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Praha a její budoucnost
Praha, stejně jako všechna ostatní města, je živoucím organismem, který se neustále mění a rozvíjí tak, jako se mění lidé
v něm žijící a pracující a jejich potřeby. Aby se město rozvíjelo
správným směrem, je třeba na tyto potřeby neustále reagovat
a rozvoj města vhodnými nástroji a investicemi podporovat.
Město, které se nerozvíjí, stagnuje.
V aktuálním vydání Smartu naleznete článek Investiční priority –
Praha 2030, kde si můžete přečíst o klíčových závěrech analýzy
Deloitte v oblasti investic města Prahy. V rámci této studie jsme
zanalyzovali 25 investičních záměrů týkajících se Prahy, které
byly nejčastěji zmiňovány v médiích za posledních 6 měsíců.
Nejedná se tedy o seznam všech investičních záměrů Prahy, ani
to není seznam, který je projednáván pražským zastupitelstvem.
Současně jsme o těchto investičních záměrech nechali hlasovat
odbornou veřejnost. Do této ankety se zapojilo více než 800
respondentů z oblasti výstavby, developmentu, projektování
a ostatní odborné veřejnosti. Výsledky ankety jsou poměrně jednoznačné. Jako klíčové byly identifikovány investice do dopravní
infrastruktury města, jako jsou dokončení vnitřního a vnějšího
pražského okruhu, výstavba záchytných parkovišť a vybudování trasy metra D. Jedná se oinvestičně velmi náročné projekty
s dlouhou dobou realizace a významným a dlouhodobým dopadem na život obyvatel města. A město a jeho představitelé by
měli být jednoznačným a silným tahounem těchto projektů, byť
nemusí spadat do jeho kompetence.

Jedním z kladných příkladů rozvoje
nedaleko od našich hranic je město
Hamburk a jeho redevelopment
bývalého přístavu v novou čtvrť
Hafencity. Tento projekt začal první
ideou a studií v roce 1991, v roce
2000 schválilo město masterplan celé
oblasti. A klíčovým hráčem tohoto
procesu bylo samo město Hamburk,
jehož představitelé s touto myšlenkou přišli a také ji začali výkupem pozemků a budov a přípravou
masterplanu území realizovat. Jakmile byly tyto přípravné práce
hotovy, byli v roce 2001 přizváni soukromí investoři k realizaci
jednotlivých záměrů. Z Hafencity Vám přinášíme článek o tamní
ikoně – Labské filharmonii, která byla nedávno otevřena.
Dále si na stranách 10 a 11 můžete přečíst velmi aktuální článek
o nabídce bytů v Praze. Z právní oblasti přinášíme článek o Právních aspektech změny trendu bydlení z osobního vlastnictví
na družstevní a nájemní bydlení a oblasti dotací ve stavebnictví
se věnujeme v článku na straně 16.
Přeji Vám příjemné čtení a krásný zbytek jara!
Miroslav Linhart
Ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví,
Deloitte Advisory

Anketa
Co podle vás může nejvíce pozitivně ovlivnit budoucí rozvoj Prahy?
Tomáš Ctibor
zakladatel, 4ct

Dle mého názoru jsou tři základní oblasti,
které mohou pozitivně ovlivnit rozvoj Prahy.
Co nejrychlejší přijetí nového Metropolitního
plánu a správné nastavení procesu přípravy
a koordinace podrobnějších územně plánovacích dokumentací. Dále pak resuscitace
a podpora IPRu jako klíčové odborné platformy pro zajištění kvalitního a integrálního
rozvoje Prahy. A v neposlední řadě vědomí
všech klíčových hráčů, ale i obyvatel Prahy,
že kvalitní rozvoj je nutnost, na které je třeba
se shodnout, a následně ji systematicky
a kontinuálně naplňovat. Závěrem – stagnace je většinou začátek úpadku a to si
určitě nepřejeme.

Tomáš Kadeřábek
ředitel, Asociace
developerů

Praze by nejvíce prospělo, pokud by
se podařilo změnit současnou stále
ještě negativní atmosféru, která vládne
celému územnímu rozvoji, v pozitivní
náhled, který by se stručně dal vyjádřit
slovy – stavět potřebujeme, stavět
chceme, stavět je správné. Pozoruhodné je, že to je věc poměrně jednoduše proveditelná, stačí najít politika,
který se s tímto názorem ztotožní
a vytkne si ho jako svůj cíl, ostatní už
přijde samo, protože potřeba ve společnosti je obrovská. V dnešní době
nepřející rozvoji to ovšem chce politika,
který na to „má koule“.

Michal Kocián
Partner,
Finep Holding

Především skutečná vůle něco
positivně změnit, a potom obyčejný
selský rozum. Kdyby ve vedeni
Prahy a městských částí toto
panovalo, pak by nebylo město
rozbité v nekonečných osobních
sporech a politikaření. Praha má
nově schválený Strategický plán, ale
to nestačí. Nyní potřebuje nástroje,
aby mohla svou politiku prosadit
– věcné i právní. Není možné, aby
některé městské části účelově blokovaly klíčové stavby celopražského
významu, jinak bude okruh kolem
Prahy vypadat jako morseovka.
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Rozhovor

Naďa Ptáčková:
V Praze postrádáme jasnou koncepci
„Uvažujeme o dostupném bydlení v okrajových či středočeských lokalitách, které jsou dobře dopravně napojeny na centrum Prahy,“ říká Naďa Ptáčková, generální ředitelka SKANSKA REALITY, která do společnosti přišla z bankovního sektoru
před 13 lety. Co považuje za hlavní problémy Prahy? „Na trhu je přetlak poptávky nad nabídkou, protože se nepovolují
nové projekty, není jasná budoucnost ohledně změny územního plánu. To všechno tlačí ceny bytů nahoru.”

Na jaké projekty se chcete do budoucna zaměřit?
Obchodní plán si tvoříme na období pěti let a schvaluje nám
ho nejvyšší vedení ve Švédsku, takže teď ho máme nalinkovaný
do roku 2020. Dlouhodobě usilujeme o to, abychom prodávali
400–600 bytů ročně. Momentálně zvažujeme rozšíření produktového portfolia.
O co konkrétně?
Zabýváme se „senior housingem“, populace stárne, nabídka
podle nás není tak široká. Díváme se také na studentské bydlení.
V rámci naší stavební divize máme specializovaný tým zaměřený
na oblast rekonstrukcí, a právě v této oblasti bychom rádi podnikali něco dalšího. Hledáme multifázové projekty a kupujeme
lokality, kde působíme 5 až 10 let. Cílíme na to, aby každá fáze
měla řádově 100 bytů. A pak jsou tady samozřejmě brownfieldy.
Je to dáno i tím, že SKANSKA je finančně silný partner. Na takhle
velké projekty už dosáhne menší počet hráčů.
Jste jako developer připraveni začít klientům nabízet
pasivní standard od roku 2020?
Pasivní standard jsme si vyzkoušeli už v Milíčově v jednom menším
bytovém domě. Poptávka po něm je ale relativně nízká a mnoho
lidí vlastně ani neví, co přesně to je. Usoudili jsme, že u takových
projektů musíme věnovat daleko větší čas osvětě a vysvětlovat, co
to znamená a ideálně je to nechat někde vyzkoušet, když to půjde.
Ten byt se chová trošku jinak, a aby se jeho benefity využili, tak se
musíme svým životním stylem přizpůsobit.

Naďa Ptáčková
Generální ředitelka Skanska Reality
Naďa Ptáčková působí v top managementu společnosti
Skanska Reality již od roku 2004. Mezi její hlavní profesní
přednosti patří zkušenosti napříč celým developerským procesem – kromě oddělení Akvizic a Vývoje
projektů několik let úspěšně vedla také úseky Marketingu a komunikace, Prodeje a Záručních závazků.
Své pracovní zkušenosti odstartovala v německé HVB
Bank (dnešní UniCredit Bank), kde původně pečovala
o VIP klientelu a později se zabývala hypotečními úvěry
a financováním velkých komerčních a rezidenčních
projektů. V průběhu své kariéry absolvovala řadu kurzů
a odborných stáží v zahraničí (např. SRN, Anglie, USA).
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Počítáte v nějakém výhledu třeba i se stavbou nájemního
nebo družstevního bydlení?
My teď mapujeme investorský trh. Na polském trhu vidíme, že
začíná být poptávka fondů, například investičních, které koupí
jeden blok nebo dům a pak je pronajímají. V segmentu rezidenčního bydlení se myslím taková transakce neuskutečnila a bylo to
zejména z toho důvodu, že výnos byl nízký, okolo 3–4 %, což jsou
možná i lepší příležitosti, ale pořád u nás nevidím někoho, kdo by
takhle investičně do té rezidence chtěl jít. Roste ale počet menších
investorů, kteří kupují třeba 20–30–40 bytů v jednom projektu
nebo ve dvou a my je máme v portfoliu. Máme svojí facilitku
a zkoušíme kooperaci.
Snažíme se mít služby pod jednou střechou a hlídat si kvalitu. Máme už první projekt ve společné správě a chystáme
druhý. Momentálně ale nemáme kapacity na to, abychom šli
do nájemního bydlení, takže to asi není úplně ten segment. Spíš
z pohledu, že najdeme partnera nebo investora. A družstevní

Rozhovor

Bytový dům Elča – rezidenční projekt U cukrovaru
bydlení – monitorujeme ho, ale aktivně o něj neusilujeme,
nemáme žádný projekt.

a ono to přitom není za 60 ani za 90 dnů. I to prodlužuje proces
developmentu a realizaci nových projektů.

Co podle vás na pražském trhu chybí?
Vnímáme, že dneska prakticky neseženete byt za 55 000 Kč/m2,
který jste ještě před dvěma třemi lety koupili. Na tento segment
se díváme z pohledu více okrajových nebo středočeských lokalit,
ale velmi dobře dopravně napojených do centra například
vlakem. Na trhu je přetlak poptávky nad nabídkou, protože se
nepovolují nové projekty, není jasná budoucnost ohledně změny
územního plánu, a to všechno tlačí ceny bytů nahoru a vyvolává
pocit, že to poroste geometrickou řadou.

Jak se díváte na novelu stavebního zákona? Myslíte si, že
to může něčemu pomoct?
Máme sice nový stavební zákon a máme hned asi 300 pozměňovacích návrhů. Ten proces vítáme, konečně se něco děje, ale
že by nám to nějak výrazně ulehčilo život a zpřehlednilo situaci,
to asi ne. Stále není například uzavřená diskuze ohledně EIA,
jsou tam tlaky na to, aby byl ještě snížen počet parkovacích stání,
což je samozřejmě problém. Ve společnosti se taky objevují
myšlenky, že v centru auto nepotřebujete, tudíž že není nutné
budovat parkovací stání, ale na druhou stranu, jak tedy budeme
motivovat veřejnost, aby jezdila městskou hromadnou dopravou? Ideově je to možná hezká myšlenka, ale prakticky?

Navíc narážíme na další problém, a tím je pražský Magistrát. Co
dneska koncepčně řídí? Skoro nic, je ve všem závislý na jednotlivých městských částech, které jsou samostatné jednotky, takže
ono to jde hrozně těžko koncepčně a strategicky řídit.
Jak byste uvítali, kdyby Magistrát hlavního města rozvíjel
určité území do úrovně územního rozhodnutí a definoval, co
v něm má být a poté vše rozprodal developerům k realizaci?
Určitě ano. Ale já si myslím, že Magistrát asi nikdy nebude mít
prostředky na to, aby pořádal úplně kvalitní velké architektonické
soutěže. A tak je pro nás samozřejmě vždycky lepší, když pravidla
jsou daná a my víme, co můžeme čekat a podle toho se pak chovat. Teď je ta situace hrozně nepřehledná, pravidla se často se
mění, jsou tam různé parciální zájmy. Znovu jsem si kladla otázku,
co vlastně Magistrát strategicky a koncepčně může zařídit, že ani
v těch zákonech nemá oporu vůči městským částem. Všechno je
procesně dlouhé, jakékoliv odvolání nám jde na Magistrát, tak to
je záležitost na šest měsíců.
To byla třeba druhá věc, o které jsme se bavili v naší diskuzní
skupině, jestli nás dneska více blokují parciální zájmy soukromých
lidí-odvolávačů, kteří v dané lokalitě ani nežijí nebo jestli je to
pomalá činnost úřadů. A ty úřady jsou dneska horší než veřejnost, se kterou vždycky můžete nějak mluvit, můžeme se pokusit
dohodnout, něco navrhnout, zkrátka tam začíná nějaký dialog.
Ale úřad má lhůtu v zákoně, za 30 dní má být něco rozhodnuto,

Má vůbec parkování v Praze nějaké řešení do budoucna?
Myslím si, že tu postrádáme koncepci. Diskuze probíhá x let,
a přitom se v podstatě neudělalo vůbec nic. Nepřijde mi to zase
tak těžké, najít kus pole a udělat z něj záchytné parkoviště P+R. Ale
o tom to právě je. Když se podíváme například na Londýn, to město
se také rozrůstá do šířky a logicky potom doprava kolabuje. Mají
tam ale velmi sofistikovaně propracovaný systém vlaků v návaznosti na autobusy, a tak si myslím, že k tomu samému dojde tady.
Je to prostě otázka času.
Rozhovor vedl Miroslav Linhart

Rezidenční projekt U cukrovaru – domy Elča, Emča
Společnost Skanska Reality realizuje v Praze 12-Modřanech developerský projekt U cukrovaru, který tvoří
bytové domy nesoucí jména Hubnerky, Elča, Emča
a Rarach. Bytový dům Elča (na obrázku) je pojmenován podle slavného výrobku Modřanského cukrovaru
(čajových kostek „Elča“), který stál v místě současné
výstavby původně. O kvalitě a urbanistické koncepci projektu svědčí 1. místo v tuzemské soutěži Best of Realty
2016 v kategorii rezidenční projekty většího rozsahu.
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Studie

Investiční priority – Praha 2030
Na začátku roku 2017 společnost Deloitte zpracovala studii, jejíž cílem bylo porovnání a analýza investičních záměrů hlavního města Prahy a jejich souladu se Strategickým plánem. Součástí této studie byla i anketa u odborné veřejnosti. Studie
byla zveřejněna na konci února a s jejími hlavními závěry se můžete seznámit v tomto článku.

Vojtěch Petrík
vpetrik@deloittece.com

porovnat, do jaké míry se tyto investiční záměry shodují se
Strategickým plánem, jak dobře naplňují jeho cíle.

Strategický plán a investice
Strategický plán hl. města Prahy byl schválen
Zastupitelstvem v listopadu 2016. Jeho úkolem je stanovení
hlavních oblasti a cílů, kterých by město za účelem zlepšení
života obyvatel a návštěvníků mělo do roku 2030 dosáhnout.
Plán identifikuje 12 strategických cílů od mobility přes kulturu
až po vzdělávání, které dále rozpracovává do dílčích strategických oblastí. Studie Deloitte se soustředila na 25 v médiích
nejčastěji zmiňovaných investicí. Cílem analýzy Deloitte bylo

Na předních místech analýzy se umístily především investice
do dopravní infrastruktury: dokončení vnitřního Městského
okruhu, realizace trasy metra D nebo vybudování přímého spojení
centra s Letištěm Václava Havla. Jejich realizace výrazně ovlivňuje
kvalitu života ve městě a atraktivitu Prahy, jako středoevropské
metropole. S rostoucím městem rostou i nároky na zabezpečení
dostatečné přepravní kapacity obyvatel a právě v tomhle směru
může být Praha v budoucnosti značně zranitelná.

Soulad vybraných investic se Strategickým plánem hl. m. Prahy podle hodnocení Deloitte

30,1 %

28,7 %

27,8 %

26,2 %

24,2 %

Dokončení vnitřního Městského
okruhu

Vybudování
přímého spojení
z centra na Letiště
Václava Havla

Smart City

Dokončení vnějšího
Pražského okruhu

Vybudování nové
trasy Metra D

Smart City
Jednou z investic, kde se názor veřejnosti v anketě rozchází s naši
analýzou byla problematika Smart City – inteligentní správa
města. Způsobeno je to pravděpodobně rozdílnou anebo nejasnou představou veřejnosti o obsahu tohoto pojmu a významu
této agendy pro budoucí rozvoj a správu města. Myšlenka chytrých samospráv totiž nespočívá jenom v popelnicích, které samy
vědí, že potřebují vyprázdnit. Jde taky o propojení městských
informačních systémů se stávající infrastrukturou, např. obsazeností parkovišť nebo upozornění na různé dopravní situace.
Technologický pokrok by taky mohl umožnit obyvatelům podílet
se na správě města větší mírou prostřednictvím referend v jejich
telefonu, nebo požádat městskou část o vydání některých povolení elektronicky z pohodlí domova.
Celou studii – Praha 2030 – investiční záměry –
si můžete stáhnout zde.
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Studie

Anketa
Součástí studie byla anketa mezi odborníky z oblastí výstavby,
developmentu, projektování a ostatní odbornou veřejností.
Z celkového počtu 823 respondentů téměř 94 % označilo jako
největší prioritu dostavbu vnějšího Pražského okruhu. Navazující
Městský okruh považuje za důležitý zhruba 75 % odborníků.
Odborníci se shodli s analýzou Deloitte v tom, že, investice
do pražské ZOO, akvizice Nemocnice Na Bulovce nebo výstavba
nové budovy Magistrátu jsou v dnešní době pro Prahu nejméně
přínosné.

Výsledek ankety
Dokončení vnějšího
Pražského okruhu

Dokončení vnitřního
Městského okruhu

Úseky vnitřních a vnějších okruhů
Výstavba nových
záchytných parkovišť

Modernizace Ústřední
čistírny odpadních vod

Vybudování nové trasy
Metra D

Plánované úseky Městského okruhu

Plánované úseky Pražského okruhu

Dokončené úseky Městského okruhu

Dokončené úseky Pražského okruhu
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Analýza

Ceny nových pražských bytů vzrostly
za první dva měsíce letošního roku
o dalších 2,5 %. Nových bytů k prodeji
je na trhu o 40 % méně než před 2 lety
Průměrná nabídková cena nových volných bytů v lednu a únoru letošního roku vzrostla o 2,5 % na 88 500 Kč/m2, což
představuje meziroční nárůst o 21,2 %. Za dva roky ceny bytů vzrostly o více než 30 %. Nejdražší byty se prodávaly
na Praze 1, naopak nejlevnější jsou dlouhodobě v deváté a desáté městské části.

Develop Index Praha

Petr Hána
phana@deloittece.com

+ 2,5 %
Praha 8
-0,4 %
91 785 Kč

Praha 6
+4,5 %
113 660 Kč

+0,4 %
88 189 Kč

Praha 7
Praha 1

Praha 9
+2,1 %
69 024 Kč

Praha 3
+2,1 %
84 982 Kč

-0,3 %
153 873 Kč
Praha 2
+2,0 %
124 609 Kč
Praha 5
+4,0%
96 576 Kč

88 500 Kč/m2
leden – únor 2017

Praha 10
+1,0 %
68 389 Kč

Praha 4
+1,2 %
75 717 Kč
<-3%
-3 % – 0 %
0%–3%
3% <

Loňský rok byl z hlediska vývoje všech ukazatelů pražského rezidenčního trhu velmi dynamický. Zároveň přinesl zcela novou zkušenost, a to značný převis poptávky nad nabídkou i omezenou
schopnost developerských společností tento stále se zvětšující
rozdíl vyrovnat. Nůžky mezi poptávkou a nabídkou se plynule
10

rozevírají od konce roku 2015, zkraje letošního roku se propad
nabídky znovu zvýšil. Celková zásoba volných bytů v developerských projektech poklesla o 236 bytů, tzn. o 6 % za dva měsíce
(ze 4 220 bytů na 3 984). Od počátku roku 2015 tak zásoba
volných bytů poklesla o více než 40 %.

Analýza

Nabídkové ceny rostou plynule již
dva roky
Oproti průměru roku 2014 se průměrná
nabídková cena zvýšila již o 35,5 %.
S rostoucí průměrnou cenou za metr
čtvereční zároveň vzrostla o 243 tisíc
průměrná celková cena za byt, a to
na 6 925 000 Kč. Ceny rostly ve sledovaném období ve většině pražských
obvodů, největší nárůst byl zaznamenán
v Praze 6, a to o 4,5 %. K mírné cenové
korekci došlo pouze v rámci městských
obvodů Prahy 1 a Prahy 8.
Počet nových bytových projektů dodaných na trh zůstal velmi nízký, šlo pouze
o 15 projektů. Stagnoval i počet bytů,
které byly nově dány do prodeje (517
bytů). Zcela doprodáno bylo naproti tomu
27 bytových projektů. Důvodem strmého
nárůstu cen bytů v posledních letech
by mohl být střet historicky největší
poptávky po bydlení a zcela nedostatečné nabídky nových projektů, což
sekundárně zvyšuje i ceny starších bytů.

Vývoj průměrné nabídkové ceny volných bytů v Praze
140%

135.5 %

130%

120%

110%

100%

90%

2014
I.

III.

V.

VII.

IX.

XI.

I.

III.

V.
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IX.

XI.

I.
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V.

VII.

IX.

XI.

I.
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65 400
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300
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64 300
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69 800
71 700
73 000
74 200
76
300
76 300
81 700
86 400
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2014
2015
2016
Nabídková cena volných jednotek
Průměrná nabídková cena volných jednotek na trhu za celý rok 2014 = 100 %
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Prodává se pomaleji, na odbyt jdou menší a levnější byty.
I když byla poptávka v lednu a únoru 2017 nižší než v posledních měsících roku 2016 (klesla o 302 kusů na 800 prodaných
bytů), přesto převyšovala aktuální nabídku bytů nově dodaných
na trh o 35 %. Stále platí stav, že rychleji jsou vyprodány byty
menší a levnější.
Průměrná nabídková cena všech nových bytů, které přišly
do prodeje v lednu a únoru činila 83 900 Kč/m2 . Cena prodaných
bytů v tomto období (v ceníku označeno jako „prodaný“) činila
75 188 Kč/m2 . Průměrná cena volných bytů v Praze tak opět
vzrostla, a to na 88 500 Kč/m2.
Současně se dá říci, že trh na počátku roku 2017 reagoval
podobně jako v polovině roku 2016, kdy po zvýšení cen následovalo období s nižším absolutním prodejem. Vedle toho ale stále
platí, že naprostá většina prodejů se dnes realizuje „z papíru“
v době, kdy se projekty teprve začínají stavět.

Březnové byty byly dostupnější, ale výrazně menší
Nabídka developerského trhu v březnu 2017 přinesla 10 nových
projektů s 565 byty. Celkový finanční objem nových bytů představoval zhruba 3,038 mld. Kč a mírně navýšil aktuální počet volných
bytů k prodeji. Stavělo se hned v šesti městských částech. Březnové byty pak byly v parametru průměrné ceny o téměř 1,7 mil.
Kč levnější, než aktuální volné byty na trhu. Zároveň však byly
o 15,5 m2 menší.

Struktura nabídky bytů dle dispozic na konci období
Počet bytů

Součet nabídkových
cen (mil. Kč)

1+

574

1 792

2+

1 360

6 436

3+

1 229

8 405

4+

671

6 765

5+

132

2 277

6+

18

351

3 984

26 026

Celkem

Významný vliv na vývoj pražského rezidenčního trhu budou mít
aktuální i plánované regulatorní zásahy do hypotečního trhu,
které ještě více omezí dostupnost hypoték. S ohledem na stále
klesající nabídku nových bytů lze ale těžko předpovídat, zda
bude mít regulace hypoték očekávaný vliv na zastavení růstu cen
nových bytů. Problém současného pražského realitního trhu
není v neúměrné poptávce, ale ve zcela nedostatečné nabídce
nových bytů.

Analýza vznikla ve spolupráci s www.cenovamapa.org
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Seriál

Ikony stavebnictví

Labská

filharmonie
Jakub Leško
jalesko@deloittece.com
Na začátku ledna přibyla k tradičním hamburským památkám, jakými jsou například kostel
Sv. Michala nebo radnice, zcela nová budova
Labské filharmonie. Nachází se ve čtvrti HafenCity na území
bývalého svobodného přístavu, který s rozvojem volného
obchodu v Evropské Unii ztratil na významu a poskytnul tím
místo pro nový rozvoj. Samotná budova filharmonie se nachází
v západním cípu nové čtvrtě a celková výška 110 metrů z něj
dělá nejvyšší budovu města.
Historie nové dominanty Hamburku se začala psát v roce 2003,
kdy developer a architekt Alexander Gérard pověřil švýcarské
duo architektů Herzog & de Meuron návrhem nové koncertní
síně. Ta měla vzniknout v místě staré budovy přístavního skladu
z roku 1966 od architekta Wernera Kallmorgena. Koncept počítal
se zachováním původní budovy skladu kakaových bobů, čaje
a tabáku. Z budovy byla nakonec zachována pouze fasáda.
Ta byla doplněna o prosklenou nástavbu se střechou ve tvaru
vln, třemi koncertními sály a hotelem.
Základní kámen byl položen 2. dubna 2007 s předpokládaným
ukončením v roce 2010 a plánovanými náklady ve výši 241 milionů eur. Stavbu realizovalo konsorcium Adamanta složené ze
společností Hochtief a Commerzbank.
Již v listopadu roku 2008 se však odhadované náklady vyšplhaly
na téměř 450 milionů eur, což bylo způsobeno hlavně technickým řešením napojení prosklené části na stávající konstrukce.
Stavba devátého podlaží na nově vyztužené střeše tak započala
až v roce 2009 a spolu s ní taky dále rostla i cena. Po mnoha problémech se statickým a požárním řešením objektu se v červenci
2012 generální dodavatel dohodl s městem Hamburk na dokončení díla do konce června 2016 a celkových nákladech 575 milionů eur. Ve východní části byl navíc naplánován luxusní hotel,
jehož cena se do nákladů původně nepočítala.
Prostory byly pro veřejnost otevřené 4. listopadu 2016 a o 2 dny
později se zde již konal zkušební koncert. Slavnostní otevření
proběhlo 11. ledna 2017, tedy o 7 let později, než bylo původně
plánováno. Slavnostního otevření se zúčastnila i německá kancléřka Angela Merkelová a spolkový prezident Joachim Gauck.
Budově dominují střecha a fasáda ve tvaru vln, což ale nejsou
12

zdaleka jediná zajímavá řešení nové filharmonie. Pozoruhodné
jsou taktéž eskalátory dlouhé přes 80 metrů se zakřivenou
drahou a koncertní varhany s 5000 píšťaly. Hlavní koncertní místnost – Velký sál – má specifický tvar s jevištěm uprostřed, takže
publikum nikdy nesedí dál než 30 metrů od účinkujících. Akustické řešení tohohle prostoru zabezpečila japonská společnost
Nagata Acoustics pomocí 10 000 jedinečných akustických panelů
pro co nejrealističtější zážitek z klasické i elektronické hudby.
Celková podlahová plocha filharmonie přezdívané „Elphi”
nyní dosahuje 120 000 m2, tři sály mají kapacity 2100,
550 a 150 diváků, k dispozici je parkoviště pro 433 osobních
vozidel a kvůli finanční efektivitě projektu bylo realizováno taky
45 rezidenčních jednotek, nejdražší s cenovkou 12 milionů eur.
Hotelovou část získala skupina Starwood Hotels & Resorts
Worldwide a pod značkou Westin zde provozuje 244 pokojů,
z nichž 39 tvoří luxusní apartmány. Lobby hotelu je umístněné
v osmém patře a je přístupné z veřejného prostranství tzv. plazy.
Po téměř 10 letech se tak město Hamburk dočkalo a s konečnými
náklady 789 milionů euro získalo unikátní stavbu a nový symbol
města. A i když názory na cenu a délku realizace jsou většinou
negativní, jisté je, že město a zvláště novou čtvrť HafenCity tato
investice obohatila a Hamburk je na cestě stát se kulturní a společenskou metropolí regionu. O tom svědčí taky fakt, že ke konci
února 2017 navštívil filharmonii již milión návštěvníků.

Labská filharmonie v číslech
3 koncertní sály
26 poschodí
244 hotelových pokojů
1 000 na míru vyrobených zakřivených
oken
10 000 akustických panelů
120 000 m2 	podlahové plochy
7 200 000 eur roční poplatek za facility
management
241 000 000 eur

původně plánované celkové
náklady na filharmonii

789 000 000 eur celkové náklady na filharmonii
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Právo

Právní aspekty změny trendu bydlení
z osobního vlastnictví na družstevní
a nájemní bydlení
Ačkoliv na podporu bytové výstavby směřují určité národní dotace a obecně míří do stavebnictví zhruba 3/4 objemu
dotací napříč dotačními programy, zažívá stavebnictví pokles „výroby“ a vykázalo loni v Česku meziroční propad 7,6 %.1
Nejen složitá stavební legislativa však mění trh s bydlením, kdy je nedostatek kvalitních bytů ke koupi a lidé se začínají
poohlížet po jiných variantách.

Olga Kaizar
okaizar@deloittece.com

Zdeněk Horáček
zhoracek@deloittece.com
Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
V současné době vše nasvědčuje tomu, že se v nejbližší budoucnosti na českém trhu s bydlením odehraje poměrně přelomová
změna. Začne klesat počet bytů v osobním vlastnictví a současně dojde k postupnému zvyšování počtu bytů družstevních
a nájemních. Následující text podrobněji rozebírá některé právní
aspekty této předpokládané změny.
Již od vzniku samostatné České republiky lze, pokud jde o strukturu
bytových domácností podle právního důvodu užívání bytu, vysledovat poměrně jednoznačný trend. Pravidelně dochází ke zvyšování počtu bytů v tzv. osobním vlastnictví, a to na úkor bytů nájemních a družstevních, jichž naopak ubývá.2 Platí tak, že v současnosti
je většina bytů nacházejících se na území ČR v osobním vlastnictví
jejich uživatelů. V nejbližších letech se tento trend však zřejmě
začne obracet a podíl nájemních a družstevních bytů se začne
zvyšovat za současného snižování podílu bytů v osobním vlastnictví. Uvedená změna má dle našeho názoru dvě základní příčiny.
Jedná se o vyšší míru regulace spotřebitelského úvěru na bydlení
(hypotéky) na straně jedné a vysoké ceny bytů na straně druhé.
Dne 1. prosince 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, který do prostředí českého práva
přinesl celou řadu změn. Vzhledem k tomu, že zákon o spotřebitelském úvěru nově reguluje i na hypoteční úvěry, dotýkají se
některé z těchto změn i bytového trhu s tím, že mj. zpřísňuje
podmínky pro získání hypotečního úvěru. Spotřebitel je kupř.
nově povinen při žádosti o hypoteční úvěr bance poskytnout
1	V iz http://www.rozhlas.cz/plus/interviewplus/_zprava/matyas-hlavnim-problemem-ceskeho-stavebnictvi-je-komplikovana-a-dlouha-priprava-staveb--1707803.
2 https://www.czso.cz/documents/10180/20536294/17023114a04.pdf/
fb58ee41-670c-4a01-b9c3-d233f07a5e73?version=1.0
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„přiměřené a nezbytné“ informace. Pokud tak neučiní, banka
odmítne poskytnout úvěr. V případě, že by banka chybně vyhodnotila informace poskytnuté spotřebitelem a úvěr mu poskytnula, ačkoliv tak učinit neměla, zakládá toto pochybení banky
relativní neplatnost smlouvy o spotřebitelském (hypotečním)
úvěru. Rovněž nový zákon založil možnost předběžně úvěr splatit
bez sankce. To vše úvěry zdražuje.
Vedle nové regulace v podobě zákona o spotřebitelském úvěru
se více prosazuje rovněž regulace poskytování úvěrů na bydlení
Českou národní bankou, podle které by banky již neměly poskytovat stoprocentní hypotéky, tj. hypotéky na 100 % LTV („loan to
value“, tj. poměr hypotéky k hodnotě nemovitosti). Od loňského
října 2016 činil podle ČNB maximální limit pro výši hypotéky 95 %
LTV a od letošního dubna potom činí 90 % LTV, navíc hypotéky
nad 80 % LTV mohou podle ČNB tvořit jen 15 % z celkového
objemu nově poskytovaných hypoték.3
Spolu s nedávným zvýšením úrokových sazeb úvěrů na bydlení
a s přenesením daně z nabytí nemovitosti na kupujícího se jedná
o relativně závažné zvýšení míry regulace, které má ve výsledku
společně s prakticky nepřetržitým růstem cen nemovitostí
značný potenciál odradit spotřebitele od nabytí bytu do osobního vlastnictví.
Lze tak očekávat, že v budoucnu bude stále větší podíl
zájemců o bytové bydlení zvažovat dostupnější alternativy
k nabytí bytu do osobního vlastnictví. Ukazuje se, že mnoho
zájemců o bydlení si není vědomo některých důležitých
aspektů spojených s tou kterou formou bydlení. Níže proto
z právního hlediska shrnujeme vybrané výhody a nevýhody
spojené s jednotlivými formami bydlení.
Vlastnictví bytu
Největší výhodou vlastnictví bytu je nepochybně možnost
vlastníka volně disponovat s bytem. S volnou dispozicí je pak
samozřejmě spojena možnost investovat do bytu, případně jeho
vybavení, čímž lze dosáhnout nezanedbatelného zhodnocení
3	V iz https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2016/download/vestnik_2016_06_20616180.pdf
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nemovitosti. Výjimkou bude, se změnou občanského zákoníku
s účinností od 1. ledna 2018, opětovně zavedené předkupní
právo ke garážovým stáním v bytových domech, která se vymezují jako součást nebytové jednotky podzemních garáží.
Dalším pozitivem vlastnictví bytu je snížení právních rizik při
jeho nabývání. V důsledku zavedení principu materiální publicity
katastru nemovitostí novým občanským zákoníkem a rovněž
v důsledku rozhodovací činnosti českých soudů bylo posíleno
právo nabytí od nevlastníka, čímž došlo k oslabení rizik při koupi
nemovitosti. Nejvyšší soud potvrdil, že je možné nabýt vlastnické
právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka, a to na základě dobré víry kupujícího ve správnost zápisu
vlastnického práva prodávajícího k předmětné nemovitosti
v katastru nemovitostí.4
Pokud jde o nevýhody vlastnictví bytu, jedná se zejm. o vysoké
pořizovací náklady včetně povinnosti platit daň z nabytí nemovitosti, ztížené získávání hypoték po regulaci zákonem o spotřebitelském úvěru a ČNB nebo o povinnost vyhotovit posudek
energetické náročnosti budovy v případě prodeje nemovitosti.
Dále je pak třeba připomenout odpovědnost vlastníka za byt
včetně odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám,
povinnost vlastníka bytu hradit větší opravy bytu a společných
prostor, dodatečné náklady spojené s užíváním bytu nebo
povinnou účast ve společenství vlastníků a složité prosazování
některých oprávněných zájmů.
Nájem bytu
Nájem bytu má oproti jeho vlastnictví některé nesporné výhody.
S nájmem bytu je především spojena možnost volnějšího výběru
kvality a lokality bydlení i relativně nízké pořizovací náklady.
Nutno též připomenout, že nájemce má povinnost hradit pouze
drobné opravy, a to do vyhláškou stanovené výše. Od roku
2014, kdy nabyly účinnosti právní předpisy spojené s rekodifikací
českého soukromého práva, navíc došlo ke značnému posílení
smluvní autonomie mezi pronajímatelem a nájemcem.

roční indexaci nájemného a povinnost nájemce složit kauci.
Mimo to lze říci, že pronajímatel nese riziko nepřiměřeného
opotřebení bytu a nájemce pak riziko, že ačkoliv má uzavřenou
smlouvu na dobu určitou, může se pronajímatel domáhat vyklizení bytu v zákonem stanovených případech. Dále připomínáme
také problematičtější možnost úprav bytu ze strany nájemce, a to
s ohledem na vynaložené a až na výjimky nenávratné náklady,
resp. finanční prostředky.
Družstevní vlastnictví
Jednou z výhod družstevního vlastnictví bytu je nižší pořizovací
cena bytu. Dále se pak jedná kupř. o možnost družstva regulovat
obyvatele domu a eliminovat tím tak potenciální problémové
podnájemce a možnost převodu družstevního bytu do osobního
vlastnictví a s tím spojená možnost získat úvěr na tento převod.
Nutno poznamenat, že družstvo má daleko silnější postavení než
jednotlivec při získávání bankovního úvěru s ohledem na výše
zmíněnou novou regulaci bankovního trhu ve vztahu ke konečnému spotřebiteli.
Družstevní vlastnictví je preferovaným způsobem vlastnictví
též proto, že v případě nesplácení úvěru nevzniká odpovědnost
jednotlivce, ale družstva jako obchodní korporace.
Nevýhodou družstevního vlastnictví je pak především skutečnost, že člen družstva fakticky není vlastníkem bytové jednotky,
čímž dochází k omezení jeho vlastnických práv. Mezi další nevýhody patří to, že pronájem bytu či výraznější stavební úpravy
podléhají souhlasu družstva nebo fakt, že koupi družstevního
bytu je složitější financovat úvěrem.
K družstevním bytům se prozatím váže výrazně nižší tržní cena
na trhu realit a delší doba prodeje bytu.
Závěrem lze říci, že nájemní a družstevní bydlení má ve srovnání
s osobním vlastnictvím bytu některé nesporné výhody. Můžeme
očekávat, že Česká republika bude následovat trend již delší
dobu přítomný v západní Evropě, kterým je právě zvyšování
podílu obyvatelstva žijícího v nájemních či družstevních bytech.

I s nájmem bytu jsou nicméně spojeny určité nevýhody. Jedná
se především o kolísavou výši nájemného v závislosti na lokalitě,
4	V iz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2016, sp. zn. 31 Cdo
353/2016.

5	V iz https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/jak-bydli-evropane-nove-porovnani-se-zameruje-na-prelidnenos/r~4b6d491e977a11e5897e002590604f2e/
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Daně

Investice do vývoje ve stavebnictví?
Příležitost pro daňové zvýhodnění.
Výzkum a vývoj má mnoho tváří a existuje nejenom v laboratořích, ale i tam, kde bychom ho primárně nehledali.
Společnosti, které výzkum nebo vývoj provádí a vkládají do něho své prostředky, pak mají možnost využít daňového
zvýhodnění a tyto náklady si odečíst od základu daně jako „daňový odpočet na výzkum a vývoj“. Základní předpoklady
pro to musí být splněny dva: kvalifikace aktivit jako výzkum-vývoj a způsobilost a věcná souvislost nákladů.

Tomáš Holkup
tholkup@deloittece.com

který poskytuje detailnější výklad. Ten ovšem není jednoznačný.
Obecně je způsobilost činností dána dvěma parametry – existencí
prvku novosti a směrováním k odstranění technické nejistoty.

V České Republice se odpočet na výzkum a vývoj
(dále jen odpočet na VaV nebo odpočet) uplatňuje
jako položka snižující základ daně od roku 2005. Nejedná se
o české specifikum, ale o způsob tzv. nepřímé podpory výzkumu
a vývoje napříč vyspělými i rozvíjejícími se ekonomikami ve světě.
Každý rok roste počet firem, které odpočet uplatňují. V roce 2015
tak bylo v ČR přibližně 1 300 firem, které dosáhly na snížení daně
z příjmu celkem v objemu zhruba 2,5 mld. Kč.
V současné době je možné zahrnout do odpočtu 100 % výdajů
vynaložených na řešení výzkumných nebo vývojových projektů
v aktuálním období. Rovněž sem lze zahrnout 10 % výdajů, které
převyšují výdaje vynaložené v předchozím období. Odpočet na VaV
tak přináší společnostem možnost uspořit minimálně 19 % způsobilých nákladů na výzkum a vývoj prostřednictvím snížení jejich
daňové povinnosti. Pokud základ daně není dostatečně vysoký pro
využití odpočtu, je možné ho využít během následujících tří let.

Příklad konkrétního praktického využití odpočtu
vypadá následovně:
Poplatník v roce 2015 vynaložil výdaje na řešení projektu výzkumu a vývoje ve výši 750 000 Kč. V roce 2016
vynaložil na řešení projektu výzkumu a vývoje výdaje
ve výši 900 000 Kč. V daňovém přiznání za rok 2015
si poplatník uplatnil odpočet od základu daně ve výši
750 000 Kč. V daňovém přiznání za rok 2016 si však
může uplatnit odpočet ve výši 900 000 + 10 %
z (900 000–750 000) = 915 000 Kč.

•• Vývoj nových postupů pro projektování staveb:
–– postupy a metodiky pro tvorbu modelů a simulaci parametrů
staveb, nové přístupy využívající informační modely a nové
metody (např. BIM).
•• Vývoj nových stavebních materiálů a způsobů jejich aplikace.
•• Vývoj nových konstrukčních řešení:
–– řešení staticky problematických úloh, potřeba monitorování
během realizace a provozu, nejisté podmínky podloží, nové
konstrukční koncepce.
•• Vývoj nových technologických postupů pro realizaci staveb:
–– postupy pro překonání náročných a nejistých místních podmínek (např. podloží, počasí, využití starších konstrukcí) nebo
pro dosažení náročných specifických požadavků investora;
–– zvláštní postupy pro zvedání břemen, zakládání staveb, aplikace nových technologií ve výstavbě.
2. Způsobilost nákladů zahrnovaných do odpočtu.
Zde je potřeba najít náklady, které jsou současně věcně související s řešením vývojových činností a zároveň vyloučit tyto
náklady:
•• náklady, na které již byla poskytnuta podpora z veřejných
zdrojů (typicky prostřednictvím dotačních programů nebo
investičních pobídek);
•• náklady na služby (s výjimkou služeb od veřejné VŠ nebo
výzkumné organizace);

2016

900 000 + 10 %* = 915 000 Kč
*900 000–750 000

Pro využití odpočtu je potřeba splnit dvě základní podmínky:
1. Kvalifikace činností jako výzkum a vývoj.
V praxi je potřeba identifikovat, zda lze předmětné činnosti společnosti považovat za způsobilé činnosti výzkumu nebo vývoje.
Pro tyto účely vydala Finanční správa metodický pokyn D-288,
16

V případě společností podnikajících v oboru stavebnictví a příbuzných oborech pak způsobilé činnosti mohou být například
z následujících oblastí:

•• náklady na licenční poplatky a na nehmotné výsledky výzkumu
a vývoje pořízené od jiných osob (s výjimkou výsledků od veřejných VŠ nebo výzkumných organizací).
Přestože je zákonná definice daňového odpočtu poměrně
stručná, jeho praktické využití naráží na určitá úskalí v praxi,
spojená většinou s nejednoznačností zákonného vymezení
nebo s nedostatečností povinných formálních náležitostí předkládaných správci daně při kontrole. Situace je však řešitelná
a z daňového odpočtu se postupně stává účinný nástroj podpory výzkumu a vývoje napříč obory, včetně stavebnictví.

Fórum českého stavebnictví

Digitální transformace stavebnictví:
realita nebo stále jen sci-fi?
Fórum českého stavebnictví 2017, konané v březnu v Congress Clarion hotelu Praha, se zaměřilo na externí a interní
faktory působící v současnosti na stavebním trhu. V úvodu řada klíčových osobností vládní koalice i opozice diskutovala o perspektivách stavebnictví a investicích po letošních parlamentních volbách. Neméně zajímavá však byla
i druhá část konference, v jejímž rámci diskutovali experti a top manažeři, jak rozhýbat stagnující odvětví.

Stavebnictví 4.0: tady a teď
Shodli se, že pověst stavebnictví je třeba zásadně pozvednout.
Významnou příležitost pro zatraktivnění odvětví je Stavebnictví
4.0, tedy intenzivní zapojení do čtvrté průmyslové revoluce a s ní
spojené digitální transformace. Nejde o úkol nijak lehký – i celosvětově je stavebnictví (spolu se zemědělstvím) na chvostu, zaostává za jinými odvětvími a vyznačuje se velmi nízkým stupněm
digitální transformace.

(BIM). Pokud práci v tomto „režimu“ vyžaduje investor, odpadá
neplodná diskuse a věci se dostávají do pohybu. Přínos BIM pro
investory je jasný – nabízí nejen informační model stavby, ale
zejména možnost dokladování a monitorování kvality dodávaného díla a transparentní komunikaci mezi dodavatelem a investorem. To by zejména u veřejných zakázek být standardem
a mělo by být součástí nové legislativy – jak stavebního zákona,
tak zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zatímco dostupnost technologií nepředstavuje zásadní barieru
rozvoje, daleko komplikovanější je situace z hlediska připravenosti státu a dalších veřejných investorů a také vlastních stavebních firem. Jak ve svém vystoupení zmínil Miroslav Linhart ze
společnosti Deloitte, rezistence vůči změnám vnitřního prostředí
firem je ve stavebnictví stále velmi zásadní. Řada stavebních
firem se totiž stále potýká s nízkou efektivitou činností a procesů,
nezvládá ekonomické řízení staveb a controlling. Je tedy zjevné,
že na cestě k digitální transformaci mají stavební firmy dost jasné
a také dost těžké domácí úkoly.

Jak začít?
Směr ukázala velmi konkrétní panelová diskuse na téma „Jak
se digitálně transformovat v podmínkách boje o přežití?".
Zástupci stavebních firem (Swietelsky, Skanska) a BIM expert
Petr Matyáš (di5 architekti inženýři) naznačili cestu vpřed – přes
pilotní projekty, vytváření interních pracovních/projektových
skupin, od malého k většímu, vždy s důrazem na přesvědčování
nejen top managementu, ale všech úrovní firmy. O úspěchu
pak ve finále rozhoduje to, zda se lidem podaří vysvětlit, že se
pomocí digitalizace dají dělat věci nejen rychleji a levněji, ale také
pohodlněji a zábavněji. Je to také cesta k tomu, jak získat mladší
spolupracovníky, které momentálně stavební firmy těžko hledají
v soutěži s jinými odvětvími, která jsou již na žebříčku digitální
vyspělosti dále a výše.

Investoři v hlavní roli
Jako zcela zásadní se pak jeví potřeba změny přístupu investorů,
a to zejména těch veřejných. Řada diskutujících totiž na Fóru
českého stavebnictví 2017 uvedla, že cesta, jak nastartovat digitalizaci stavebnictví, vede skrze Building information modelling

Tomáš Krásný, Blue Events (psáno pro časopis SMART)
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Kalendář akcí
CFO Congress 2017
17. 5. 2017
ČNB, Praha

reSITE 2017: In/visible City
22.– 23. 6. 2017
Fórum Karlín, Praha

FOR WOOD 2017
19.– 23. 9. 2017
PVA EXPO Letňany

SIMA
25.– 28. 5. 2017
Madrid

Europe GRI 2017
11.– 12. 9. 2017
Paříž

CEE Property Forum 2017
19. 9. 2017
Vídeň

CEE GRI 2017
12.– 13. 6. 2017
Vídeň

FOR ARCH 2017
19.– 23. 9. 2017
PVA EXPO Letňany

Creative Construction Conference
19.– 22. 6. 2017
Adriatiq Hotel Zora,
Primošten, Croatia

FOR STAV 2017
19.– 23. 9. 2017
PVA EXPO Letňany

Napište nám – za jakékoliv Vaše náměty či dotazy děkujeme.

Archiv SMART

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

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.

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

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika., SPS v ČR

