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Vznáší se trh nemovitostí v bublině? 

Glosa 

Nejčastější otázka posledních měsíců zní, zda je nebo není na realit-
ním trhu bublina. Asi je to přirozené, jelikož od roku 2009 jsme několik 
let intenzivně hledali dno a sotva pár let rosteme, už nedočkavě 
vyhlížíme vrchol, ze kterého bychom mohli padat nebo bublinu, která 
by měla každou chvíli prasknout. Pravdou je, že tyto diskuse povzbu-
zuje neoddiskutovatelně rychlý nárůst cen v posledních třech letech. 
Některé konkrétní nemovitosti jsou možná nadhodnocené, a přesto 
si najdou kupce, nicméně stále se zdráhám připustit, že by byl trh 
nemovitostí nějak „nafouknutý“. Na následujících řádcích si dovolím 
se nad tímto tématem malinko zamyslet.

Na komerčním trhu dochází k pozvolné diferenciaci lepšího a horšího 
produktu, o kvalitní a dlouhodobě hodnotné nemovitosti se vede 
bitva volných peněz, jež nemají v tuto chvíli bezpečnější uplatnění, 
jejich výnos padá, a tedy ceny rostou na rekordně vysoké hodnoty. 
Poptávka po kancelářských, obchodních i industriálních prosto-
rech roste, neobsazenost klesá, nájemné se mírně zvedá. Nedá se 
předpokládat, že by investoři nebyli racionální a požadovali nízkou 
výnosnost (resp. nižší než dřív) jen tak pro nic za nic. Zkrátka nikde 
lepší nedostanou. Až pro ně budou výhodnější jiná aktiva, tak je 
ve správný okamžik smění. Banky jsou v komerčním sektoru relativně 
obezřetné a na nesmyslné projekty u nás ve velkém nepůjčují. Navíc 
zejména u kanceláří v Praze bude rozvoj trhu ještě velmi dynamický. 
V tuto chvíli máme na trhu přibližně 3.3 mil. m2 kancelářských ploch, 
do roku 2030 očekáváme dle Strategického plánu hlavního města 
Prahy nárůst na cca 5.7 mil. m2. Je to dáno zejména budoucím růstem 
HDP Prahy, nárůstem počtu obyvatel a postupnou změnou struktury 
ekonomiky výrazně ve prospěch terciální sféry.

Trochu jiná, přesto racionální, je situace na rezidenčním trhu. Ten totiž 
není čistě investiční, lidé zkrátka potřebují nejen vydělávat, ale také 
někde bydlet. A preference je stále ještě bydlet pokud možno ve vlast-
ním. Jako společnost bohatneme a racionální je, pokud nějaké volné 
peníze máme a chceme někde žít, dávat je primárně do vlastní nemovi-
tosti na bydlení. Už třeba kvůli zajištění se na důchod. Stavem v bublině 
by se trh dal nazvat, pokud by docházelo k iracionálním situacím, kdyby 
si nemovitosti kupovali lidé, kteří na ně nemají dostatečné prostředky 
nebo by si kupovali nadhodnocené nemovitosti. Nebo kdyby nájemné 
bylo výrazně nižší než splátka hypotéky a lidé přeceňovali své síly a šli 
raději do vlastního. Jenže tak to není. Za byt 2kk při 100% hypotéce 
zaplatíte (resp. zaplatili byste, kdyby to šlo) obvykle nižší měsíční splátku 
než byste zaplatili za nájem. Takže koupit si byt je stále racionální. Pro 
dokreslení ještě doplním, že koupě na hypotéku tvoří v České republice 
u nových bytů přibližně 40 % všech prodejů, to znamená, že 60 % tvoří 
koupě za úspory. Problémových hypoték je přibližně 1.5 % z celkového 
objemu, což není zásadní číslo a je jedno z nejnižších v Evropě. Pravdou 
je, že pokud úrokové sazby výrazně vzrostou, může se určitá skupina 
obyvatel dostat do problému, ale neměli by ho i v nájmu? 

Co stojí za více než 22% nárůstem nabídkové ceny bytů v Praze 
za poslední rok, resp. více než 40 % za poslední dva roky? Základním 
faktorem je tady psychologie, resp. odložená poptávka obyvatel 
po bytech a sebedůvěra pustit se do dlouhodobého závazku. V roce 
2014 začala ekonomika opět růst a společně s nízkými sazbami 
hypoték odšpuntovala všeobecný optimizmus. Pokud by proti této 
poptávce stála připravená nabídka, neměl bych nyní o čem psát. 
Nicméně tou dobou už nabídka, resp. developeři, bojovali s těžko 
pochopitelným problémem nechuti úřadů povolovat nové stavby 
nebo obyvatel tolerovat novou výstavbu. Nejde jen o legislativu. Jde 
zejména o politiku. 

Pokud růst nabídkových cen bytů v Praze porovnáme v dlouhodoběj-
ším horizontu od cenové úrovně v roce 2008, vyjde průměrný roční 
růst na cca 3,5 %. To už není tak hrozné číslo, byť je i tak z dlouhodo-
bého pohledu nadstandardní vzhledem k relativně nízké inflaci v tomto 
období. K zamyšlení se spíše nabízí počet průměrných platů, potřeb-

ných ke koupi nového bytu v ČR a tedy dostupnost bydlení. Česká 
republika je s počtem téměř 11 průměrných ročních platů potřebných 
ke koupi 70 m2 bytu v evropském porovnání nejhorší. 

V této situaci, kdy vlastní bydlení je už tak hůře dostupné přišel poža-
davek na zvýšenou regulaci bank ze strany ČNB. Dochází k omezení 
dostupnosti hypoték a tím také dostupnosti vlastního bydlení pro 
určitou skupinu obyvatel. Důvodem razantní regulace jsou právě 
vysoké ceny. Nicméně je to řešení na straně poptávky, přičemž příčina 
leží na straně nízké nabídky. A dokud nabídka nevzroste na úroveň 
poptávky, s cenou se nestane nic zásadního. Poptávka může regulací 
poklesnout, ale s cenou se přitom nemusí nic zásadního stát. 

Reálná poptávka přitom může být na zcela normální úrovni nebo 
mírně zvýšené, odpovídající jednak růstu ekonomiky a zejména 
pak oněm odloženým investicím. Dle Strategického plánu hlavního 
města Prahy je zdravý přírůstek počtu nových bytů přibližně 6 tisíc 
ročně, což odpovídá predikci nárůstu počtu obyvatel Prahy mezi lety 
2015–2030 celkem o 150 tisíc. V roce 2016 to bylo dle ČSÚ meziročně 
13 tisíc, což tyto predikce jen potvrzuje. Je třeba říci, že jev urbani-
zace, tedy stěhování se do měst je globální a netýká se pouze Prahy 
a České republiky a nelze jej efektivně ovlivnit. V roce 2016 bylo 
v Praze dokončeno přibližně 6 tisíc bytů (většina z nich byla prodána 
již před dokončením), zahájena byla však výstavba jen 2,8 tisíce bytů, 
v letošním roce lze předpokládat podobné číslo. Katastrofálně nízká 
nabídka, to je hlavní důvod velmi rychlého růstu cen. 

ČNB, pokud chce nějak do trhu zasáhnout, nemá fakticky jinou 
možnost, než omezovat poptávku. A je určitě třeba, aby ČNB dávala 
trhu kontinuálně najevo, aby se nepřestával chovat racionálně 
a jednotlivé subjekty se nepředlužovaly, což by se jim v případě 
náhlého globálního ochlazení mohlo stát, stejně jako před 10 lety, 
osudným. Ale je otázkou, zda opatření vedoucí ke ztížení pozice části 
poptávky v našich dnešních podmínkách není spíše kontraproduktivní 
a nezpůsobí jen další problémy. Cena bytů už dolů zásadně nepůjde. 
Jedním z důvodů jsou rostoucí ceny pozemků, které musí developeři 
akceptovat a také rostoucí ceny stavebních prací. Dá se tedy očekávat 
spíše cenová stagnace na dnešní úrovni. 

Ovlivnit nabídku umí zcela zásadně politici. Ti by měli už opravdu 
pochopit, že experimentů a iracionálních pokusů o změnu chování trhu 
už bylo opravdu dost a měli by nastavit konstruktivní a věcný dialog 
a pravidla hry s developery a vlastníky pozemků směrem k trvale udr-
žitelnému rozvoji měst, získání benefitů pro současné i nové obyvatele 
a dosažení přiměřené dostupnosti bydlení v různých segmentech.

Přeji Vám příjemné čtení a v roce 2018 hodně úspěchů.

Miroslav Linhart
Partner, vedoucí oddělení nemovitostí a stavebnictví 

Deloitte Advisory



100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

0

10000

20000

30000

Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

320000

340000

360000

380000

400000

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
0

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

0

5000

10000

15000

20000

25000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

-3

0

3

6

-3

0

3

6

0

30

60

90

120

150

180

0

20

40

60

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

0

10000

20000

30000

Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

320000

340000

360000

380000

400000

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
0

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

0

5000

10000

15000

20000

25000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

-3

0

3

6

-3

0

3

6

0

30

60

90

120

150

180

0

20

40

60

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2016 2017

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

0

10000

20000

30000

Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

320000

340000

360000

380000

400000

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
0

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

0

5000

10000

15000

20000

25000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

-3

0

3

6

-3

0

3

6

0

30

60

90

120

150

180

0

20

40

60

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

0

10000

20000

30000

Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

320000

340000

360000

380000

400000

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
0

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

0

5000

10000

15000

20000

25000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

-3

0

3

6

-3

0

3

6

0

30

60

90

120

150

180

0

20

40

60

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

0

10000

20000

30000

Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

320000

340000

360000

380000

400000

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
0

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

0

5000

10000

15000

20000

25000

Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

-3

0

3

6

-3

0

3

6

0

30

60

90

120

150

180

0

20

40

60

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

4

Výsledkový servis za Q3 2017

Výdaje na hrubý domácí produkt, stálé kupní ceny

Počet vydaných stavebních povolení v ČR Hypotéky poskytnuté občanům 

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

Míra nezaměstnanosti

HDP
Česká ekonomika v roce 2017 
pokračuje v trendu z konce roku 
2016. Nárůst ve druhém čtvrtletí 
o 4,7 % výrazně přesahuje růst 
stejného období roku minulého 
a blíží se k nejvyššímu růstu 
posledních let z roku 2015. 
Nejnovější data od ČSÚ pak 
předpokládají růst ve 3. kvartále 
2017 o 5% meziročně. Dle MMF 
je na příští rok očekáváno další 
mírné zrychlení na 3,6 %. 

Zaměstnanost
Míra nezaměstnanosti pokra-
čuje i nadále v klesajícím trendu 
z minulých let. Ve druhém 
čtvrtletí roku 2017 dosahuje již 
3 % úrovně. Pro srovnání byla 
v roce 2013 míra nezaměstna-
nosti ve stejném období 6,7 % 
a v roce 2015 4,9 %.

Inflace
Rok 2017 pokračuje v trendu 
růstu z konce roku 2016. V říjnu 
letošního roku se míra inflace 
pohybuje na úrovni 2,3 % 
a dorovnává tak inflaci z června 
roku 2013. 

Zdroj: ČSÚ

Monitor

Makroekonomické údaje

Development
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Průměrný počet osob zaměstnaných ve stavebnictví

Průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob

Stav zakázek stavebních podniků za Q3 v mld. Kč (b.c.)

Podíl hodnoty veřejných  
a soukromých zakázek  
u stavebních firem ke konci 
Q3 2017 na celkové hod-
notě zakázek

Podíl počtu veřejných  
a soukromých zakázek  
u stavebních firem ke konci 
Q3 2017 na celkovém počtu 
tuzemských zakázek

Nové zakázky stavebních podniků za Q3 v mld. Kč (b.c.) 

Stavebnictví
Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 
2017 byla reálně v porovnání 
s 2. čtvrtletím 2017 nižší 
o 2,6 %, ale meziročně vzrostla 
o 1,2 %. Produkce pozemního 
stavitelství meziročně vzrostla 
o 3,7 % a inženýrské stavitelství 
zaznamenalo meziroční pokles 
stavební produkce o 5,5 %. 
Průměrný počet zaměst-
nanců v podnicích s 50 a více 
zaměstnanci ve stavebnictví se 
ve 3. čtvrtletí 2017 meziročně 
snížil o 1,5 %.

Firmy s největším podílem na Získaných veřejných zakázkách v za 1. pololetí 2017

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

Zdroj: ÚRS Praha, ČSÚ, Ministerstvo pro místní rozvoj, Hypoindex
Autoři: Jakub Leško, jalesko@deloittece.com  

Jitka Nádvorníková, nadvornikova@urspraha.cz
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Samostatně Ve sdružení

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

1 EUROVIA CS, a.s. 174 3 719 227 38 91 6 467 407

2 OHL ŽS a.s. 48 2 357 285 19 53 6 178 716

3 Metrostav a.s. 50 2 196 509 20 49 3 820 181
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Rozhovor

Fondy a alternativní investice 
objevuje čím dál více Čechů

Začínali jste v roce 2013. S jakým cílem? 
Já a moji kolegové jsme měli zkušenosti z real estate, z velkých 
M&A transakcí, jeden kolega byl dlouhá léta investorem 
ve východní Asii. Jeho skupina investovala do různých aktiv, 
zejména do akciových trhů nebo právě do real estate. Chtěli jsme 
s kolegy společně využít naše znalosti a schopnosti a vytvořit 
něco, co bude stabilnější než jen investiční poradenství. 

V prvním fondu jste vsadili na bytové portfolio. Co vás 
k tomu vedlo? 
Byl to dobrý deal s vhodně zvolenou budoucí exitovou strate-
gií. Zvolili jsme hned na úvod projekt, v němž bylo několik set 
nájemních smluv, každá přitom byla jiná, jak na dobu určitou tak 
neurčitou, rozhodovalo i geografické omezení, možnost s port-
fóliem aktivně pracovat. Když zvládnete rezidenční portfolio, 
kde je opravdu hodně práce, tak to komerční se vám pak podaří 
zvládnout docela lehce. První fond, který jsme už uzavřeli, pro nás 
byl jako potvrzení záměru. Fond jsme jako jedni z prvních otevřeli 

i zavřeli se zhodnocením přes 100 % na hodnotě vlastního 
kapitálu. Víme, jak tedy co funguje a jsme schopni to nyní projít 
u druhého fondu, primárně zaměřeného na industrial a logistiku. 

Proč jste si vybrali tento segment jako váš primární?
Této oblasti se v ČR věnuje jen pár fondů nebo privátních 
investorů. Je to jeden z mála segmentů, který nabízí dlouhodobé 
smlouvy, což je přirozené přemostění přes cykličnost trhu. 
Ostatní segmenty mají kratší smlouvy a je tam větší volatilita. 
Industriální segment je pro Českou republiku klíčový, je velký 
a do budoucna se jedná o strategicky nejdůležitější oblast.
 
Co dnes nabízíte, kdo je váš zákazník?
Máme dva druhy zákazníků. Investory, kterým spravujeme 
peníze a dále je investujeme, a pak nájemce, kteří pracují 
v našich prostorech. Investoři mají profil různý, když jsme začali, 
původní kapitál přišel z jihovýchodní Asie, Singapuru, Hong-
kongu, něco ze západní Evropy. Nyní už většinu tvoří kapitál 
od investorů z České republiky.

Jak se spolupracuje s investory z Asie?
Lidé dělají geografické investice, investují do zemí, které jsou 
jim blízké. Přesvědčit asijské investory třeba ze Singapuru, že je 
dobré investovat do střední Evropy rozhodně nebylo jednodu-
ché a bylo potřeba mít tam tzv. andělské investory, kteří nám 
pomáhali a svým příkladem pak strhli další. Problém takových 
investorů je zejména měna. Jako referenční měna je pro Asii 
dolar, celá EU funguje na euru. Dochází k měnové expozici, 
investor musí vědět, jak má rozložené portfolio. Investice tak 
nesmí být příliš velká, vzhledem k portfoliu, nemůže být ale zase 
objemově malá. Cílí se pak tedy na určitou konkrétní skupinu 
investorů. Musí vědět, že jsou alternativy, že mají možnost exitu 
a likvidity. Tak či tak se ale u téhle velikosti bavíme a lidech, kteří 
investují proto, že věří, že vydělají tak jako jejich známí.

Investice do fondů ale přinášejí řadu omezení…
To je pravda. V ČR je problémem více hráčů na malém hřišti. 
Velké entity investují a mají strategii založenou primárně 
na investicích do velkých věcí, jejich provozní a celkové náklady 
jim neumožňují investice pod 30 milionů euro. My se snažíme 
dávat dohromady regionální portfolio, které bude mít jednou 
větší hodnotu jako celek. Na trhu je aktuálně velká poptávka 
po průmyslových nemovitostech, tak jak jsme při zakládání 
druhého podfondu předpokládali. Komprese za poslední rok je 
skoro jeden procentní bod, což je docela hodně.

V Čechách lidé pomalu začínají objevovat, co od investování do realitních fondů mohou čekat a jaké výhody jim to při-
nese. Nabídka investic do výnosových aktiv je limitována a dluhopisy již nejsou tak atraktivní, říká Robert Ides, jeden ze 
zakladatelů fondu Arete Invest zaměřeného na investice do komerčních nemovitostí. A doplňuje: „V ČR je strašně velká 
poptávka po výnosových aktivech. Trh ale jednoznačně potřebuje více transparentnosti a edukace. Fondů je málo, menší 
je i konku rence, což jsou faktory, kvůli nimž fondy u nás nemohou fungovat stejně jako v zahraničí.“ 

Arete Invest je rostoucím a transparentním fondem 
zaměřeným na investice do dokončených a již prona-
jatých komerčních nemovitostí, který generuje pravide-
lné výnosy v podobě nájmů z výrobních a logistických 
parků, obchodních center nebo administrativních budov. 
Působí v regionu České republiky a na Slovensku.
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Rozhovor

Co by kolektivnímu investování u nás pomohlo?
V ČR je strašně velká poptávka po výnosových aktivech, což je 
velmi pozitiví. Trh ale jednoznačně potřebuje více transparent-
nosti a edukace, o to se snažíme. Ale je to těžké. Nefunguje to 
u nás tak, jak by mělo, je tady málo fondů, menší konkurence, 
což jsou faktory, kvůli kterým fondy nemohou fungovat stejně 
jako v zahraničí. 

Důvěra vůči českým realitním fondům je stále ještě relativně 
malá, což je paradoxní. Přitom v kolektivním investování 
v Čechách je 750 miliard korun, což není málo. Investoři z České 
republiky se teprve učí, začínají aktivně srovnávat investiční 
fondy a jejich strategie, realizované výnosy. A pak je obecně 
problém s investováním jako takovým: Nemá smysl kupovat věci 
s vizí, že se mi investici podaří zhodnotit někdy v čase. Naopak – 
má smysl kupovat něco, co nese výnos už dnes, i kdyby to bylo 
jen něco málo. V čase to prodám, anebo neprodám, ale o peníze 
nepřijdu.

Jak by měly fondy fungovat, aby se zvýšil zájem o jejich 
investice?
Stejně jako v zahraničí, neměly by to být raketoplány nebo 
letadla bez natankovaných nádrží. Je potřeba, aby důvěra 
v domácí fondy byla mnohem větší, aby tyto nově vznikající 
investiční fondy byly více transparentní, byla mezi nimi možnost 
volby a srovnání jednotlivých produktů. Je také třeba, aby stát 
nadále podporoval vše, co společnosti přináší nemalé ekonom-
ické hodnoty, aby udržoval stabilní pravidla hry. 

V čem je český investor jiný?
V ČR lidé chtějí věci vlastnit – nejlépe dům. Často je jim jedno, 
kolik stojí. To, že cena domu půjde během další dekády cenově 

dolů, nebo naopak nahoru, to neřeší. Když z koupě nevydělají oni, 
budou z ní těžit další generace. Berou to tak, že když aktuálně 
mají volné peníze, dají je do nemovistosti. Investovat přes kolek-
tivní investice, to u nás není úplně běžné, je to pořád na začátku.

Kde tedy dnes jste? Kolik máte českých investorů, kolik 
zahraničních?
Je to skoro půl na půl, investory počítáme v desítkách. Minimální 
investice je 200 tisíc euro. Průměr vkladu máme ale kolem 
1,5 milionů euro. 

Jaká je vaše ambice na českém trhu?
Kolektivní investování tu doteď chybělo, naší ambicí je stát se 
velkým fondem, který sbírá a investuje peníze individuálních 
investorů. Držíme cíl dostat se k 5 až 6 miliardám Kč v majetku. 
Nyní se blížíme 2 miliardám. Jde to velmi dobře. Za posledních 
15 měsíců jsme zvládli 10 transakcí, u devíti jsme byli na straně 
kupujících, 1 jsme prodávali. Rozpracováno máme dalších 7. To 
už je celkem hodně.

A co další expanze?
Česká republika je nám dle plánu již malá, 50 % portfolia máme 
na Slovensku. Aktuálně vyhodnocujeme i další země v rámci 
regionu střední Evropy. Primárně získáváme peníze v Čechách. 
Pokud se ozve někdo ze zahraničí, je jenom vítán. Z hlediska 
investic jsme fakticky neomezení, záleží na naší strategii.

Druhá věc je, jaká je úroveň důvěry zahraničních investorů vůči 
ČR, jurisdikci, právní stabilitě, ekonomické stabilitě. My si chceme 
nejdřív uřídit věci tam, kde se domluvíme bez překladatele, což 
je samozřejmě mnohem jednodušší. Takže v první řadě je to 
střední Evropa, uvažujeme ale také o Německu. 

„Český trh kolektivního investo-
vání zažívá boom a povědomí 
investorů o alternativních investicích 
se zvedá. Snažíme se trh edukovat 
a zvyšovat povědomí o tom, co 
od investičního fondu čekat a jaké 
výhody to může přinést. Co zna-
mená likvidita a jaká je strategie 
středně a dlouhodobých investic. 
Nejdůležitější je si získat důvěru trhu.” 
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Studie

Výnosy z nájmu bytů se v Česku  
drží na evropském průměru  
Zároveň má Česká republika  
nejméně dostupné nové bydlení

* nabídková cena
** starší zástavba
*** všechny zástavby (staré i nové)Zdroj: Národní statistické úřady, Deloitte výpočty

Izrael
 3 790 EUR/m2

3,4 %

Portugalsko** 

1,068 EUR/m2

3.7%

Španělsko
1 933 EUR/m2

15,2 %

Francie
4 055 EUR/m2

1,4 %

Velká  
Británie
4 628 EUR/m2

-9,0 %

Belgie
2 216 EUR/m2

1,1 %

Nizozemsko*** 
2 137 EUR/m2

4,1 %

Dánsko
 3 235 EUR/m2

10,8 %

Německo*

2 957 EUR/ m2

8,5 %
Česká rep.
2 025 EUR/m2

 5,5 %

Maďarsko
1 140 EUR/m2

9,7 %

Polsko
1 212 EUR/m2

9,7 %

Rakousko
2 572 EUR/m2

2,4 %

Itálie
2 359 EUR/m2

-1,5 %

Slovinsko
2 150 EUR/m2

26,5 %

 < 0,0 % 

 0,0 % – 5 %

 5 % – 10 %

 10 % – 15 % <

 15 % <

Průměrná cena nových rezidenčních 
nemovitostí (EUR/m2)
Meziroční změna (%)



9SMART • podzim 2017

Studie

Studie Property Index, kterou už pošesté sestavila společnost Deloitte, se letos poprvé zaměřila i na nájmy.  
V Česku žije v pronajatém domě nebo bytě 23,4 % domácností. Pronájmům nejvíce holdují Němci (50,8 %), 
nejméně naopak Slovinci (3,0 %). 

Petr Hána
phana@deloittece.com

Vojtěch Petrík
vpetrik@deloittece.com

Výnos z pronájmů se ve všech třech porovnáva-
ných městech v Česku pohybuje v rozmezí 4 až 6 %. 
Nejlépe je na tom Ostrava s ročním výnosem 6,1 % 

z investované částky (při průměrné ceně nájmu 5,8 EUR za m2), 
druhá je Praha s 5,5 % (nájem 10,9 EUR/m2) a třetí Brno s 4,7 % 
(7,6 EUR/m2). Nejnižší výnos z nájmu ze všech porovnávaných měst 
byl zaznamenán v centru Londýna (2,0 %), nejvyšší pak v dánském 
Odense (8,9 %).

Studie rovněž porovnávala průměrné ceny bydlení za metr 
čtvereční ve vybraných evropských zemích. V meziročním 
srovnání se v nich vývoj cen tradičně lišil. Nejvyšší meziroční 

růst zaznamenali ve Slovinsku (+26,5 %), Španělsku (+15,2 %) 
a Dánsku (+10,8 %). Naopak ceny nemovitostí ve Velké Británii 
kvůli znehodnocení britské libry vůči euru klesly o 9 %. Prů-
měrná transakční cena nových nemovitostí v Praze v roce 2016 
byla 2 368 EUR/m2 (meziroční růst 10,5 %). Vůbec nejlevnějším 
městem v tomto srovnání byl opakovaně maďarský Debrecín, 
kde metr čtvereční stál v průměru 883 EUR. Naopak vůbec 
nejdražším místem se stala tradičně oblast vnitřního Londýna 
(16 538 EUR/m2) a Paříž (12 374 EUR/m2).

Z hlediska hypotéčního trhu byla v Česku v roce 2016 v porovnání 
s dalšími evropskými zeměmi nejnižší úroková sazba hypoték 
– v průměru kolem 1,77 %. Češi mají v Indexu navíc ještě jedno 
prvenství. Poprvé v jeho historii totiž mezi porovnávanými 
zeměmi dosáhnou na nové bydlení nejobtížněji. Průměrný byt 
o velikosti 70 m2 je totiž stojí 10,9 průměrných hrubých ročních 
platů, téměř o celý roční plat víc než druhé Brity.

Zdroj: Národní statistické úřady, Deloitte výpočty

* starší zástavba 
** nabídková cena 
*** nova i starší 
zástavba
† čistý výnos

0–4.3%

4.4–5.7%

5.8–9.0%
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5.9%

8.8
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NL

6.0%
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NL
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10.5
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PL †
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7.9

Porto***

PT
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DK

6.8%

22.0

Lodž 
PL †

7.2%

6.4

Vratislav 
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7.4%
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DK

7.7%

29.3

Budapešť 
HU

7.9%

9.7

Varšava 
PL †

6.0%

8.7

Odense 
DK

8.9%

17.2

%
Roční výnos 
z nájemného

Průměrné 
roční nájemné 

za m2
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Trh pronájmů
Jsou rezidenční nemovitosti k pronájmu stále ziskovou investicí?
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DE**

4.1%

14.7

Hamburg 
DE**

4.3%

14.5

Vnitřní 
Londýn

UK

2.0%

28.2

Vnitřní 
Paříž

FR

2.8%

29.0

7.0

Milán 
IT*

4.0%

12.0

Vídeň 
AT

2.8%

9.4

Gent 
BE

4.3%

6.7

Štýrský 
Hradec

AT

3.1%

7.9

Algarve 
PT

3.3%

4.2

Linec 
AT

3.4%

8.0

Lyon 
FR

3.6%

11.9

Vnější 
Londýn 

UK

3.6%

21.7

Brusel 
BE

4.2%

9.7

Marseille 
FR

3.8%

11.7

Mnichov 
DE**

3.2%

17.5

Debrecín 
HU

7.8%

5.8

Gyor 
HU

7.8%

6.2

Celou studii Property Index 2017 si můžete  
stáhnout zde.

mailto:vpetrik%40deloittece.com?subject=
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/property-index-6th-edition-2017.PDF
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Analýza

Žebříček největších evropských 
stavebních společností roku 2016

Zdeněk Vašata
zvasata@deloittece.com

Čtrnáctá edice studie „Síly evropského stavebnic-
tví“ nepřinesla na prvních místech žádné zásadní 

změny. Velká trojka stavebních firem – Vinci, ACS a Bouygues si 
před svými nejbližšími rivaly stále drží úctyhodný náskok a dle 
studie společnosti Deloitte nic nenaznačuje tomu, že by se mělo 
v příštích letech něco měnit.

Obecně nebyl rok 2016 pro evropské stavební společnosti 
příliš úspěšný. Celkově společnosti v našem žebříčku zazna-
menaly pokles tržeb o 2 % a tržní kapitalizace o téměř 5 %. To 
bylo způsobeno zejména propadem kapitalizace britských 

společností o 33 %, které byly částečně vyrovnány dobrými 
výsledky francouzských, rakouských a švédských stavebních 
firem. Z padesátky sledovaných společností se podařilo zvýšit 
tržby necelé polovině a jenom 4 z dvaceti nejlepších dokázali 
růst dvouciferně. Co se týče zemí, tradičně nejúspěšnější byla 
Francie. V první pětici má hned 3 společnosti – Vinci, Bouygues 
a Eiffage, jejichž tržby představují více než třetinu tržeb zbylých 
17 společností.

Společnost Země Tržby 2016 
(mil. EUR)

% Změna 
2016 vs. 

2015

EBIT 2016 
(mil. EUR)

Tržní kapi-
talizace 2016  

(mil. EUR)

Pořadí 
2015 vs. 

2014

1 VINCI SA Francie 38 073 -1% 4 174 38 128 =

2 ACTIV. DE CONSTR. Y SERV. SA 
(ACS) Španělsko 31 975 -8% 1 368 9 446 =

3 BOUYGUES SA Francie 31 768 -2% 1 121 12 083 =

4 SKANSKA AB Švédsko 15 352 -6% 762 9 187 =

5 EIFFAGE SA Francie 14 307 2% 1 597 6 159 =

6 STRABAG SE Rakousko 12 400 -6% 425 3 452 =

7 FERROVIAL SA Španělsko 10 759 11% 926 12 450 1

8 BALFOUR BEATTY PLC Velká Británie 10 596 -9% 18 2 171 1

9 KONINKLIJKE BAM GROEP NV Nizozemsko 6 976 -6% 33 1 188 =

10 CARILLION PLC Velká Británie 6 363 1% 222 1 189 3

11 ACCIONA SA Španělsko 5 977 -9% 988 4 004 =

12 FOMENTO DE CONSTR.  
Y CONTRATAS SA (FCC) Španělsko 5 952 -8% 94 2 861 =

13 SALINI IMPREGILO SPA Itálie 5 884 24% 276 1 468 4

14 BARRATT DEVELOPMENTS PLC Velká Británie 5 656 15% 892 4 875 1

15 KIER GROUP PLC Velká Británie 5 624 28% 16 1 212 3

16 NCC AB Švédsko 5 590 -16% 153 2 523 6

17 PEAB AB Švédsko 4 894 3% 222 2 217 1

18 INTERSERVE PLC Velká Británie 4 497 -10% 121 583 4

19 TAYLOR WIMPEY PLC Velká Británie 4 486 4% 931 5 864 1

20 OBRASCON HUARTE LAIN SA 
(OHL) Španělsko 3 863 -12% 22 984 1

Plné znění studie European Powers of Construction 
najdete zde. Najdete v ní mimo jiné další postřehy 
z evropského stavebnictví, analýzy strategií prvních 
20 společností žebříčku a profily těchto společností.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/epoc-2016.pdf
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Studie

Smart City – komplexní pojetí 
je klíčem k úspěchu
Koncept „smart city“ je strategickou inciativou, která 
usiluje o zabezpečení vzájemné spolupráce mezi občany, 
podnikatelským sektorem, akademickými institucemi 
a veřejnou správou, za účelem zlepšování kvality života 
ve městě.

Aleš Zatloukal
azatloukal@deloittece.com

Představíme-li si města jako pomyslné živé orga-
nismy, chytrá města jsou ta obohacená o fungující 

„nervovou soustavu“. Jako příklady inovativních řešení lze uvést 
energeticky soběstačné budovy, carsharing či chytré zavlažování 
fungující na principu online propojení meteorologických stanic se 
zavlažovacím systémem.

Chytrá a konkurenceschopná města musí být pro své občany 
schopná zajistit odpovídající příležitosti, kvalitní služby založené 
na efektivní dopravě, zdravém životním prostředí a vysoké úrovni 
infrastruktury. Správně uchopená strategie rozvoje je cesta k ode-
mčení potenciálu města. Aby pravá ruka věděla, co dělá levá, mělo 
by vedení města zastávat šest funkcí, jež je potřeba kombinovat 
při řešení vzniklých výzev ohledně vlastního rozvoje. 

V případě, kdy se město pustí do tak komplexního projektu, 
jakým je například revitalizace městské čtvrti, patří k běžné 
praxi, že se jednotlivé zakázky vypsané za tímto účelem soutěží 
zvlášť a mají mnoho dodavatelů. Je pak otázkou, zda má vedení 
města dostatečné kapacity a potřebnou expertízu, aby bylo 
schopno jednotlivé dodavatele propojit a umožnit jim efektivní 
spolupráci. V kontrastu vystupují města, která mají odvahu 
postupovat více smart v otázce urbánního plánování – to spočívá 
ve vypsání zakázky jako celku, kdy jeden projektový manažer (ze 
soukromého sektoru) zastává právě roli koordinačního mostu, 
mezi požadavky města a jednotlivými subdodavateli. S tímto 
způsobem řešení má již společnost Deloitte zkušenost z pol-
ského města Lodž, ve kterém právě probíhá rozsáhlá revitalizace 
několika městských čtvrtí v centru města.

Případová studie revitalizace centra města Lodž 
Třetí největší město Polska z hlediska počtu obyvatel a centrum 
textilního průmyslu zaznamenalo po roce 1990 krizi způsobenou 
kolapsem východních trhů. V této souvislosti město vymezilo 
brownfieldovou oblast, která čelila nejnaléhavějším potřebám 
z hlediska městské a hospodářské změny a vytvořilo tzv. „Měst-
skou regenerační zónu.“ Společnost Deloitte byla vybrána jako 
zastřešující projektový manažer, který zodpovídal za celkový 
harmonogram a dílčí akční plány ve spolupráci s jednotlivými 
partnery – krajinnými architekty, dopravními inženýry, finančními 
experty, právníky apod. Výsledkem jsou čtyři vzniklé projekty 
o 151 výstupech při spolupráci jedenácti subdodavatelů a dalších 
více jak třicet plánů na investice do nemovitostí včetně městských 
náměstí, budov a parků, které ovlivní ráz centra města a životy více 
jak sedmi tisíc občanů žijících v obnovených čtvrtích. Město Lodž 
díky uvedenému komplexnímu postupu může do budoucna těžit 
z výrazně šetrnějšího hospodaření s dostupnými zdroji, z dosaže-
ného pozitivnějšího obrazu o vedení města a může se prezentovat 
jako lídr v oblasti vysokých environmentálních standardů.

Role Deloitte v projektu revitalizace centra  
města Lodž 
 • Stanovení dlouhodobé vize centra města a identifikace 

úkonů potřebných pro její realizaci. 

 • Komplexní urbanistické plánování. 

 • Vizualizace cílového stavu za celou čtvrť. 

 • Funkční a sociálně-ekonomické analýzy.

 • Studie proveditelnosti.

 • Akční plán implementace. 

 • Finanční model.

 • Model spolupráce mezi partnery z veřejné a soukromé 
sféry (vedení města, ostatní obecní úřady, nevládní 
organizace a další). 

 • Vypracování žádosti o spolufinancování ze strany EU  
pro všechny investiční projekty. 

 • Získání rozhodnutí o životním prostředí a dalších 
dokumentů o dopadu na životní prostředí, které jsou 
nezbytné pro financování EU. 

 • Multimediální prezentace pro informační a propagační 
účely projektu. 

Projekty řízené Deloitte
Prioritní metropolitní zóna 
Zóna městské regenerace

mailto:azatloukal%40deloittece.com?subject=
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Studie

KORMIDELNÍK

Poskytuje městu společnou vizi a plán, 
jak jí docílit. Udává realizaci aktivit jasný 

směr, vedení města je přímo odpovědno 
za realizaci smart projektů a aktivit. 

REGULÁTOR

Pomocí městských nařízení 
a vyhlášek umně vyvažuje 
zájmy rozvoje z pohledu 
podnikatelů i občanů, flexibilně 
reaguje na nové trendy a výzvy.

POSKYTOVATEL ŘEŠENÍ

Vytváří fungující ekosystémy 
sdružováním stran, které běžně 
nespolupracují, aby našlo nová 

kreativní řešení, která by ani 
jedna ze stran nemohla sama 

realizovat. 

SPOJOVATEL A OCHRÁNCE

Zabezpečuje moderní dopravní 
infrastruktury, energetické 
a digitální sítě. Stanovuje stan-
dardy a přijímá opatření, která 
zajistí, že tyto životně důležité 
infrastruktury budou odolné 
a bezpečné. 

SPRÁVCE

Vytváří a spravuje prostředí, 
v němž mohou vznikat a růst 

chytrá řešení. Poskytuje solidní 
základnu, uživatelskou podporu 

a výstupy ze systémů, jakými 
jsou například „otevřená data“ 

pro další využití. 

INOVÁTOR

V rámci vlastního úřadu se řídí zásadami inovačního 
řízení. Akceleruje zavádění inovací podniky ve městě tím, 

že občas vystupuje jako zákazník pilotně testovaných 
vysoce inovativních a disruptivních produktů a služeb.

6 rolí vedení 
města

Regenerovaná čtvrť 
jako architektonická 

a designová  
výstavní skříň  

města

Budovy a veškerá 
nová infrastruktura 

v pasivním standardu, 
základ energetické 

efektivity

Vyvážené rozvržení 
institucí, občanské 

vybavenosti a zelených 
ploch jako základ  
kvalitního života  

občana

Moderní 
řešení dopravní 
infrastruktury 

vyvažující potřeby 
chodců  

s motoristy

Přínosy „chytré městské čtvrti“ dle zkušeností Deloitte v Lodži
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Jakub Leško
jalesko@deloittece.com

V 60. letech minulého století se Brazílie potýkala 
se zvláštní situací. Po svržení prezidenta Goularta 
se moci v zemi dočasně ujala vojenská junta, která 

však nakonec vládla více než 20 let. V té samé době Paraguay 
řešila podobný problém. Po vojenském puči v roce 1954 se 
do čela země postavil kontroverzní Alfredo Stroessner – jeden 
z nejdéle vládnoucích hlav států vůbec. S rozvojem průmyslu 
a růstem populace však tyto země řešily kromě jiného problém 
s nedostatkem elektrické energie.

Odpovědí měl být společný projekt vodní elektrárny na řece 
Paraná – osmého nejdelšího vodního toku na světe. K oficiál-
nímu zlomu došlo v červnu roku 1966, kdy ministři zahraničí 
Brazílie a Paraguaye podepsali společnou deklaraci o zájmu 
studovat využití vodních zdrojů v této oblasti. Následně, v roce 
1970 bylo konsorcium americké energetické a italské stavební 
společnosti pověřeno úkolem vypracovat studii ziskovosti 
a taky začít práce na realizaci projektu. Prvním významným 
krokem k započetí výstavby byl podpis smlouvy o Itaipú na jaře 
v roce 1973. O rok později pak vznikla nadnárodní společnost 
Itaipu Binacional zodpovědná za vedení projektu a následný 
provoz elektrárny.

Práce na stavbě začaly již příští zimu a to změnou trasy řeky 
tak, aby v části jejího řečiště mohl vzniknout samotný objekt 
přehrady. Ten byl umístněný zhruba 15 km severně od bra-
zilského města Foz do Iguaçu přesně na hranici mezi oběma 
státy. Kvůli obavám z politické situace v Brazílii a případných 
záplav v Buenos Aires se do projektu zapojila také Argentina. 
V roce 1979, 12 měsíců po dokončení změny trasy řeky, došlo 
k tripartitní dohodě mezi Argentinou, Brazílii a Paraguayím 
o maximální úrovni hladiny vody v nádrži za různých podmínek, 
čímž bylo zajištěno pokračování výstavby.

Stavební práce na objektu přehrady byly ukončeny v roce 
1982 a 13. října téhož roku započalo napouštění rezervoáru 
vodou z řeky. O dva týdny později dosáhla voda úrovně přelivů 
a rozdíl hladin vody v rezervoáru a řece tak činil požadovaných 
100 metrů. Po téměř 20 letech tak byl 5. května 1984 spuštěn 
první generátor nové vodní elektrárny. Dalších 17 generátorů 
bylo postupně instalováno až do roku 1991 tempem dva až tři 
ročně. Výkon elektrárny byl už v té době obrovský.

Například na přelomu milénia byla elektrárna schopna vypro-
dukovat za rok více než 93 000 GWh elektrické energie, což by 
znamenalo pokrytí hrubé spotřeby ČR po dobu 1,5 roku.

Zatím poslední úprava elektrárny byla provedena v roce 
2007, kdy byly stávající generační jednotky doplněny o 2 nové. 
Celkově 20 turbín s nominálním výkonem 700 MW tak zvýšilo 
kapacitu na finálních 14 GW a zařadilo přehradu instalovaným 
výkonem na 2. místo za elektrárnu Tří soutěsek v Číně. Nic-
méně, s navýšenou kapacitou se zvýšila také produkce energie, 
která v roce 2016 dosáhla úctyhodných 103 000 GWh, čímž se 
postavila do čela tabulky produkce energie hydroelektráren 
na světě.

Po 40 letech však stavba přehrady vyvolává mnoho kontroverz-
ních pohledů. V průběhu projektu byl totiž zlikvidován Národní 
park Guaíra, který kromě mnoha unikátních druhů fauny a flóry 
obsahoval také jedny z nejpozoruhodnějších vodopádů světa. 
Navíc, samotné vodopády Guaíra byly zničeny řízenou explozí, 
aby se tak v budoucnu zabránilo pokusům o jejich obnovení. 
Naproti tomu zde byl také sociální faktor. Odhaduje se, že 
přesídlených bylo zhruba 10 000 rodin žijících podél řeky a při 
pokusu zachytit poslední pohledy na vodopády zemřelo při 
kolapsu mostu 80 lidí.

V dnešní době je elektřina produkována pro obě země, kterým 
patří stejný počet turbín. V roce 2009 navíc došlo k férovější 

Itaipú
Vodní elektárna
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Ikony stavebnictví
Seriál

dohodě mezi státy a Paraguay tak svou část energie prodává 
přímo brazilským společnostem. Podle odhadů je elektřina 
vyprodukována v Itaipú o 55 % levnější, než kdyby byla vyrá-
běna jinou vodní elektrárnou v regionu. Způsobuje to zejména 
fakt, že oblast zatopení je „pouze” 1 350 kilometrů čtverečních, 
což je necelá polovina největší brazilské vodní nádrže Tucuruí. 
Co se týče nákladů, podle propočtů stavba tohoto monumen-
tálního díla vyšla na 19,6 miliardy amerických dolarů, což z něj 
činí jeden z nenákladnějších výstavbových projektů v Latinské 
Americe.

Itaipú v číslech

 29 km3  kapacita vodní nádrže
 170 km délka vodní nádrže
 7 919 m   celková délka hráze
 62 000 m3/s   maximální průtok přelivů
 103 100 GWh  zatím rekordní produkce  
  energie
  2 415 781 GWh   celková produkce energie  

od roku 1984
 50 000 000 t   objem zemních prací při 

výstavbě
19 600 000 000 USD  náklady na výstavbu
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Daně

Zahrnování DPH do základu daně pro 
výpočet daně z nabytí nemovitých věcí 
Nejvyšší správní soud („NSS“) rozhodl, že do základu daně se pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí podle úpravy 
účinné do konce října 2016 nemá zahrnovat daň z přidané hodnoty („DPH“). 

Tereza Gebauer
tgebauer@deloittece.com

Kateřina Pechová
kpechova@deloittece.com

Předmětem sporu byla skutečnost, zda do ceny 
sjednané pro účely stanovení základu daně z nabytí 

nemovitých věcí zahrnovat DPH či nikoliv. 

Finanční správa dosud zastávala opačný názor, tedy že do ceny 
sjednané pro určení základu daně daně z nabytí nemovitých věcí 
má být DPH zahrnuta. Vycházela zejména ze znění důvodové 
zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí („zákonné opatření“), která stanoví, že 
DPH má být do základu daně zahrnuta. 

Důvod, proč by DPH do ceny sjednané zahrnuto být mělo, ovšem 
není v důvodové zprávě nijak zdůvodněn, což dle NSS oslabuje 
relevanci této důvodové zprávy pro další výklad. 
Jako hlavní důvody však NSS uvedl tyto:

 • Smyslem daně z nabytí je zdanění transferu majetku, důležitá je 
hodnota převáděného nemovitého majetku. Za hodnotu majetku 
však nelze považovat DPH, které je součástí kupní ceny, neboť se 
jedná o částku, kterou převodce inkasoval pro stát. Zahrnutím 
DPH do základu daně z nabytí nemovitých věcí by tak znamenalo, 
že převodce by danil nejen svůj zisk, ale i částku, kterou pro stát 
inkasoval, a která se fakticky nestala částí jeho majetku.

 • Výklad správce daně je v rozporu s principem daňové neutra-
lity, protože pouze z důvodu, že by daňový subjekt byl plátcem 
DPH, byl by zatížen vyšší daní z nabytí nemovitých věcí než jiné 

srovnatelné subjekty – neplátci DPH. Pro takové rozdílné zachá-
zení není žádný ospravedlnitelný důvod. 

 • Pokud měl zákonodárce záměr zahrnout DPH do ceny 
sjednané pro určení základ daně, zapomněl tak v legisla-
tivě učinit dostatečně jasným a nepochybným způsobem. 
A v případě, kdy existují dva možné výklady, je nutné respek-
tovat zásadu in dubio pro mitius, tzn. v případě možnosti 
více výkladů právního předpisu z důvodu ochrany ústavních 
principů, je nutné dát přednost výkladu, který je ve pro-
spěch soukromé osoby.

Na základě výše uvedeného vydala Finanční správa prohlá-
šení, že se přizpůsobí správní praxi a bude pro účely stanovení 
základu daně akceptovat cenu sjednanou bez DPH pro případy, 
kdy v období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 byl poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí převodce. 

Na základě výše uvedených rozhodnutí NSS a přístupu Finanční 
správy je možné podat dodatečná daňová přiznání k dani 
z nabytí nemovitých věcí, pokud bylo daňové přiznání podání 
podle zákonného opatření účinného do konce října 2016 
a poplatníkem byl nabyvatel, a to nejpozději tři roky ode dne, 
v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání.

Nicméně, jak se vyjádřil Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky 
a výkonu daní „V uvedených případech se Nejvyšší správní soud 
nezabýval situacemi, kdy poplatníkem daně je nabyvatel, což by 
sice bylo nad rámec projednávané věci, ale ve vztahu ke správní 
praxi Finanční správy je posouzení této otázky zcela nezbytné.“ 

V této souvislosti vydala Finanční správa 24. listopadu 2017 
prohlášení, v rámci kterého potvrdila, že výše uvedený postup 
bude aplikovat  i na případy, kdy je poplatníkem daně nabyvatel 
(nejčastěji kupující).



Pracovní snídaně bude zaměřena 
zejména na nejvýznamnější změny 
z pohledu daně z přidané hodnoty, 
daně z příjmů právnických osob, daně 
z nabytí nemovitých věcí a výklad 
daňové legislativy v oblasti nemovitých 
věcí. Veškerá témata budou probírána 
z pohledu aktuálně platné legislativy 
a nejnovější judikatury v dané oblasti.

Během školení bude dostatek prostoru 
pro vaše dotazy.

Daňové novinky 2017
Nemovitosti a nemovitostní trh

13. prosince 2017
9:00 – 12:00 hod 

Deloitte, Nile House 
Karolinská 654/2, Praha 8

490 Kč + 21 % DPH

Zajímá vás, jak se aktuální novely zákonů dotknou oblasti 
nemovitých věcí? Přihlaste se na pracovní snídani, kde vás 
provedeme nejvýznamnějšími změnami.

Přednášející

 • Tereza Gebauer,  
Senior manažerka, Deloitte

 • Michaela Lounková,  
Manažerka, Deloitte

 • Olga Kaizar,  
Senior manažerka, Deloitte

 • Miroslav Linhart,  
Partner, Deloitte

Registrace a další informace
Závazné přihlášky k účasti podávejte 
prosím vyplněním registračního formuláře 
na stránkách www.deloitte.com/cz/akce, 
kde naleznete i další informace k platbám 
a storno podmínkám.

Program
V průběhu snídaně vás seznámíme s prob-
lematikou aktuálních novel a praktickými 
aspekty a problémy. Blíže se podíváme 
na následující oblasti:

 • Změny v oblasti daně z příjmů právnických 
osob – odpisy technického zhodnocení 
realizovaného podnájemce, hodnota 
likvidovaného díla a další změny 
s dopadem do oblasti nemovitostí. 

 • Aktuální judikatura a výklady v oblasti 
nemovitých věcí.

 • Změny v oblasti DPH – DPH u sdružení bez 
právní subjektivity (společnosti), platby před 
DUZP, režim přenesení daňové povinnosti 
při poskytnutí pracovníků agenturami práce, 
dobrá víra v oblasti DPH a další změny 
s dopadem do oblasti nemovitostí. 

 •  Právní aspekty a rozdíly vlastnického 
a nájemního bydlení.

 • Právní rámec fenoménu Airbnb.

 • Výhled vývoje ekonomiky a situace na trhu 
s nemovitostmi pro rok 2018.

Registrace ZDE

https://events.deloitte.cz/cs/Event/Detail/17-12-13-nemovitosti
https://events.deloitte.cz/cs/Event/Detail/17-12-13-nemovitosti
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Daně

Zdanění nabytí bytové jednotky 
v rodinném domě
V tisku v posledních několika měsících vyšlo mnoho článků k problematice daně z nabytí nemovitých věcí v případě 
nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě. Bytové jednotky jsou při prvním prodeji jednotky 
od daně obecně osvobozeny, nicméně týká se to pouze těch bytových jednotek, jež se nachází v bytovém domě. 
Ty bytové jednotky, jež se nacházejí v rodinných domech, od daně z nabytí bohužel osvobozeny nejsou  
a ani v budoucnu s největší pravděpodobností osvobozeny nebudou. 

Tereza Gebauer
tgebauer@deloittece.com

Kateřina Pechová
kpechova@deloittece.com

Od ledna 2014 je účinné zákonné opatření Senátu 
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

(„ZOS“), jenž osvobozuje od daně z nabytí nemovitých věcí 
bytové jednotky v bytovém domě. Bytové jednotky nacházející se 
v rodinném domě v ZOS nejsou explicitně zmíněny. 

Tisk v této souvislosti zmiňoval, že se na byty v rodinných 
domech zapomnělo, případně, že je ustanovení o osvobození 
chybně vykládáno a vztahuje se i na bytové jednotky v rodinných 
domech. Finanční správa připouští, že ve vybraných případech 
bylo osvobození bytových jednotek nacházejících se v rodinném 
domě správci daně akceptováno. 

Nicméně podle posledního výkladu1 finanční správy se osvo-
bození vztahuje jen a pouze na bytové jednotky nacházející se 
v bytovém domě. A bytové jednotky nacházející se v jiných objek-
tech, než je bytový dům, nejsou osvobozeny cíleně. 

Ustanovení § 7 ZOS zcela jednoznačně rozlišuje osvobození pro 
stavby rodinných domů (ať již se jedná o rodinné domy jako stavby 
samostatné nebo jako součást pozemku či práva stavby) a pro 

vyjmenované jednotky v bytovém domě (nikoliv pro jakékoliv jed-
notky nebo pro jednotky v rodinném domě či jiném typu stavby). 

Ustanovení § 7 ZOS je formulováno jednoznačně a nepřipouští 
jiné možnosti výkladu, čímž byl vyjádřen záměr zákonodárce 
poskytnout při splnění všech zákonem stanovených podmínek 
úlevu v případě prvního úplatného nabytí stavby rodinného 
domu nebo jednotky v bytovém domě sloužící k bydlení, 
pouze pro tyto případy. Zároveň nic nenasvědčuje tomu, že by 
bylo možné hovořit o chybě zákonného opatření.

Poněkud v rozporu s výše uvedeným byl ovšem 20. 4. 2017 
Poslanecké sněmovně předložen návrh novely zákonného opat-
ření ohledně rozšíření osvobození na nabytí vlastnického práva 
k jednotce v rodinném domě a tento návrh byl v květnu přijat 
k dalšímu projednání. 

Nicméně pokud by navrhovaná novela byla schválena, bude ji 
možné aplikovat až na prodeje, které nastanou až po její účin-
nosti. Na předchozí případy se tato novela vztahovat nebude.

Pokud si tedy nabyvatel uplatnil osvobození z titulu prvního 
úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném 
domě, měl by podat dodatečné daňové přiznání, v něm spočítat 
výši daně bez osvobození a pak ji zaplatit. V takovém případě 
je nutné formulář podat a daň doplatit do konce měsíce násle-
dujícího po tom, ve kterém byla tato informace zjištěna. Pokud 
budou splněny podmínky stanovené zákonem, je možno požádat 
také o prominutí příslušenství daně. 

1 6 mýtů o zdanění nabytí bytové jednotky v rodinném domě. 
In: Finančníspráva [online]. 2017 [cit. 2017-08-21].  
Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-
-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/6-mytu-o-
-zdaneni-nabyti-bytove-jednotky-v-rodinnem-dome-8585

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/


GDPR: Právníkova  
zpráva o stavu
GDPR. GDPR? GDPR! Pokud se v posledních alespoň několika měsících 
pohybujete v byznysu, nebo veřejné správě, tato vtíravá zkratka na Vás 
utočí ze všech stran. Zásadní otázka ale zní: Blíží se opravdu konec světa 
ochrany osobních údajů, tak jak jej známe? Přichází revoluce, o které všichni 
mluví? Možná Vás jako právník zklamu, když napíši – NE TAK ÚPLNĚ. Jako 
vždy je třeba vše brát s chladnou hlavou. A tam, kde ostatní vidí rizika 
a nebezpečí, možná hledat spíše příležitost.

Martin Bohuslav
mbohuslav@deloittece.com

Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.,  
advokátní kancelář

Než si dovolím poskytnout zprávu o stavu, kterou slibuje titulek, 
nejprve pro osvěžení několik časových údajů a čísel právních 
předpisů.

GDPR, neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
bylo přijato 27. dubna 2016 a bude účinné od 25. května 2018. 
Nařízení bude přímo aplikovatelné na území Evropské unie bez 
nutnosti provedení zákonem v jednotlivých státech. 

Nová „stojednička“ nastupuje
Nicméně v srpnu 2017 byl zveřejněn návrh českého zákona 
o zpracování osobních údajů z dílny Ministerstva vnitra, který byl 
připraven ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů 
a má nahradit stávající zákon č. 101/2000 Sb. Návrh zákona se 
snaží neduplikovat jednotlivé články GDPR, ale upravuje vesměs 
ty instituty, kde byla členským státům dána možnost vlastního 
uvážení při volbě vhodné právní úpravy.

A nyní již k zajímavějšímu – jaká je tedy současná situace na trhu, 
kde je „GDPR“ slovo(?), které nejčastěji slyšíte od Vašich poradců. 
Možné základní zjišťovací dotazy mohou být: Jsou již všichni 
na novou úpravu připraveni? Nebo je připravena alespoň většina? 

Je vůbec někdo připraven? Není už dokonce pozdě na to, se připra-
vit? Možná Vás překvapí, že odpověď je ve všech případech NE. Ale 
popořadě.

Na jakoukoli novou úpravu nejsou nikdy připraveni všichni. První 
otázka byla tedy rychlá – na rozcvičení.

Nesmyslné vyčkávání
Není ani připravena většina subjektů, kterým GDPR ukládá povin-
nosti. Pokud byste byli banka, jiná finanční instituce, mobilní 
operátor, nebo přední výrobní společnost, případně jiná robustní 
organizace, ve které se zpracovává velký objem osobních údajů, 
určitě už u Vás běží alespoň v nějaké fázi projekt na GDPR. Z řady 
publikovaných průzkumů ale vyplývá, že většina ostatních stále 
vyčkává, případně žije v domnění, že není nutné cokoli dělat.

Otázka, zda je vůbec někdo připraven, je mírně záludná. Zaprvé 
účinnost GDPR nastane až příští rok v květnu. V současnosti tedy 
stále neexistuje povinnost, být s nařízením v souladu. Zadruhé 
v tuto chvíli není známa (a v květnu 2018 ani nebude) výkladová 
praxe vztahující se k GDPR. Tzn. jak k praktické aplikaci GDPR při-
stoupí jednotlivé orgány. Pokud tedy někdo deklaruje, že je, nebo 
v květnu 2018 bude, ZCELA V SOULADU S GDPR, zažívá situaci, 
kdy se přání stává otcem myšlenky.

Konečně asi nejdůležitější je informace, zda už není pozdě něco 
dělat, pokud zatím nebylo v oblasti GDPR učiněno ničeho. Bez 
ohledu na zbývající čas není třeba dramaticky zdůrazňovat, že 
taktika strkání hlavy do písku není ta nejvhodnější. Navíc některá 
porušení GDPR budou tak očividná (např. obsah webových 
stránek), že je Úřad pro ochranu osobních údajů bude scho-
pen odhalit automatizovaně. Zároveň lze i předpokládat, že 
pokud na Vás následně dolehne kontrola Úřadu a bude zjištěno 
porušení ustanovení GDPR, bude Vám pravděpodobně přičteno 
k dobru, pokud Úřad bude schopen dohledat, že jste problema-
tiku ochrany osobních údajů dle nové úpravy alespoň začali řešit. 

Úplná odpověď na poslední otázku tedy zní – nejenom, že v tuto 
chvíli není pozdě. Ono vlastně nikdy nebude pozdě se (alespoň 
zkusit) připravit. Je třeba si jen zvolit správné řešení. V tuto chvíli 
některé firmy potřebují řešení GDPR za pár desítek tisíc korun, 
jiné za pár desítek milionů. Poměrně důležité je, aby se tyto dvě 
kategorie vzájemně neprohodily.

Právo
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Napište nám – za jakékoliv Vaše náměty či dotazy děkujeme. 

Václav Matyáš, SPS v ČR
matyas@sps.cz, www.sps.cz 

Miroslav Linhart, Deloitte
mlinhart@deloittece.com, www.deloitte.com

František Glazar, ÚRS Praha
glazar@urspraha.cz, www.urspraha.cz

Tomáš Krásný, Blue Events
tomas.krasny@bluestrategy.cz, www.blueevents.eu

Archiv SMART 

Veškerá minulá čísla můžete  
nalézt kliknutím na záložku SMART 
stavebnictví na  
www.sps.cz nebo na  
www.deloitte.cz/realestate
Naleznete zde také SMART  
v anglickém jazyce.

Kalendář akcí

SIMI PARIS 2017
6.– 8. 12. 2017
Paříž

Fórum českého stavebnictví
7. 3. 2018
Praha

Praha světová
6.–7. 12. 2017
Praha

InfraTech
9.– 11.1.2018
Essen

Očekávaný vývoj realitního trhu 
a developerských projektů
7. 12. 2017
Brno
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