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Na vlnách podivna

Glosa

První polovina roku 2018 jednoznačně ukázala, že trh nemovi-
tostí stále prochází dynamickým obdobím. Dostupnost bydlení, 
neudržitelný růst cen bytů, zahušťování města na brownfieldech, 
regulace na hypotéčním trhu, prodlužující se délka povolovacích 
procesů, nový územní plán. To byla a stále jsou hlavní témata, 
která aktuálně na trhu nejvíce rezonují a budí emoce. I my se 
v tomto letním vydání časopisu SMART pokoušíme na některá 
žhavá témata reagovat a přispívat tak k veřejné diskuzi.

Praha na vlnách podivna. I tak se jmenovala jedna z mnoha odbor-
ných konferencí týkající se zejména rezidenčního trhu, které se 
v posledním roce pořádaly. Lepší výraz, který by aktuální stav co 
nejvýstižněji popsal, mě nenapadá. Splynutí jednotlivých faktorů 
ovlivňujících rezidenční trh vyústilo ve vytvoření podivuhodného 
koktejlu, jehož složení trh a jeho aktéři doposud nepoznali.

Asi nejvíce veřejnost trápí neutuchající zdražování bytů. Růst 
cen bytů zejména v Praze totiž stále nekončí. Aktuální prů-
měrná nabídková cena v developerských projektech atakovala 
za období od května do června letošního roku téměř hranici 
100 000 Kč za m2! Za tento trend však nelze vinit developery, ale 
především zdlouhavé povolovací a schvalovací procesy a některé 
chybné politické kroky. Pro lepší přehlednost jsme se pokusili 
nastínit 12 důvodů, které mají hlavní podíl na tomto růstu cen.

Dostupnost bydlení je slovní spojení, které se v poslední době 
skloňuje nejen mezi odbornou veřejností. V důsledku omezování 
vlastnického bydlení díky růstu cen a skrze regulaci hypoték, totiž 
došlo k přelivu poptávky na trh nájemní, čehož si všimli i institu-
cionální investoři. A tak jako jinde ve světě, začali i zde, v České 
republice, vkládat své finanční prostředky rovnou do portfolií 
nájemních bytů. Jedním z těchto investorů je i společnost Round 
Hill Capital, která se před 2 lety stala největším vlastníkem bytů 
na českém trhu přes svou dceřinou společnost Residomo. Pře-
čtěte si exkluzivní rozhovor s investičním ředitelem Round Hillu 
pro střední Evropu Stanislavem Kubáčkem.
 
Nemovitostní trh prošel v poslední době vývojem, kdy investoři 
s působením v tradičních oblastech akcií nebo dluhopisů přesou-
vají svůj kapitál právě na trh s nemovitostmi s vidinou příznivěj-
šího poměru rizika a návratnosti investice. Aktivita fúzí a akvizic 
nemovitostních společností a portfolií se v poslední době 

výrazně zvyšuje v celosvětovém měřítku. Detaily o aktuálním 
vývoji v této oblasti naleznete v článku M&A aktivita v Evropě – 
Stále na rostoucí vlně.

Nový územní plán hlavního města Prahy, tzv. Metropolitní plán, 
který by měl být implementován do roku 2023, mimo jiné nově 
definuje výškovou regulaci zástavby. V souvislosti s touto proble-
matikou jsme se v našem seriálu Ikony stavebnictví zaměřili 
na novou výškovou budovu Złota 44 ve Varšavě, která svými 
charakteristickými rysy představuje nejen ikonu, ale rovněž 
ukazuje směr, kterým se bude město v několika následujících 
dekádách rozvíjet. Růst města do výšky znamená vyšší stu-
peň využití městské dopravy a infrastruktury, vyšší efektivitu 
obchodních ploch díky vyšší koncentraci lidí. To vše v konečném 
důsledku znamená významné ekonomické úspory ve fungování 
města oproti jeho rozvoji do šířky. Snad jednoho dne dojdeme 
k tomuto pochopení i u nás.

Přeji Vám příjemné letní čtení, pohodu a krásné léto!

Miroslav Linhart
Partner, vedoucí oddělení nemovitostí a stavebnictví
Deloitte Advisory
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Výsledkový servis

Reálny růst HDP

Počet vydaných stavebních povolení v ČR Hypotéky poskytnuté občanům

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

Míra nezaměstnanosti

HDP
Růst HDP na začátku roku 2018 
mírně poklesl oproti konci roku 
2017 na 4,5 %. Ve srovnání se 
stejným obdobím minulého 
roku jde však o zvýšení o 1,5 %. 
Šlo o jeden z nejsilnějších růstů 
HDP v rámci regionu. Podle 
prognózy MMF tempo růstu 
české ekonomiky roce 2018 
mírně zpomalí z loňských 4,3 % 
na 3,5 %.

Zaměstnanost
Míra nezaměstnanosti reaguje 
zejména na přetrvající pozitivní 
ekonomickou situaci a klesala 
v celém regionu východní 
Evropy. V Česku v prvním 
čtvrtletí roku 2018 dosáhla na 
úroveň 2,4 %. Oproti stejnému 
období minulého roku jde o sní-
žení míry nenezaměstnanosti 
o 1 procentní bod.

Inflace
V prvním čtvrtletí roku 2018 
inflace pokračovala v mírném 
klesajícím trendu z konce roku 
2017. V dubnu 2018 se inflace 
pohybovala na úrovni 2,3 %. 
Dle květnové prognozy ČNB je 
pak ve 2. a 3. čtvrtletí očeká-
váná průměrná inflační míra 
na úrovni 1,8 %.

Zdroj: ČSÚ

Monitor

Makroekonomické údaje

Development
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Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2009–2018, podniky s 50 a více zaměstnanci, mil. Kč (b.c.)

Průměrný počet osob zaměstnaných ve stavebnictví

Průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob

Stav zakázek stavebních podniků za Q1 2018 v mld. Kč (b.c.)

Podíl hodnoty veřejných 
a soukromých zakázek 
u stavebních firem 
ke konci Q1 2018 na 
celkové hodnotě 
zakázek

Podíl počtu veřejných 
a soukromých zakázek 
u stavebních firem ke konci 
Q1 2018 na celkovém 
počtu tuzemských 
zakázek

Nové zakázky stavebních podniků za Q1 2018 v mld. Kč (b.c.)

Stavebnictví
Celkové stavební práce 
dle dodavatelských smluv 
meziročně vzrostly o 9,3 % na 
33 801 mil. Kč. Průměrný počet 
zaměstnanců v podnicích 
s 50 a více zaměstnanci v rámci 
meziročního srovnání zůstal na 
stejné úrovni. Významný mezi-
roční nárůst však zaznamenala 
hodnota nových zakázek pro 
stavební podniky z oblasti 
inženýrského stavitelství, a to 
celkem o 32 %.

Firmy s největším podílem na získaných veřejných zakázkách za Q1 2018

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

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

Jitka Nádvorníková, nadvornikova@urspraha.cz
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Oborové údaje – stavebnictví
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Samostatně Ve sdružení

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

1 Metrostav a.s. 21 1 499 053 14 43 5 308 547

2 STRABAG a.s. 56 584 925 14 41 3 721 550

3 EUROVIA CS a.s. 42 707 594 17 56 3 271 487
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Nájemní bydlení zažívá na trhu 
renesanci. Zásadní roli hraje historie 
dané země, sociologické trendy 
a financování
„Vycházíme vstříc poptávce po kvalitním bydlení, aniž by se lidé museli zavazovat k hypotéce,“ říká Stanislav Kubáček, 
investiční ředitel pro střední Evropu ve společnosti Round Hill Capital působící v oblasti investic, developmentu a asset 
managementu. A jedním dechem dodává: „Nájemní bydlení se ukázalo jako málo rizikové, a to navzdory slušnému 
výnosu. My sami jsme schopni za 15 let na trhu na základě našeho operačního cash flow ukázat, že pokud se člověk 
věnuje nájemnímu bydlení profesionálně a má budovu na atraktivním místě, jedná se o investici s minimem rizika.“

Rozhovor
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Společnost Round Hill Capital se zaměřuje na různé pro-
jekty napříč celou Evropou a napříč realitními segmenty. 
Jaká je nyní vaše strategie při výběru potenciálních 
akvizic?
V širším slova smyslu se zaměřujeme především na investice do 
bydlení. Začali jsme před 15 lety v Německu jako asset manažeři 
a později jsme se stali také investory převážně do nájemního 
bydlení. Poté, co jsme se etablovali v Německu, jsme začali vstu-
povat i na další evropské trhy – opět v roli investora a správce 
nájemního bydlení. Dnes působíme také jako developer nájem-
ního a studentského bydlení. Letos nebo nejpozději příští rok 
přidáme také bydlení pro seniory. Chceme nabízet dostupné 
bydlení napříč generacemi.

Zmínil jste, že se pomalu rozšiřujete i na jiné trhy. Stali 
jste se největším investorem do nájemního bydlení v ČR. 
Jaká je vaše strategie nebo vize v souvislosti se společností 
Residomo, která aktivně působí na českém trhu?
Společnost Residomo jsme koupili na konci roku 2015, protože 
zcela zapadá do naší dlouhodobé strategie rozšiřování našich 
evropských aktivit v oblasti bydlení. Od začátku Residomo 
orientujeme na to, co chtějí místní klienti, kteří přicházejí do 
Ostravy za novou prací v nově vzniklých sektorech, jako je 
automobilový průmysl, IT, zdravotnictví, sdílené služby apod. 
Vycházíme vstříc poptávce po kvalitním bydlení, aniž by se 
museli zavazovat k hypotéce na vlastní bydlení. Rozvíjíme 
služby pro klienty a zefektivňujeme provoz. Zároveň pravidelně 
investujeme do oprav bytového fondu a nájemné udržujeme na 
konkurenceschopné úrovni. Máme různé typy klientů a chceme 
jim nabídnout to, co skutečně ocení. Pro seniory máme bezpra-
hové byty v přízemí, kde jsou místo van sprchy. Pro studenty 
máme vybavené byty v blízkosti univerzity. Stavíme na výrazně 
pro-klientském přístupu.

Co už jste za dva a půl roku, tedy za dobu, co vlastníte 
Residomo, stihli?
Je toho poměrně hodně. Kromě již zmíněných investic do 
bytového fondu samotného jsme založili tři komunitní cen-
tra v Ostravě, Havířově a Karviné. Seniorům, maminkám na 
mateřské/rodičovské dovolené a dětem pomáháme organizovat 
volnočasové aktivity. Oblíbené jsou přednášky o cestování, 

výuka angličtiny a IT gramotnosti (od úplných základů až po 
pokročilé znalosti), výlety a menší komunitní akce. V Karviné 
jsme spolu se Slezskou univerzitou vytvořili první projekt 
mezigeneračního bydlení. V domě, kde máme komunitní 
centrum Archa, jsme vybraným studentům sociálního man-
agementu poskytli plně vybavené byty. Tito studenti nám na 
oplátku pomáhají při provozu komunitního centra a připravují 
program pro seniory. Přirozeně tak získávají první profesní 
zkušenosti v oblasti, kterou studují. Chystáme se investovat i do 
vybavení a do služeb. Mladší generace chce dnes zboží a služby 
spíše sdílet než pořizovat a kupovat. Testujeme proto velký 
webový portál, do kterého by měli přístup naši klienti a jejich 
vybraní rodinní příslušníci. Skládal by se ze dvou částí. V jedné by 
mohli spravovat veškerou administrativu spojenou s bydlením 
u nás, nájem a další služby. V druhé části by portál fungoval jako 
e-shop, kde by bylo možné nakoupit služby a produkty v našem 
regionu se slevou, kterou vyjednáme. Mohlo by jít o benzín, 
potraviny, finanční služby či cestování/rekreaci. Předpokládáme, 
že by tento portál mohl v budoucnu sloužit jako platforma pro 
vzájemné/reciproční sdílení služeb mezi nájemníky.

Plánujete další akvizice na českém trhu? Máte v hledáčku 
nějaké nové investiční příležitosti?
Investiční příležitosti hledáme po celé Evropě. Zvažujeme 
možnosti dané země a parametry tamějšího realitního trhu. 
V některých zemích je likvidita na nájemním trhu velká, protože 
portfolií nájemních bytů v uceleném vlastnictví je spousta. 
Mluvím o Německu, Holandsku a Skandinávii. Ve střední a jižní 
Evropě je nájemní bydlení celkově rozšířeno méně. Trh je 
roztříštěný, je tam mnoho individuálních vlastníků několika 
nájemních jednotek. V takových zemích se nám nakupuje hůř. 
Letos v březnu jsme s pomocí společnosti Deloitte uzavřeli 
další akvizici v České republice. Jednalo se o 273 bytů v Moravs-
koslezském a Olomouckém kraji. Jde o bývalé podnikové byty 
tepláren postavené v 70. letech minulého století. Bytové domy 
se zachovaly jako celek a nacházejí se v lokalitách, kde nájemní 
bydlení dává smysl. Budeme se snažit nabídnout nájemcům 
těchto bytů lepší úroveň služeb. Zároveň se stále rozhlížíme i po 
dalších akvizičních příležitostech. Pokud se na trh uvolní řádově 
několik stovek bytů v některém z krajských nebo okresních měst 
v Česku nebo jiných částech Evropy, budeme mít určitě zájem.

V poslední době zažívá český nájemní trh určité obrození. 
Vnímáte tento trend jako postupné dohánění vyspělých 
evropských zemí nebo spíše jako vyústění současné situ-
ace na trhu kvůli drahému vlastnickému bydlení a kvůli 
regulaci hypotečního trhu?
Roli hraje historie dané země, sociologické trendy a finan-
cování. Nájemní bydlení se ukázalo jako málo rizikové, a to 
navzdory slušnému výnosu. My sami jsme schopni za 15 let 
na trhu na základě našeho operačního cash flow ukázat, že 
pokud se člověk věnuje nájemnímu bydlení profesionálně a má 
budovu na atraktivním místě, jedná se o investici s minimem 
rizika. Aktuálně je takový typ bydlení do určité míry populární 
a investoři začali mít o tuto oblast znovu zájem. Co se týče 
financování, je třeba přesvědčit banky, že jejich podnikání není 
jen o hypotékách a úvěrech pro developery. My jsme si to na 
českém trhu hodně odpracovali. Je tu několik bank, které nás 

Stanislav Kubáček
Investiční ředitel Round Hill Capital 
pro střední Evropu

Stanislav Kubáček je zodpovědný za investice, které 
Round Hill Capital uskutečňuje v Evropě do různých 
forem nájemního, studentského a seniorského bydlení. 
Na evropském realitním trhu působí již více než 10 let. 
Po absolutoriu na Pařížském institutu politických věd 
zahájil svoji kariéru jako investiční bankéř v Societé 
Generale v Paříži a později pracoval pro Goldman Sachs 
v Londýně.

Rozhovor
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podporují a které díky nám získali zkušenost, že se jedná o ne-
rizikový byznys. Financují nájemní bydlení lépe než v minulosti 
a navíc dlouhodobě. V Německu žije v nájemním bydlení přibližně 
polovina lidí a najdete tu mnoho institucionálních investorů, kteří 
vlastní velké bloky nájemního bydlení. Například Vonovia, největší 
firma s nájemním bydlením v Německu a jedna z 30 největších 
německých firem vůbec, má ve správě asi 400 tisíc bytů. Trh 
se v Německu vyvíjel jinak než u nás, což je dáno tím, že po 
2. světové válce byla velká část země srovnána se zemí. Stát se 
pak v 50. letech velmi rychle postaral o výstavbu bytů. Ty zůstaly 
v konsolidovaném vlastnictví státu, města nebo průmyslového 
závodu, a pak přešly do soukromých rukou. U nás se zásadně 
změnila situace na počátku 90. let, kdy obce ve velkém privati-
zovaly svůj bytový fond a vlastnictví se tak velmi roztříštilo. 
Ucelených portfolií o stovkách bytů je v ČR bohužel málo.

Nedávno jste expandovali také do Finska akvizicí více 
než 3 300 bytů určených k nájemnímu bydlení. Proč 
jste si vybrali právě tuto lokalitu? A co je ve Finsku 
u investičních příležitostí jinak?
Finsko je specifické tím, že recese zde byla delší než ve zbytku 
západní Evropy. Po globální finanční krizi došlo k propadu cen 
nemovitostí a k utlumení investičního trhu. Když se už velká část 
Evropy, hlavně té západní, zotavovala z finanční krize, zastihly 
Finsko další dvě rány – pád firmy Nokia a evropské sankce 
na obchod s Ruskem. V roce 2014 a 2015 bylo Finsko znovu 
v recesi a investiční trh stagnoval – nic se neprodávalo, nic se 
nekupovalo a ceny byly nízko. Od konce roku 2016 dochází ve 
Finsku k oživení ekonomiky. Lidé, kteří svá nemovitostní aktiva 
drželi i 10 let, mají nyní zájem prodávat. Pro nás je příznivé, 
že ceny jsou vůči zbytku eurozóny nižší. Finsko navíc podniklo 
kroky k překonání hospodářské recese a má nastartováno na 
dlouhodobější růst. O finský trh se nyní zajímají investoři ze 
západní Evropy, USA a Asie.

Stále se rozšiřujete do nových zemí a na nové trhy. Je to 
dáno strategií diversifikace portfolia nebo jsou výnosy 
jinde zajímavější?
Rozšiřujeme se organicky. Když strávíme nějakou novou akvizici, 
nadechneme se k něčemu novému. Myslíme si, že naše kultura 
a know how v nájemním bydlení nejsou nutně přenositelné, je 
lepší organicky pomalu růst než koupit velkou firmu a snažit se 
spojovat. Snažíme se být na trzích dříve než ostatní. Ve Finsku je 
to podle mého názoru o rok a půl. Když nás konkurence dožene 
a ceny stoupnou, půjdeme dál. Tak to bylo v Německu i v Holan-
dsku, kde jsme byli před 4 lety jedním z prvních zahraničních 
investorů. Jsme tu i nadále největší zahraniční vlastník nájem-
ního bydlení, ale teď je tam i spousta jiných. Ceny se zvýšily 
natolik, že za ně už nechceme/nemůžeme nakupovat. A tak 
hledáme další trhy.

Můžete srovnat český trh s jinými zeměmi? Neustále se 
mluví o nedostatečné nabídce nových bytů. Jaká je situ-
ace jinde?
Co se týče cen bytů, v hlavním městě je to vždy jiné než ve 
zbytku regionu. Je to Londýn vůči Anglii, Mnichov vůči Bavor-
sku, Paříž vůči Francii nebo Helsinky vůči Finsku. Jen málo států 
zvládá multipolární ekonomiku. Lidé se soustředí do hlavních 

Round Hill Capital je globální realitní společnost 
působící v oblasti investic, developmentu a asset 
managementu. Byla založena v roce 2002 a dnes 
působí v Evropě, Severní Americe (New York, Boston) 
a Asii (Singapur). V Evropě se úspěšně etablovala ve 
Velké Británii, Nizozemí, Německu, Španělsku, Švédsku 
a v České republice. V červnu 2018 vstoupila na finský 
realitní trh. Zaměřuje se především na investice do 
nejrůznějších typů nájemního, studentského a senior-
ského bydlení. V Evropě historicky spravuje více než 
100 000 bytových jednotek a patří mezi nejvýznam-
nější privátní poskytovatele rezidenčního bydlení 
v Evropě. V červnu 2018 společnost Round Hill Capital 
získala v rámci prestižní realitní soutěže PIE European 
Property Investor Awards 2018 dvě nejvyšší ocenění 
v kategoriích: Realitní fond roku 2018 a Rezidenční 
realitní fond roku 2018.

Round Hill Capital působí od roku 2015 v České 
republice. Spolu s americkou investiční společností 
Blackstone vlastní a spravuje portfolio 43 000 nájem-
ních bytů v Moravskoslezském kraji. RESIDOMO, 
joint-venture těchto dvou investorů, je největším 
soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v ČR. 
V březnu 2018 firma RESIDOMO rozšířila své port-
folio o akvizici 273 bytů v Moravskoslezském a nově 
také v Olomouckém kraji. RESIDOMO se zaměřuje 
na dlouhodobou aktivní správu daných nemovitostí 
a rozšiřování nabídky kvalitních služeb, které jsou 
s bydlením spojeny.

měst, která ale nejsou schopná zajistit jim bydlení. Dobrým 
příkladem je Londýn, kde třicetiletí lidé bez rodiny, ale se 
slušným platem, žijí ve sdíleném bydlení a na pronájem bytu, 
ve kterém by žili sami, nemají. Praha je magnet a oběť svého 
úspěchu stejně jako jiná velká města v Evropě. Vláda by se měla 
snažit stáhnout ekonomiku do regionů. Nejde jen o výstavbu 
bytů, ale i o celkovou infrastrukturu. Důvodem zájmu o nájemní 
bydlení není jen cena. Velkým trendem je pořídit si byt na 
krátkou dobu i se službami. Nevázat se, nemít velkou kapitálo-
vou zátěž, být flexibilní a mít možnost žít jinde, když potřebuji. 
Samozřejmě jde také o nabídku, poptávku a cenové možnosti. 
Přestože hypotéky byly nyní levné, na Ostravsku se nám stále 
dařilo zvyšovat obsazenost bytů. Nájemní bydlení je otázka 
životního stylu, trhu a naplňování potřeb v aktuálním čase 
v každém větším městě.

Jaký projekt vás v současnosti nejvíce zaměstnává?
Já sám se v následujících 12 měsících budu věnovat především 
Česku, střední Evropě a Finsku. V těchto oblastech toho máme 
ještě hodně před sebou.

Rozhovor
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Cena nových bytů je, zejména v posledních dvou letech, 
ovlivňována celou řadou velmi různorodých faktorů. Prvním 
východiskem pro současné ceny novostaveb je vyšší poptávka 
po bytech a současně nízká nabídka nových bytů. Zní to 
banálně, ale ani vyšší poptávka, ani nízká nabídka nevznikly 
náhodou. Obojí je jen důsledek dalších vlivů.

Vyšší poptávka
než nabídka

Ekonomická 
konjunktura

Poslední tři roky žijeme v mimořádně blahobytné době, v naší 
zemi není nezaměstnanost, příjmy rostou v celé republice 
a některé regiony, jako např. Praha, patří mezi nejbohatší regi-
ony v Evropě. Rostou příjmy napříč celou společností. Velká část 
lidí se nebojí utrácet a současně chce investovat nebo ukládat 
peníze do nemovitostí.

Analýza

1/ 2/

12 důvodů,

„Ceny bytů v Česku stále rostou. Byty raketově zdražují. Zdra-
žování bytů nebere konce.” To je pouze zlomek aktuálních novi-
nových titulků týkajících se trhu bydlení. Jaké jsou ovšem pří-
činy takto dynamického růstu cen, který vyvolává u odborné, 
ale i u široké veřejnosti pochybnosti a neklid? V tomto článku 
přinášíme 12 důvodů, které podle našeho názoru stojí za vyso-
kými cenami bytů.

proč jsou ceny 
bytů vysoké

Petr Hána
phana@deloittece.com
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Současný trh s bydlením ovlivňují zásadně dvě populační vlny – 
poválečného babyboomu, kdy se narodily 2 miliony dětí a dětí 
těchto ročníků, tedy tzv. Husákových dětí, kterých se narodilo 
1,75 milionu. U první skupiny se významně prodloužil věk dožití 
a u druhé se prodloužila doba, kdy zakládaly nebo zakládají 
rodiny. Tím se zásadně zvýšil počet bytů, které jsou obývány 
jen jedno nebo dvojčetnými domácnostmi. A to vytváří tlak na 
potřebu většího počtu bytů.

Stát opakovaně v posledních 15 letech vyvolal svými admini-
strativními a nekoordinovanými zásahy potřebu lidí reagovat 
na takové chystané změny. V roce 2007 to bylo zvýšení DPH 
u bytové výstavby, které vyhnalo poptávku do extrému a ceny 
bytů vylétly až o 20 % za rok. Podobná situace nastala v roce 
2016, kdy se do stejného času setkaly hned 3 zásadní změny 
pravidel, které ovlivnily celý trh s bydlením. Byla to změna daně 
z nabytí, kdy ji začal hradit kupující, nový zákon o spotřebi-
telském úvěru, který poprvé za 20 let zcela změnil fungování 
hypotéčního trhu a současně i zpřísnění podmínek pro poskyto-
vání hypoték vyžadovaný regulacemi ČNB.

Lidé se dlouhodobě stěhují z venkova do měst a města na tento 
tlak dostatečně nereagují. Jestliže před 100 lety potřebovaly 
nově vznikající průmyslové čtvrti také obytné budovy pro své 
dělníky, dnes nikdo nic takového neřeší. Výrazně více žijeme 
v jednočetných domácnostech. A to nejen staří lidé, u kterých 
to může být přirozený stav po úmrtí druhého z manželů. Prošli 
jsem si érou singels, posouváme dobu zakládání rodin. Od 
2. světové války se zvýšila rozvodovost z 6 % na 50 % v sedmde-
sátých letech, což je stav, který stále trvá. Přestali jsme bydlet 
„vícegeneračně“, a to i v rodinných domech. To vše opět vytváří 
tlak na větší počet kusů bytů, než bylo potřeba dříve.

Komunální volby v roce 2014 znamenaly výměnu části politické 
reprezentace za vyloženě antideveloperskou politickou repre-
zentaci. A to zejména v Praze a z části v Brně. Po roce 2014 se 
přestalo stavět a významně se prodloužily všechny povolovací 
procesy. V tu chvíli došlo na to, že v letech 2015 a 2016 se sou-
časně rychle vyprodaly byty na trhu se staršími byty a zastavila 
se výstavba nových bytů tam, kde byla nejvíc potřebná, resp. 
poptávaná. Dnes se mohou politici přetrhnout v ujištěních, že 
„zajistí dostupné bydlení pro mladé“. Nikdo však doposud nedal 
návrh žádného systémového opatření.

Demografie

Státem vyvolané 
změny na trhu

Změny 
v chování lidí

Politický 
populismus

Analýza

Období konjuktury v letech 2006 až 2009 bylo rychle vystřídáno 
obdobím nedůvěry lidí v budoucnost v letech 2010 až 2013 
a toto bylo rychle vystřídáno obdobím konjunktury počínaje 
rokem 2015 do současnosti. To v krátkých cyklech vyvolává 
extrémní řešení potřeby při pořizování bydlení. Rychle se tak 
střídá období „předzásobení se, dokud to jde“ – typicky období 
roku 2007 s obdobím „odložím nákup, až bude líp“ – typicky 
období 2009 až 2012 a zase rychle období „nakoupím, pokud je 
vůbec co koupit“ – období 2016 až 2017.

Rychlé střídání 
extrémů

Nízké úrokové 
sazby

Od roku 2010 začaly klesat úrokové sazby, až dosáhly ve druhé 
polovině roku 2016 svého historického dna. Na nízké úrovni, 
nejčastěji mezi 2 až 3 % se drží rekordně dlouho, již více než 5 let. 
Pokud se tedy před 3 lety přestali lidé bát nakupovat nemovitosti, 
trefila se zvýšená poptávka do období historicky nejnižších sazeb. 
Navíc se k lidem, kteří odložili nákup kvůli obavám o budoucnost 
a potřebovali si pořídit bydlení, přidala druhá, velká skupina lidí, 
kteří si pořídit bydlení nepotřebovali, ale chtěli investovat, a protože 
byly hypotéky mimořádně levné, tak i s pomocí hypotéky. Poptávka 
tak velmi rychle vzrostla, a protože na trhu nebyl velký přebytek 
nabídky bytů ke koupi, rychle se postupně byty vyprodávaly.

4/

6/

8/

3/

5/

7/

„Za posledních 10 let se doba  
povolování výstavby nových bytů
prodloužila z běžných dvou až tří let  
na dnešních 8 až 10 let.”
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Od roku 2007 probíhá plíživé a nesystémové zvyšování různých 
daní (zejména DPH) u novostaveb bytů, nebo pravidel pro výpo-
čet plochy nových bytů – což ve svém důsledku opět zvyšuje 
podíl daně, kterou je třeba z „produktu nový byt“ uhradit státu. 
Daň z jednoho bytu se za posledních 11 let zvýšila 4x až 6x, 
podle velikosti a typu bytů. Dnes běžně daň, kterou hradí kupu-
jící v ceně bytu přesahuje milion korun u každého 70m2 velkého 
nového bytu. Je možné otevřeně říci, že na výstavbě nových 
bytů vydělá ze všech článků ve výstavbě nejvíc stát v podobě 
daní. To je v dnešní situaci velmi zvláštní, protože máme v ČR 
nejhorší dostupnost bydlení v Evropě.

U novostaveb nelze zapomenout na vliv stále se zpřísňujících 
norem a předpisů. De facto je nemožné postavit byty s nízkým 
standardem, které by mohly být levné nebo levnější. Protože je 
technickými pravidly dáno to, že se domy musí udělat technolo-
gicky velmi komfortně.

Zvýšení 
daní

Technické předpisy při 
výstavbě nových bytů

Schvalovací 
procesy

Chybějící nájemní 
bydlení

Za posledních 10 let se doba povolování výstavby nových bytů 
prodloužila z běžných dvou až tří let na dnešních 8 až 10 let. 
Nejsou dodržovány správní lhůty, a to dohromady stále více 
zvyšuje chybějící počty nových bytů, které je možné na trhu 
vůbec nabídnout.

Nabídka nájemních bytů je v Česku omezená, nabídku netvoří 
ani stát, ani zde není to, co je běžné v západní Evropě, kde 
portfolia bytových domů k pronájmu vlastní penzijní fondy, 
pojišťovny či hedgeové fondy. Nic takového u nás momen-
tálně nefunguje. Celou stranu nabídky vytváří vlastně drobní 
vlastníci bytů, kteří kupují byty spíše proto, aby sebe zajistili na 
důchod nebo aby pořídili bydlení dětem a zatím je pronajímají. 
V ČR došlo postupnou privatizací bytového fondu k extrémní 
situaci, kdy více jak ¾ bytů jsou v osobním vlastnictví.

Analýza

10/

11/

12/

9/
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Złota
Seriál

Ikony stavebnictví

44
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Złota
Seriál

Jakub Leško
jalesko@deloittece.com

Po kapitulaci vojska Třetí říše z Polska na přelomu 
let 1944 a 1945 nezůstalo z velké části nic jiného 

než spoušť. Zřejmě nejvíce viditelné znaky válka zanechala 
v hlavním městě – Varšavě. Ta byla z 85 % totálně zničena 
a až následná rekonstrukce během komunistického režimu 
postupně vracela městu původní tvář. Dnes, více než 70 let po 
těchto událostech, je Varšava symbolem moderního a dynamic-
kého města, ve kterém za poslední desetiletí vyrostlo několik 
impozantních budov. Jednou z nich je i dílo polsko-amerického 
architekta Daniela Libeskinda – Złota  44.

Plánovaná dominanta Varšavy byl zasazená do centrální části 
města – Śródmieście, ve které právě po konci 2. světové války 
začal opětovný bouřlivý stavební rozvoj. V sousedství vyrostl 
v roce 1955 Palác kultury a vědy s výškou téměř 240 metrů, 
který svými proporcemi narušil poměrně souvislé linie 
zástavby. Naproti tomu budova Złota  44 byla podle slov archi-
tekta navržena citlivě a velký důraz byl kladen na dostatečné 
prosvětlení interiéru. Tomu se nakonec přizpůsobil i tvar stavby, 
který je směrem na východ vykrojený ve tvaru elipsy a do pro-
storů se tak dostává ještě o něco více denního světla.

Výstavba začala v roce 2007 demolicí původního nákupního 
centra z 90. let. Na jaře roku 2009, kdy stavba sahala 17 pod-
laží nad úroveň ulice, musely být práce z důvodu finančních 
problémů developera pramenících z celosvětové hospodářské 
krize přerušeny. Znovu se začalo stavět až na konci roku 2010 
s plánovaným dokončením a předáním do užívání ke konci 
roku 2012. Financování výstavby byla ale jen malá část všech 
problémů, které stavbu postihly. Už od roku 2008 bylo totiž 
opakovaně napadáno stavební povolení "sousedy" a jeho prá-
voplatnost byla potvrzena až v dubnu 2012, tedy v době, kdy už 
nosná konstrukce dosahovala úroveň nejvyššího podlaží.

Dalším problémem se stala doba výstavby. Jako generální zho-
tovitel se na stavbě podílela italská společnost Inso. Investor 
jí ale v roce 2013 vypověděl smlouvu a výstavba byla znovu na 
několik měsíců přerušena. Tento krok nepřinesl nic dobrého 
už jen z toho důvodu, že vrhal špatné světlo na budoucího 
majitele. O několik set metrů dál totiž stavba funkčně podob-
ného komplexu Cosmopolitan pokračovala raketovým tempem 
a vytlačovala tak Złotu 44 z trůnu luxusního bydlení v centru 
Varšavy.

Všechny nepříjemné události spojené s výstavbou vyvrcholily 
v srpnu 2014, kdy nedokončenou stavbu developer odprodal 
společnostem Amstar a BBI Development za zhruba třetinu 
stavebních nákladů. Budova tak byla postupně dokončena 
a slavnostní otevření se konalo 13. března 2017.

Dnes tato nová dominanta města poskytuje 4 druhy apartmánů 
v závislosti na jejich velikosti: od nejmenších s průměrnou 
výměrou 65 m2 po největší penthousy nacházející se na 

několika podlažích s výměrami nad 1 000 m2. Průměrná cena 
apartmánů dosáhla úrovně 7 500 € / m2, za což obyvatelé věže 
získávají přístup hned k několika výjimečným službám.

První z nich je vinný sklep s restaurací a speciální místností na 
ochutnávky vín s více než 10 000 kusy vybraných lahví. Podlaží 
určené pro rekreaci nabízí 25 metrů dlouhý plavecký bazén, 
místnosti pro masáže, jacuzzi a finskou saunu. Velkým lákadlem 
může být i soukromé kino, golfový simulátor nebo privátní 
servis concierge.

Złota 44 se tak navzdory všem překážkám během přípravy 
a realizace již více než rok tyčí nad Varšavským panoramatem. 
Svými charakteristickými rysy představuje nejen ikonu, ale 
rovněž ukazuje směr, kterým se bude město v několika násle-
dujících dekádách rozvíjet – růst nejen do šířky, ale vzhledem 
k charakteristikám připravovaných projektů zejména do výšky.

Ikony stavebnictví

Złota 44 v číslech

Počet podlaží: 52

Celková výška: 192 m

Plocha největších apartmánů: více než 1 000 m2

Užitná plocha: 72 500 m2

Prodejní cena v roce 2014: 50 000 000 €

Stavební náklady: 175 000 000 €
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Daně

Lhůty pro uplatnění odpočtu 
daně lze posouvat
Plátce se při uplatňování nároku na odpočet daně musí řídit řadou pravidel. Jednou z podmínek je splnění časové lhůty 
pro uplatnění nároku na odpočet daně. Nárok na odpočet daně z dokladů s DUZP (Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění) starším než tři roky není možný. To je pravidlo, které zákon o DPH explicitně obsahuje. Ovšem pokud by takový 
doklad byl vystaven a doručen teprve minulý měsíc? Je možné dané pravidlo prolomit?

Michaela Lounková
mlounkova@deloittece.com

Zákon o DPH v takovém případě k prolomení tříleté 
lhůty a k uplatnění nároku na odpočet daně očividně 

prostor nedává. Ovšem to neznamená, že by byl takový postup jed-
nou provždy nemožný. Pokud by se plátce daně dovolal ustanovení 
EU DPH Směrnice, pak by mu nárok na odpočet daně jen z toho 
důvodu, že DUZP je starší než tři roky, správce daně odmítnout 
neměl. Na čem záleží? Je to v první řadě právě datum doručení 
dokladu, které je pro plátce rozhodující. Jak stanovil Soudní dvůr 
Evropské unie, členské státy nesmí vázat počátek prekluzivní lhůty 
pro uplatnění nároku na odpočet daně na DUZP, ale musí její počá-
tek nastavit na datum jeho doručení.

To je jistě příjemná zpráva, nicméně existuje podmínka, která může 
uplatnění odpočtu daně znemožnit. Tou podmínkou je, že dlouhé 
prodlení v předání daňového dokladu nemůže být přičítáno k tíži 
i jeho příjemci. Správce daně by nebyl ochotný vrátit odpočet daně 
tomu, kdo byl liknavý, o doklad si neřekl, nevymáhal jej a nechal věci 
doběhnout až do okamžiku, kdy uběhly tři roky od DUZP. Takový 
plátce by se evropských pravidel nastavených Soudním dvorem 
nedovolal. Naopak ten, který se aktivně staral a zajímal o to, aby mu 
byl daňový doklad doručen, může být evropskými pravidly fungo-
vání systému DPH chráněn.

Je samozřejmě těžko představitelné, že by někdo vedl spor o doru-
čení daňového dokladu tři roky. Byť se to stát může, pravděpodob-
nější oblastí pro využití evropských pravidel je otázka vystavení 
a neprodleného doručení opravného daňového dokladu na 
správně vyšší sazbu DPH (např. 21 %), kdy původně byla aplikována 
sazba daně nesprávně nižší (např. 15 %). Problém by byl, kdyby 
DUZP původního chybně zdaněného plnění nastalo před více než 
třemi lety – český zákon o DPH by opravu výše daně zakazoval. 
Ovšem evropský rozměr řešení je vstřícnější. Nárok na odpočet 
„dofakturované“ daně by bylo možné uplatnit, protože prekluzivní 
lhůta – nahlíženo na ni prostřednictvím EU DPH Směrnice – dopo-
sud neuplynula.

I zde však existují výjimky. Podle názoru Soudního dvora by 
evropská legislativa nechránila takového plátce, který přijal 
daňový doklad se zjevně zcela chybnou částkou daně a neřešil 
jeho nápravu. Soudní dvůr jednoduše myslí na plátce, kteří jsou 
obezřetní a hájí svá práva, a chrání je před dopady událostí, které 
nejsou schopni ovlivnit a které by na ně ale měly mít negativní 
finanční dopad. U plátců, kteří pořídili služby či nakoupili zboží, nic 

nenasvědčovalo tomu, že by byla aplikovaná sazba daně zjevně 
nesprávná a po několika letech dorazil opravný daňový doklad. 
Může jít například o dodávky kovového stavebního materiálu jevící 
se původně jako podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, 
ale ve skutečnosti podléhající běžnému režimu aplikace daně, což 
se podařilo prokázat správci daně až v dlouhém soudním procesu. 
Stejně tak by se posun lhůty pro nárok na odpočet daně mohl 
aplikovat v případě převodu pozemku, který bude dodatečně 
správcem daně překlasifikován z osvobozeného plnění na zdani-
telné, protože se jedná o stavební pozemek. A to zejména v těch 
případech, kde daňový režim není jednoznačný.

S ohledem na rozmanitost problematiky uplatnění DPH ve staveb-
nictví je dobré pohled Soudního dvora znát a řídit se jím. V situa-
cích nesprávně řešených českým zákonem o DPH se může takový 
přístup velmi vyplatit. Bez znalosti judikatury Soudního dvora 
je výklad zákona o DPH polovičatý a vede často k nesprávným 
výsledkům. Rozhodně nelze rezignovat na každodenní operativní 
kontrolu správnosti sazby daně uváděné na dokladech na vstupu, 
protože ta je vstupní bránou do světa pravidel, podle kterých se 
hraje v měřítku evropské legislativy.

mailto:mlounkova%40deloittece.com%0D?subject=


Daně

Daňové změny v oblasti zdanění 
investičních fondů
V minulém vydání časopisu SMART jsme vás informovali o plánované změně zdanění základních investičních fondů. 
Senátní návrh obsahoval zúžení definice základního investičního fondu a vyjímal z definice ty fondy, jejichž akcie jsou 
pouze přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a nesplňují ostatní podmínky vyjmenované zákonem. 
Tyto fondy by poté podléhaly standardní korporátní sazbě 19 % a ne současné sazbě ve výši 5 %.
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Tereza Gebauer
tgebauer@deloittece.com

Tu Lai-Minh
mlai@deloittece.com

Důvodem zavedení této změny byla dle Senátu 
snaha vyloučit z definice základních investičních 

fondů ty fondy, které jsou pouze zaregistrované na regulovaném 
trhu, aniž by reálně prováděly investiční činnost. Výhody nižšího 
zdanění by tak v důsledku novely měly nově čerpat jen fondy, 
které aktivně investují na finančních trzích.

V průběhu legislativního procesu byl v Poslanecké sněmovně 
učiněn pozměňovací návrh, který říká, že za základní inves-
tiční fond se považuje i fond, který je přijatý k obchodování 
na evropském regulovaném trhu, ale žádný poplatník daně 
z příjmů právnických osob nemá podíl na základním kapitálu 

tohoto investičního fondu 10 % nebo více; podíly spojených 
osob, které jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, se 
pro tyto účely splnění této podmínky považují za podíly jednoho 
poplatníka; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, 
kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu 
po dobu kratší než polovina zdaňovacího období nebo období, 
za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 
6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců, a pokud 
daný fond neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek 
stanovených živnostenským zákonem.

Výše uvedené omezení se tak bude nově vztahovat na ty fondy, 
které jsou považovány za základní investiční fond podle zákona 
o daních z příjmů pouze z titulu toho, že jsou přijaty k obchodo-
vání na evropském regulovaném trhu a současně jsou vlastněny 
v rámci skupiny nebo omezeným počtem společníků, kdy podíl 
každého společníka je 10 % a více.

Tato novela bude platit pro daňové povinnosti, které započaly 
po účinnosti zákona, tedy dle předpokladu od 1. ledna 2019. 
O případných změnách vás budeme informovat.

mailto:hbiolkova%40deloittece.com?subject=
mailto:mlai%40deloittece.com?subject=
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M&A aktivita na nemovitostním trhu 
v Evropě – Stále na rostoucí vlně
Za poslední čtyři roky ukázala Evropa poměrně silný ekonomický růst, čímž položila pevný základ pro dlouhodobější 
oživení finančního trhu. Navíc v souvislosti s historicky nízkými úrokovými sazbami jsou nynější podmínky pro inves-
tory stále příznivé a atraktivní.

Alberto Valls 
Partner, Deloitte Španělsko

Navzdory záchvatům nejistoty po událostech 
jako Brexit či po prezidentských volbách v USA 
došlo na finančních trzích k dynamickému 
růstu. Výkonnost největších hráčů na trhu 
nemovitostí byla za poslední tři roky dokonce 
výrazně vyšší než některé akciové indexy.

Během uplynulých třech let se ještě více vytvá-
řel tlak směrem ke snižování výnosů, který byl 
způsoben zejména objemem investovaného 
kapitálu do vyšších tříd aktiv. Mimoto bylo 
možné spatřit vysokou míru přímých a nepří-
mých investic do nemovitostí z důvodu rekord-
ního rozdílu mezi výnosy z nemovitostí a výnosy 
z dluhopisů.

Důvěru a zájem investorů ilustruje i Graf 
č. 1, kde celkový objem kapitálu evropských 
nemovitostních fondů stoupl mezi dvěma sle-
dovanými obdobími (2012–2014 a 2015–2017) 
o 21 procent.

Zdroj: Inrev

Graf č. 1 – Objem investic evropských nemovitostních fondů (mld. €)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2015 2016 2017

Velká Británie Německo Francie Španě lsko Nizozemsko

Lucembursko Norsko Itálie Ostatní

mailto:hbiolkova%40deloittece.com?subject=


17SMART • léto 2018

Studie

Typická charakteristika nemovitostního trhu se v poslední době 
mění. To je vidět i na složení trhu, kdy investoři s tradičním půso-
bením v oblastech akciových nebo dluhopisových trhů přesou-
vají kapitál právě na trh s nemovitostmi s vidinou příznivějšího 
poměru rizika a návratnosti investice. Úloha investorů se však 
po vložení prostředků na tento trh výrazně mění. Aby uspěli 
před konkurencí, jsou investoři v tomto segmentu nuceni hledat 
nové strategie vytvářející nové hodnoty. Stále více jsou tak vidět 
netradiční formy jako například integrace platforem, tvorba 
synergií nebo diverzifikace.

Dalším významným faktorem se postupně, ale o to s větší 

jistotou stává tzv. disruptivní inovace, čímž se označuje radikální 
změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii 
stávající. Ta je viditelná zejména v oblasti e-commerce a s ní sou-
visejícím trhem s logistickými nemovitostmi. O významu těchto 
změn svědčí například akvizice společnosti LogiCor Europe 
čínským investorem v hodnotě více než 12 miliard EUR v létě 
roku 2017 nebo prodej české společnosti PointPark Properties 
fondem GIC Private za 2,4 miliardy EUR.

Článek je převzatý z časopisu REflexions, který dvakrát ročně vydává 
společnost Deloitte a do kterého přispívají odborníci na správu rea-
litních investic. Celé vydání časopisu je ke shlédnutí zde.

Období Společnost Země Kupující Hodnota transakce 
(mil. EUR)

Q4/2017 Westfield Austrálie Unibail Rodamco 20 920

Q2/2017 LogiCor Europe Limited Velká Británie China Investment Corporation 12 250

Q2/2017 Eurosic S.A. Francie Gecina S.A. 5 797

Q2/2016 Metrovacesa Španělsko Merlin Properties Socimi, S.A. 3 882

Q2/2017 Sponda Oyj Finsko Blackstone Group LP 3 623

Q4/2016 Officefirst Immobilien AG Německo Blackstone Real Estate Partners 
Europe IV LP

3 300

Q3/2016 Conwert Immobilien Invest SE Rakousko Vonovia SE 2 858

Q3/2016 Dundrum Town Centre 
Management Limited

Irsko Hammerson PLC, Allianz Real 
Estate Germany GmbH

2 460

Q4/2016 PointPark Properties s.r.o. Česká Republika GIC Private Limited 2 400

Q4/2017 Axiare Patrimonio Socimi, S.A. 
(Podíl 71,21%)

Španělsko Inmobiliaria Colonial, S.A. 1 522

Zdroj: Mergermarket

Zdroj: Mergermarket

Graf č. 2 – M&A aktivita v Evropě (mld. €)

Tabulka č. 1 - TOP 10 transakcí nemovitostních společností v letech 2016 až 2017 v Evropě
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https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/cze-reflexions.html
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Přátelské město 2018: Setkání všech, 
kterým leží na srdci rozvoj měst
12. září 2018 se v hotelu Jalta na pražském Václavském náměstí sejde svým profesním složením pestrá skupina lidí, 
reprezentujících různé instituce a firmy. Budou společně hledat cesty k tomu, aby se centrum Prahy a dalších našich 
měst rozvíjelo tak, aby bylo přátelské ke všem, kdo v něm žijí, podnikají a investují. Stane se tak na konferenci 
Přátelské město 2018, kterou společně pořádají Sdružení Nového Města pražského a společnost Blue Events. Deloitte je 
partnerem konference a podílí se na jejím programu, časopis SMART je mediálním partnerem.

Aby se ve městě dobře žilo, musí být rozmanité, a to nejen 
prostorově, ale hlavně společensky, ekonomicky a ekologicky. 
Město musí nabízet vějíř možností pro seberealizaci. Vstřícnost 
a přátelskost ke všem svým obyvatelům, návštěvníkům, pod-
nikatelům či investorům je základním pilířem fungování města, 
o který bychom měli společně usilovat. Pouze pokud se všechny 
vrstvy a aktéři v daném městě navzájem podporují, vytváří udr-
žitelné město přátelské pro život.

Proč přátelské město? Proč zaměření na Václavák?
Na této filozofii je založena konference Přátelské město 2018, 
jejíž ambicí je založit systematickou mezioborovou diskusi, 
směřující ke vzájemnému obohacení všech zúčastněných 
„stakeholderů“. Konference je primárně určena městským úřed-
níkům a politikům, investorům a podnikatelům, ale též „laické“ 
veřejnosti a občanským iniciativám. Program konference klade 
důraz na pozitivní příklady a řešení, která jsou reálně zvládnu-
telná v dohledném čase. Jednotlivá vystoupení proto budou 
krátká, úderná, jasně směřující k řešení, a ne k otevírání kom-
plexních úvah bez reálné šance na výsledek.

Konference se zabývá rozvojem center měst, a zejména hlavních 
náměstí. Jde totiž o místa nejen se silnou symbolikou, histo-
rickou i současnou, ale též o místa (ne)ztotožnění se občanů 
s městem. Symbolická rovina zde bývá často spojená (nebo také 
konfrontovaná) s každodenní funkčností centrálního městského 
prostoru. V této souvislosti se konference Přátelské město 2018 
zaměří na Václavské náměstí jako konkrétní příklad. Jde o místo, 
které je svojí komplexností nejen výzvou pro hlavní město ČR, 
ale je také unikátním příkladem pro diskusi, testování námětů 
a strategií a praktikování realizací.

Nabitý program slibuje inspirativní diskusi a praktické 
závěry
Ve svém úvodu se konference zaměří na vizi přátelského města. 
Zazní názory klíčových aktérů – urbanistů, investorů, politiků, 
městských úředníků a v neposlední řadě obyvatel a návštěvníků 
center měst. Následovat bude diskuse o tom, jak centrum města 
rozhýbat. Prezentovány budou příklady rozvojových projektů 
a ostrůvků pozitivní deviace v moři problémů. Program se zaměří 
na impulsy „zdola“ – tedy na příklady občanských a podnikatel-
ských aktivit – i „shora“ – od podnikatelů, investorů a v neposlední 
řadě i od vedení města. Diskuse se následně bude zabývat tím, 
jak vytvořit unikátní nabídku pro různorodé „uživatele“ centra 
města. Nedílnou součástí této debaty bude i otázka diferenciace, 
tedy odlišení od konkurenčních centrálních míst, a v širším kon-
textu i marketingu a brandingu hlavních náměstí.

Přátelské město 2018 vyvrcholí diskusí, cílenou na klíčovou roli 
komunikace a management plánu. Konferenční program bude 
zakončen formou shrnutí nápadů vygenerovaných v průběhu 
dne v diskusi i v kuloárech, debata ale bude nepochybně 
pokračovat a v řadě směrů i kulminovat na after-party, která se 
uskuteční opět na Václavském náměstí.

„Všichni dnes hovoří 
o chytrých městech. 
Být chytrý ale nestačí.”

O konferenci:
Co? Konference Přátelské město 2018

Kdy? 12. 9. 2018

Kde? Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1

Pro koho?  Konference je primárně určena městským 
úředníkům a politikům, investorům a pod-
nikatelům, ale též novinářům a veřejnosti.

Kdo?  Konferenci pořádají Blue Events ve 
spolupráci se Sdružením Nového Města 
pražského. Akce se koná pod záštitou 
primátorky hlavního města Prahy

Konference navazuje na pozitivní zkušenosti z konfe-
rence Praha světová 2017.

Kontakt: Tomas.Krasny@blueevents.cz

http://www.pratelskemesto.cz/cs/
http://www.pratelskemesto.cz/cs/program
http://www.prahasvetova.cz/cs/
mailto:Tomas.Krasny%40blueevents.cz?subject=
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Kalendář akcí

Europe GRI 2018
5.–6. 09. 2018
Paříž

Přátelské město 2018
12. 09. 2018
Praha

FOR ARCH 2018
18.–22. 09. 2018
Praha

CEE Property Forum 2018
20. 09. 2018
Vídeň

EXPO REAL 2018
8.–10. 10. 2018
Mnichov

MIPIM UK
17.–18. 10. 2018
Londýn
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