úpravy typicky vycházející  

z nejrůznějších zjištění z různých  

typů due diligence.

€ Finance
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PozvánkaDaně

Novela zákonného opatření 
senátu o dani z nabytí  
nemovitých věcí 

Tereza Gebauer, Manažerka 
tgebauer@deloittece.com 
 
V pondělí 5. října 2015 schválila vláda na svém zasedání 
v prvním čtení návrh novely zákonného opatření senátu 
o dani z nabytí nemovitých věcí. 

 
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 měly být zdaněno pouze úplatné nabytí vlastnického práva 
(nebo podílu) k budově dle katastrálního zákona. 

Mezi další změny patří rozšíření definice nabytí vlastnického práva o pro-
dloužení 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 svobodit 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.
 
Předpokládané datum účinnosti této novely je 1. duben 2016. Jelikož 
je návrh zákona aktuálně projednáván v poslanecké sněmovně, lze oče-
kávat, 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.
 
O aktuálním vývoji této novely Vás budeme i nadále informovat.

Připravujeme pro Vás nový ročník  
Fóra českého stavebnictví 
České stavebnictví navázalo na růst z loňska a začíná se mu opět dařit. Jsme velmi rádi, že toto 
oživení můžeme reflektovat také v rámci příprav 12. ročníku Fóra českého stavebnictví,  
které se uskuteční 1. 3. 2016 v Clarion Congress Hotelu Prague.

PROČ BÝT U TOHO? 
•  Díky účasti všech klíčových hráčů trhu je Fórum českého 

stavebnictví nejvýznamnější odbornou událostí oboru v ČR.
•  Vyvážený program nabízí špičkové odborníky a zkušenosti 

z ČR i zahraničí.
•  Vybrané aspekty rozvoje stavebnictví je možné diskutovat  

v 3 odborných sekcích.
•  Jedná se o ideální příležitost pro utužování a navazování 

kontaktů mezi více než 300 účastníky.
•  Příjemnou atmosférou dodává inspiraci a energii do další 

práce. 

O ČEM TO BUDE?
Jak napovídá název akce – Stavebnictví 2020: Klíčové faktory 
rozvoje – budou témata fóra vybízet k optimistickému náhledu 
na budoucnost práce stavařů, developerů, projektantů i dodava-
telů stavebních materiálů a technologií.

Kompletní program Fóra českého stavebnictví 2016 bude  
zveřejněn v druhé polovině ledna, jeho koncept přinášíme již 
nyní: 

A. Stavebnictví a vláda 2020: top-to-top panel
Velká diskuse za účasti členů Vlády ČR a představitelů klíčových 
stavebních firem

B. Stavebnictví 2020: Klíčové faktory rozvoje
Společnost 2020: zákazníci/koneční uživatelé staveb
Stavební technologie 2020
Architektura a urbanismus 2020
Investor 2020

C. Paralelní diskuse k vybraným aspektům rozvoje 
stavebnictví
C1: Lidé a management 2020
C2: Stavební materiály 2020
C3: Legislativní změny a ideální rozvoj stavebnictví 2020

Program je ve vrcholném stádiu příprav, možnosti obsahové  
či partnerské spolupráce však ještě nejsou uzavřeny a máte-li  
zajímavé podněty jak akci obohatit, napište nám své tipy  
na info@blueevents.eu.

www.construction21.cz
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Veškerá minulá čísla můžete 
nalézt kliknutím na záložku 
SMART stavebnictví na  
www.sps.cz nebo na  
www.deloitte.com/cz/
nemovitosti 

Naleznete zde také SMART 
v anglickém jazyce.

Napište nám – za jakékoliv Vaše náměty či dotazy děkujeme.

Kalendář akcí

ENERGY EFFICIENT  

CONSTRUCTION 2016

14. 01., Graz

www.b2match.com

 BAUEN & ENERGIE  2016

         
 28 -31. 01., Vídeň www.bauen-energie.at

  FÓRUM ČESKÉHO 
 STAVEBNICTVÍ 2016

1.  03., Praha, Clarion
www.construction21.cz

MIPIM

15. - 18. 03., Cannes
www.mipim.com/

CFO CONGRESS 2016

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

   FOR HABITAT 2016

17. - 20. 03., Praha, Letňany
http://forhabitat.cz/

WOHNEN & INTERIEUR

5. - 13. 03., Vídeň
http://www.wohnen-inte-
rieur.at/

ECOBUILD 2016

8. - 10. 03., Londýn

http://www.ecobuild.co.uk/

BUDMA 2016

2. -  5. 02., Poznaň

www.budma.pl

PRIMETIME FOR…
BIG DATA 2016 

24. 02., Praha, NTK
www.primetimefor.cz/bigdata

GRI CHAIRMEN‘S RETREAT

14. - 17. 01., St Moritz 
www.globalrealestate.org

FOR PASIV 2014

22. - 24. 01., Praha
http://forpasiv.cz
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