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Svět postupně vstupuje do další etapy růstu 
produktivity práce, tentokrát díky ještě vyšší 
míře automatizace, robotizace a masového 
využívání pokročilých technologií. Firmy 
v jednotlivých odvětvích se na tuto zásadní 
změnu začínají připravovat, aby neztratily 
svou konkurenceschopnost. Můžeme 
si položit otázku, jak tato změna ovlivní 
stavebnictví. Samozřejmě pro firmy je 
zásadní otázka, jak se bude stavět. Pro celou 
ekonomiku a veřejný sektor je ale naopak 
klíčové to, jak přechod k průmyslu 4.0 ovlivní, 
kde se bude stavět.

Přechod k průmyslu 4.0 je spojen 
s nástupem znalostní ekonomiky, kdy čím 
dál více přidané hodnoty v ekonomice 
vzniká díky novým inovacím a samotná 
výroba ztrácí na významu. To s sebou 
nese zásadní proměny na trhu práce, kdy 
zanikají profese s nízkou kvalifikací, které 
se dají automatizovat, a naopak budou 
vznikat vysoce kvalifikované a specializované 
profese spojené například s datovou 
analýzou nebo programováním umělé 
inteligence. Proměna trhu práce bude brzy 
tlačit i na to, kde se nově staví.

Jde totiž o to, že firmám založeným na know-
how a vysoké míře specializace se daří 
výrazně lépe ve městech než v periferních 
regionech. Ve velkých městech s velkými 
trhy práce snadněji najdou specialistu 
s poptávanou kvalifikací, jsou blíže 
univerzitám s jejich absolventy a špičkovému 
výzkumu a také jsou v kontaktu se svou 
konkurencí. To vše vytváří prostředí pro 
kreativní soutěživé prostředí. Proto si 
musíme uvědomit roli měst jako pólů růstu 
budoucnosti. Z tohoto důvodu budou 
nové atraktivní pracovní příležitosti vznikat 
spíše v městských aglomeracích než 
v regionálních periferiích. 

Proto by měl veřejný sektor, má-li zájem 
na budoucím ekonomickém růstu, rozvoj 
měst podporovat a rozhodně mu nebránit. 

Pokud by mu bránil, snižoval by jen vlastní 
ekonomický potenciál celé země. Již dnes 
Praha tvoří 25% hrubého domácího 
produktu celé republiky, ale přitom je jen 
jednou z 6500 českých obcí a v kontextu se 
změnou ekonomiky bude význam měst dále 
růst.

Rozvoj měst a jejich ekonomik je 
pochopitelně spjat s novou výstavbou, 
která poskytuje prostor pro nové obyvatele, 
pracovní místa a služby. Aby města mohla 
dále růst, je třeba, aby se v nich dalo 
snadno stavět, což udrží ceny nemovitostí 
na přijatelně dostupné úrovni. Zde hraje 
zásadní roli veřejný sektor, který nastavuje 
regulaci nové výstavby systémem územního 
plánování a povolování nové výstavby. 
V tomto ohledu stojí zato srovnat Česko 
a sousední Polsko. V Polsku si uvědomili 
zásadní vliv problematiky povolování nové 
výstavby, upravili své regulace a výrazně 
systém zefektivnili. Podle dat Světové 
banky zkrátili lhůty pro vydání stavebního 
povolení ze 300 na 150 dní. Oproti tomu 
podle dat Česko stagnuje na hodnotě 250 
dní a ze zkušenosti vidíme spíše zhoršování. 
I to je důvod, proč se Polsko z hlediska 
komplikovanosti vydání stavebních povolení 
řadí na 40. místo, kdežto Česko na 156. 
místo ze všech 186 hodnocených zemí.

Veřejný sektor by si měl uvědomit, že 
významnější příliv obyvatel do měst se 
s přechodem k pokročilejší ekonomice 
bude dít i u nás. Proto by měl města 
na budoucí růst připravovat a pomáhat jim. 
Je třeba posilovat dopravní infrastrukturu - 
v prostředí našich historických měst hlavně 
veřejnou dopravu, městskou hromadnou, 
příměstské vlaky a možnost přestupování 
z aut do veřejné dopravy na okrajích 
aglomerací na záchytných parkovištích P+R. 
Stejně tak může našim regionálním městům 
výrazně pomoci vzájemné propojení 
rychlostní železnicí a jejich napojení 
na přeshraniční velká města. Města by 

měla maximálně využívat své prostorové 
možnosti a přitom nepoškozovat svou 
obytnou kvalitu  
– třeba zastavováním brownfieldů  
a dalších nevyužívaných ploch.

Hlavní je v atraktivních městských lokalitách 
zjednodušit povolování nové výstavby, aby 
bylo rychlé a předvídatelné. Díky tomu 
bude moci nová výstavba pružně reagovat 
na poptávku a nebude docházet k tak 
velkým výkyvům cen. V konečném důsledku 
je třeba politická vůle, odpovědnost, vize 
a odhodlání. Při přípravě Tančícího domu se 
aktivně zapojoval i prezident Václav Havel. 
Realizace Tančícího domu tak od akvizice 
po slavnostní otevření trvala 4 roky. Dnes 
za stejnou dobu od žádosti o EIA nezískáme 
ani stavební povolení. Pokud se toto 
nezmění, tak naši zemi nadcházející období 
prosperity mine.

Stavebnictví pro 
dobu průmyslu 4.0

Miroslav Linhart
Partner, vedoucí oddělení nemovitostí
Deloitte Advisory
mlinhart@deloittece.com
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HDP 
rostlo o 2,9 % 
meziročně byla obecná míra 

nezaměstnanosti

zaznamenal
meziroční pokles
o -1,4 %

3,9 %

2,0 %

33 840  Kč Stavební výroba 
rostla tempem

Yields – Q4 2018 Nájmy – Q4 2018

Makroekonomické údaje

Stavebnictví

Nemovitosti

Vybrané transakce

Podíl hodnoty 
veřejných zakázek 
u stavebních firem

Průměrná hrubá 
měsíční mzda v ČR

Míra inflace 
dosáhla 
2,1 %

Průmysl

5,5 %

Logistika

4,3 %

Nákupní 
centra

4,5 %

Kancelář
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High street

3,5 %

Počet vydaných stavebních povolení ke konci čtvrtletí Objem nových zakázek na konci čtvrtletí v mld. Kč

61 %
Objem nových 
zakázek 
u stavebních firem 
na konci čtvrtletí

60,7
mld. Kč

2,27
mil. Kč

Průměrná 
velikost hypotéky 
poskytnuté 
občanovi

Bývalý areál Holešovického pivovaru, 
dnes kanceláře A7 Office Centre, 
zrekonstruované v letech 2004 a 2008, 
koupil investiční fond Conseq na začátku 
roku od Revetas Capital.

obr. zdroj: A7 Office Center

Pražský hotel InterContinental pořídila 
skupina investorů R2G, Eduard Kučera 
a Pavel Baudiš od Best Hotel Properties 
za přibližně 225 milionů EUR.

Ikonickou kancelářskou budovu CUBE 
Office Center o velikosti 21 000 m2 
převzala od zahraničního Peakside 
Capital společnost bpd development.

obr. zdroj: ASPEN.PR

Průměrná 
nabídková 
cena za metr 
čtvereční bytu 
v Praze

Průměrná 
transakční 
cena za metr 
čtvereční bytu 
v ČR

106 100 
Kč/m2

56 800  
Kč/m2

32

Deloitte Develop Index 
Nabídkové ceny nových bytů v Praze
listopad – prosinec 2018

Develop Index Praha
udává % změnu průměrné ceny volných bytů v nabídce 
developerů oproti předchozímu období (září – říjen 2018). 

Cena Kč představuje průměrnou nabídkovou cenu za m² nového 
bytu v Praze v nabídce developerů ve sledovaném období.

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

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  < 0 % 

  0 % – 2 %

  2 % – 4 %

  4 % <

Develop Index Praha 

1,9 %
106 100 Kč/m2

Praha 9
+0,6 %
 91 900 Kč  

+8,4 %
 100 400 Kč 

Praha 10
-0,2 %
 91 700 Kč 

Praha 8
+4,7 %
 113 500 Kč 

Praha 6
-0,4 %
 122 500 Kč   

+1,2 %
 103 200 Kč   

Praha 5
+1,7 %
 109 100 Kč  

-3,44 %
 189 800 Kč    

Praha 2
+0,6 %
 134 500 Kč  

Praha 4
+10,0 %
 97 900 Kč   

Praha 1

Praha 7

Praha 3

Vývoj průměrné nabídkové ceny volných bytů v Praze

2014

I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. XII.

2014 2015 2016 2017 2018
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99 40095 90093 50092 60090 40088 50086 40081 70076 30076 30074 20073 00071 70069 80067 00067 00066 50067 20065 40064 79964 18263 57365 15165 25866 709

162,4 %

Deloitte Real Index Q3 2018
Skutečné ceny prodaných bytů v ČR

Real Index ČR
udává % změnu průměrné ceny realizo-
vaných prodejů bytů oproti předchozímu 
období (Q2 2018) v krajských městech. 

Cena za m2 ve sledovaném čtvrtletí,  
realizované prodeje v krajských městech.

Údaje se týkají prodejů bytů zapsaných 
v katastru nemovitostí v podobě kupních 
smluv.

* Průměr za Benešov, Beroun, Kladno, Mladou  

Boleslav, okresy Praha-východ a Praha-západ.

  > -4 %  

  -4 % – 0 % 

  0 % – 4 % 

  4 % < 

Vývoj indexu skutečné prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech

  Realizovaná prodejní cena       
  Průměrná realizovaná prodejní cena za celý rok 2014 = 100 %

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

Real Index ČR 

+2,8 %
56 800 Kč/m2

+5,5 %
36 700 Kč

-4,1 %
32 400 Kč

+4,3 %
55 800 Kč

-5,8 %
34 900 Kč

+0,2 %
22 200 Kč

+4,9 %
39 100 Kč

-5,9 %
39 800 Kč

-0,5 %
15 300 Kč

-0,7 %
26 500 Kč

+3,4 %
39 300 Kč

+3,4 %* 
47 100 Kč

+6,5 %
76 500 Kč

-0,1 %
34 300 Kč

+6,0 %
40 200 Kč

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

47 %40,0%34,9%30,2%26,9%25,7%20,8%17,5%10,8%9,4%7,8%5,8%1,1%3,3%-0,1%-1,3%-2,5%

148 %

2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016 2017 2018

Develop index Real index

High street Logistika Nákupní 
centra

Kancelář

 230 €  4,20 €  170 €  22,50 € 

Q4

2015
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2015

21 800

50
60

21 000
30

21 400
40

20 600
20

20 200 10
19 800 0

Q4

2016

Q4

2016

Q4

2017

Q4

2017

Q4

2018

Q4

2018

pozemní stavitelství inženýrské stavitelství

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/real-estate/Deloitte-Develop-Index-Nov-Dec-2018-CS.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/real-estate/Deloitte-Real-Index-Q3-2018-CS.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/real-estate/Deloitte-Develop-Index-Nov-Dec-2018-CS.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/real-estate/Deloitte-Real-Index-Q3-2018-CS.pdf
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Na začátku roku se stal novým prezidentem 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Jiří Nouza. 
Zajímalo nás proto, s jakou koncepcí přichází, jak 
hodnotí současný stav stavebnictví u nás a kam 
podle něj bude směřovat jeho další vývoj. 

„Všichni budeme 
překvapeni, kam se bude 
budoucnost stavebnictví 
ubírat,“ říká Jiří Nouza

Jaké jsou Vaše hlavní cíle v roli 
prezidenta SPS? Na jakou oblast se nyní 
bude SPS strategicky zaměřovat?
Úkolů bude celá řada, ale v obecné rovině 
bych řekl, že mezi ty nejdůležitější bude patřit 
posílení pozice svazu jako reprezentanta 
jednoho z nejvýznamnějších hospodářských 
odvětví ve vztahu ke státní a veřejné správě. 
Úkoly v oblasti legislativy,
zejména práce na zjednodušení stavebního 
práva, tzv. rekodifikace, a řešení situace 
dostupného bydlení. V obou případech jsme 
aktivními účastníky pracovních týmů, které 
tyto věci řeší. Určitě se budu snažit o rozšíření 
portfolia členů svazu, neboť v tuto chvíli 
nejsou členy např. investoři-developeři nebo 
projektové společnosti, a ty všechny určitě 
chápu jako podnikatele ve stavebnictví. Čeká 
nás také řešení situace v učňovském školství. 
Zkrátka výzev a úkolů je opravdu celá řada.

Ve své nové pozici se jednání s politiky 
pravděpodobně nevyhnete. Považujete 
v tomto ohledu svoje politické 
zkušenosti a kontakty za výhodu?
Ano, považuji tyto zkušenosti a kontakty pro 

svou pozici za přidanou hodnotu. A je třeba 
říci, že nejen že se jednání s politiky nevyhnu, 
ale je to jeden ze základních bodů náplně mé 
práce. V předchozí odpovědi jsem zmiňoval 
oblast legislativy a dostupného bydlení. 
To jsou témata vysoce politická a musíte 
je projednávat právě s politiky. Tyto věci 
soukromý sektor nemůže řešit samostatně.

Jaký dopad má růst mezd, nedostatek 
pracovních sil a nedostatek stavebních 
materiálů na stavební produkci v České 
republice? Jaký vývoj lze podle vás 
očekávat u těchto faktorů v budoucnu?
Samozřejmě každý nedostatek, ať už 
pracovních sil, nebo stavebních materiálů, 
s sebou nutně nese tlak na růst cen. 
Nedostatek pracovní síly vede k růstu mezd 
a nedostatek stavebního materiálu k růstu 
jeho ceny a to se nutně musí projevit tlakem 
na růst finální dodavatelské ceny. Nechtěl 
bych do budoucna cokoliv předjímat, 
nicméně faktem zůstává, že současná cenová 
úroveň dodavatelských cen je na cca 96 až 
97 % v oblasti dopravních staveb a cca 103 % 
v oblasti pozemního stavitelství ve vztahu 

k cenám předpokládaným. Uvidíme, jak se 
bude situace vyvíjet v letošním roce.

Lze v dohledné době očekávat příliv 
nových pracovních sil a chybějících 
profesí na stavební trh?
Přestože jsem životním optimistou, v této 
oblasti, bohužel, musím konstatovat, že 
tady zlepšení neočekávám. Tady musíme, 
obrazně řečeno, kousnout do kyselého 
jablka a přiznat si, že zájem o učňovské 
školství a stavební řemesla jako taková je 
na minimální úrovni. A o doplnění chybějících 
pracovních sil jejich „dovozem“ si s ohledem 
na složitost celého procesu můžeme nechat 
jen zdát. A to nemluvím o tom, co se stane, až 
sousední Německo svůj pracovní trh otevře 
i pro pracovní sílu mimo EU, mám na mysli 
Ukrajinu a další státy bývalého Sovětského 
svazu.

Jaké vidíte hlavní inovační trendy 
současnosti a budoucnosti 
ve stavebnictví a developmentu?
Já myslím, že budeme všichni překvapeni, 
kam se budoucnost stavebnictví bude ubírat. 
I zde bude hrát roli digitalizace a robotizace, 
nejen v případě projektování staveb, nakonec 
to už zde máme, ale zejména v oblasti 
provádění stavby samotné. Neodvážím se 
však rychlost tohoto procesu předpovídat.

V prosinci loňského roku došlo 
k problémům při stavbě dálnice D1 
na Vysočině, kdy konsorcium stavebních 
firem odstoupilo od smlouvy s ŘSD 
poté, co došlo k opoždění při výstavbě. 
Toto konsorcium, jehož součástí byly 
také zahraniční společnosti, vyhrálo 
tendr hlavně díky nízké ceně. Jak lze 
předejít tomu, aby se podobné situace 
při výstavbě klíčové infrastruktury 
opakovaly?
Veřejný investor musí najít odvahu a v rámci 
zákonné úpravy nestanovit jako jediné 
kritérium nejnižší cenu, ale cenu optimální. 
Metodika pro tento postup je k dispozici 
a lze ji použít. Měli bychom se asi začít 

bavit i o tom, jak jsou personálně zajištěna 
sdružení, chcete-li konsorcia, která se 
do těchto soutěží hlásí. Pokud vím, jeden 
z účastníků byl z Itálie. Já jsem ještě v ČR 
italského dělníka pracujícího na stavbě 
dálnice neviděl.

Coby náměstek primátora jste měl 
na starosti dostavbu tunelového 
komplexu Blanka. Jaké další veřejné 
stavby dnes podle vás Praha nutně 
potřebuje a bez kterých se delší dobu 
neobejde?
Pro oblast hromadné dopravy je to výstavba 
metra D. Velmi intenzivně by Praha měla 
jednat se SŽDC, kromě rozšíření železničního 
mostu na Výtoni na tři koleje také o výstavbě 
tzv. Nového spojení 2. Tuším, že IPR představil 
studii k této věci někdy předloni. V oblasti IAD 
je stavba Radlické radiály, příprava dostavby 
Městského okruhu a zásadní je dostavba 
SOKP. Všechny tyto stavby jsou kryté v platné 
územně plánovací dokumentaci, tzv. ZUR, 
a Praha se bez nich neobejde.

Jak vnímáte kroky nové pražské koalice 
v oblasti stavebnictví a infrastruktury?
Stejně jako mě, tak ani nové pražské koalici 
neuplynulo 100 dnů od nástupu do funkce, 
tak bych si dovolil s prvními hodnoceními 
počkat, minimálně než tato doba uplyne.

Jaký máte názor na roli města při 
výstavbě nových bytů? Mají města  
a stát hrát nějakou významnou roli  
v této oblasti?
Myslím, že municipality, a Praha zejména, 
nemohou rezignovat na roli v oblasti výstavby 
nových bytů. Bude třeba hledat a najít 
nějaký model spolupráce mezi veřejným 
a soukromým sektorem, který by výstavbě 
nových bytů pomohl. Co si však neumím 
představit, že by města byla developerem-
investorem takovéto výstavby. Mělo by to 
být o spolupráci mezi oběma sektory, která 
přinese užitek všem.

Ing. Jiří Nouza má bohaté zkušenosti 
jak ze soukromého sektoru, 
tak ze státní a veřejné správy, 
kde se věnoval zejména oblasti 
dopravy, infrastruktury a životního 
prostředí. Kromě jiného pracoval 
na Ministerstvu dopravy, Ministerstvu 
financí a byl členem Zastupitelstva  
hl. města Prahy. Jiří Nouza je ženatý 
a má tři děti. K jeho koníčkům patří 
sport (kolo, lyžování, golf), kultura a 
dění ve veřejném životě.
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Česká 
ekonomika  
2018 a 2019
Prognózy základních parametrů ekonomiky 
za uplynulý rok se naplnily podle očekávání. 
Také výhled na vývoj ekonomiky v roce 2019 
je, zdá se, reálný. Očekává se zpomalení růstu, 
a to jak z lokálního, tak z globálního hlediska. 
Na finanční trhy bude mít značný vliv nejistota 
vycházející z globální politické situace.
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Globální ekonomika i přes otřesy 
na finančních trzích a stoupající tendence 
k protekcionismu dokázala zrychlit tempo 
růstu na 4,0 % z 3,7 % v roce 2017. Dařilo 
se i české ekonomice, kde se těžiště růstu 
přesunulo k domácí poptávce. Příznivý 
vývoj v posledních pěti letech však již 
vyčerpal rezervy na trhu práce. Míra 
nezaměstnanosti klesla na historicky 
nejnižší hodnoty a hlavním problémem 
se stal nedostatek volných pracovních sil. 
Reakcí na tuto situaci je podle očekávání 
stupňující se tlak na růst mezd. A reakcí 
na tuto reakci je přísnější měnová politika. 
ČNB v roce 2018 v pěti krocích zvýšila svou 
základní úrokovou sazbu z 0,5 % na 1,75 %.

Globální vlivy
Rok 2019 bude ve znamení postupujícího 
podzimu v hospodářském cyklu v globálním 
i lokálním pohledu. Rok 2019 bude nervózní, 
ve smyslu volatility na finančních trzích 
i obav z geopolitických rizik. Jak dopadne 
obchodní válka USA proti všem, asi nikdo 
netuší. Občasný/dočasný mír s Čínou je 
velmi křehký. Evropu mrazí při pomyšlení 
na tarify na vývoz automobilů do USA. 
Krizové plány pro případ tvrdého brexitu 
vypadají jako příprava na válku. Italské 
veřejné finance jsou další nášlapnou minou 
eurozóny. Parlamentní volby v Řecku mohou 
probudit démony tamní dluhové krize. 
V neposlední řadě nás čekají také volby 
do Evropského parlamentu.

Česká ekonomika v roce 2019

 • Globální ekonomika v roce 2019 
nejspíše mírně zpomalí. Očekáváme 
růst globálního HDP o 4,0 %. Z pohledu 
české ekonomiky je zejména důležité 
pokračující ochlazení hospodářského 
růstu v eurozóně na 1,8 %. To se promítne 
do prohloubení negativního příspěvku 
čistého exportu k růstu HDP. Na domácí 
poptávce by se mělo projevit zpřísňování 
měnové politiky v průběhu minulého 
roku. V roce 2019 očekáváme zpomalení 
růstu HDP v České republice na 2,2 %.

 • Na trhu práce se zpomalení růstu 
prozatím příliš neprojeví. Míra 
nezaměstnanosti by měla setrvat 
na velmi nízkých hodnotách. Růst mezd 
by měl být o něco pomalejší než v roce 
2018, nicméně tlak odborových svazů, 
zvyšování platů ve veřejném sektoru 
a další navýšení minimální mzdy mohou 
přispět k pokračování rychlého růstu 
mezd. Rok 2019 bude čtvrtým rokem 
v řadě, kdy mzdy rostou rychleji než 
produktivita práce.

 • Mzdová inflace bývá předchůdcem 
růstu spotřebitelských cen. Nicméně 
prozatím se růst mezd projevoval 
především klesajícími maržemi 
výrobců a obchodníků. K inflaci 
ve spotřebitelských cenách přispěje 
také růst cen potravin z důvodu nízké 
úrody v loňském roce a zvyšování cen 
energií na začátku roku. Inflace by 

se měla po celý rok 2019 pohybovat 
nad 2procentním inflačním cílem ČNB 
a zároveň zůstat v rámci tolerančního 
pásma.

 • Vyhlídka zpomalujícího růstu ekonomiky 
a inflace v mezích inflačního cíle dává 
prostor k oddechu měnové politice. 
Na začátku roku nejspíše ČNB ještě 
jednou zvýší úrokové sazby, po zbytek 
roku by ale mohly zůstat sazby stabilní.

 • Ve fiskální oblasti se projeví celá řada 
opatření přijatých v roce 2018. Od růstu 
platů ve veřejném sektoru přes valorizaci 
penzí až po zavedení slev na jízdné pro 
studenty a seniory. Výsledkem by měl být 
pokles přebytku vládního sektoru v roce 
2019 na 0,8 % HDP. Přes zhoršení fiskální 
disciplíny by veřejné finance měly zůstat 
na dlouhodobě udržitelné trajektorii. 
Dluh vládního sektoru by měl v roce 2019 
klesnout na 28,4 % HDP.

 • Zatímco na začátku roku 2018 převládal 
optimismus a ekonomiky eurozóny 
i Česka byly na vrcholu hospodářského 
cyklu, začátku roku 2019 dominuje 
nervozita a nejistota. Zrcadlem obav 
jsou nedávné propady akciových trhů. 
Mírné zpomalení růstu ekonomiky není 
žádná tragédie a dříve nebo později 
k němu musí dojít. Při naplnění některých 
z existujících geopolitických rizik by však 
zpomalení růstu mohlo být citelnější.
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V roce 2019 
očekáváme 
zpomalení růstu 
HDP v České 
republice na 2,2 %.
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Co všechno bude posouvat svět 
Real Estate vpřed?

Realitní 
předpovědi 
na rok 2019

V minulém roce začala společnost 
Deloitte vydávat sérii krátkých 
článků, ve kterých byly představeny 

základní přístupy, jež mění nemovitostní 
odvětví. Zmíněná témata zahrnovala 
zejména coworking, blockchain, robotiku 
a lidské zdraví. Vydařená série nyní 
pokračuje dalšími tématy z oblasti 
technologií, strategie a budoucnosti práce. 
Pojďte s námi nahlédnout do budoucnosti 
v krátkém souhrnu vydaných článků.

Byznys modely založené na datech
Díky své dostupnosti se technologie 
stále více dostávají do všech aspektů 
života. Senzory a smart zařízení jsou již 
běžnou součástí budov a pozvolna se 
objevují i ve veřejných prostranstvích. 
S jejich využíváním je ale spojena 
i produkce množství dat, jejichž objem 
bude exponenciálně narůstat. V rámci 
odvětví nemovitostí mohou tato data, 
za předpokladu jejich efektivního využití, 
poskytovat jednotlivým zúčastněným 
konkurenční výhodu a tím i možnost 
vyhnout se potenciálnímu zlomu 
ve specifických oblastech podnikání. 
Prediktivní analytika může například 

poskytovat včasné varování při údržbě 
technických prvků objektu a za pomoci 
umělé inteligence přispívat ke zlepšování 
digitální bezpečnosti. K co nejvyššímu využití 
potenciálu těchto technologií bude ale 
nutná spolupráce všech zúčastněných.

Digitální dvojče
Ve světě, kde se budovy stávají stále 
komplexnějšími a každá jejich následná 
přestavba bývá náročnější na koordinaci, 
poskytuje digitální dvojče prostor pro 
včasnou simulaci činností a přístup 
k aktuálním informacím. Pro dosažení 
co největšího užitku při správě objektu 
je následně nutné k digitálnímu dvojčeti 
přistupovat z pohledu, který zahrnuje 
všechny klíčové aspekty pobytu v budově – 
spotřebu elektrické energie, regulaci 
teploty, kvalitu vzduchu či pohyb osob. 
Model, který zohledňuje všechny tyto 
aspekty, lze pak aplikovat na ostatní budovy 
v portfoliu a následně optimalizovat 
spotřebu energie nebo využít tyto modely 
na simulace komplexních scénářů.

Průmyslové nemovitosti
Není to tak dávno, co byly průmyslové 

nemovitosti považovány za „ošklivá 
káčátka“. Vzhledem k růstu popularity 
e-commerce se z nich však staly jedny 
z nejžádanějších aktiv na investičním trhu. 
Měnící se nákupní návyky způsobily, že 
je logistických prostor stále nedostatek. 
Nicméně se začínají objevovat nové 
příležitosti v nadbytečných obchodních 
prostorech na okrajích měst, čímž se 
podporuje tzv. městská logistika. Ta 
ve zkratce znamená doručení objednávek 
v ten samý den, nebo dokonce do několika 
hodin od zadání v e-shopu z blízkých 
logistických center. Zásadní roli tak i nadále 
budou hrát propracované dodavatelské 
řetězce a jejich vyšší efektivita nejen 
za pomoci robotů.

Cirkulární ekonomika
Vlády, stavební společnosti, ale i neziskové 
organizace po celém světě se postupně 
zavazují k minimalizaci využívání prvotních 
materiálů v oblastech nemovitostí 
a stavebnictví. Příkladem je Nizozemsko, 
kde nedávno vznikla dohoda o snížení 
využití těchto materiálů o 50 % do roku 
2030. Navzdory tomu, že tento přechod 
s sebou přináší mnoho překážek, poskytuje 

rovněž několik převratných příležitostí. 
Jednou z nich je tzv. aktivace materiálů 
ve finančních výkazech, což znamená, že 
doposud nezachycená hodnota materiálu 
v konstrukci objektu se ukáže rovnou 
ve finančních výkazech.

Bezpečnostní řešení
Rychlé tempo pokroku v oblasti technologií 
v komerčních nemovitostech s sebou 
přináší kromě jiného také nové formy 
rizika, se kterými se musí vlastníci nebo 
správci nemovitostí vypořádat. Za účelem 
eliminace kybernetických útoků a zvýšení 
bezpečnosti informací a osobních dat 
dochází k většímu využívaní senzorů 
v objektech. Společnosti vlastnící komerční 
nemovitosti tak musí lépe chránit nejen svá 
data, ale rovněž poskytnout ochranu před 
možným poškozením reputace správců 
objektů a nájemců.

Témata realitních 
předpovědí:
1.  Byznys modely založené 

na datech

2. Digitální dvojče

3. Průmyslové nemovitosti

4. Cirkularita

5. Kybernetická bezpečnost 1 & 2

6. Blockchain

7.  Strategický přístup 
k nemovitostem

8. Budoucnost práce

9.  Budoucnost komerčních 
nemovitostí

10. Dopravou podmíněný rozvoj

Odkaz 
na sérii všech 
článků ZDE

Jakub Leško
Analytik
jalesko@deloittece.com

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/real-estate/articles/real-estate-predictions-2019.html
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Stovky nových apartmánů, které 
se prodávají jako klasické bytové 
jednotky se vším příslušenstvím, 

se začínají stavět v podstatě ve všech 
horských střediscích v rámci celé České 
republiky. Tento nový trend je důsledkem 
zejména zvýšeného zájmu o tuzemský 
cestovní ruch, zkvalitnění služeb v místních 
lyžařských letoviscích a obecného bohatnutí 
obyvatelstva.

Oblíbenost českých hor potvrzuje i rekordní 
počet turistů v posledních letech. Například 
Krkonoše dle údajů Českého statistického 
úřadu navštívilo v roce 2017 přes 1 milion 
hostů, což bylo zdaleka nejvíce od roku 
2012, kdy se data začala sledovat. V roce 
2016 se v hotelových zařízeních ubytovalo 

pouze něco málo přes 900 tisíc turistů, 
meziroční růst byl tedy téměř 11 %. 
Navzdory tomu, že údaje za celý rok 2018 
ještě nebyly zveřejněny, je již nyní jisté, že 
se počet hostů v Krkonoších bude opět 
zvyšovat. Za prvních 9 měsíců roku 2018 
totiž počet turistů převýšil celkový počet 
hostů za rok 2016. Nejvýznamnější růst 
z hlediska ročního období byl evidován 
převážně v lednu a únoru, kdy probíhá 
hlavní lyžařská sezóna. Z tohoto pohledu lze 
tedy vyvodit, že koncentrace hostů zejména 
v zimních měsících v horských střediscích 
strmě stoupá, což se také, mimo jiné, 
promítá do zvýšené poptávky po vlastním 
bydlení na horách.

Developerské 
projekty v horských 
střediscích – nový boom 
na rezidenčním trhu 
Nejenom v Praze začínají v poslední době vznikat nové 
bytové projekty v luxusnějším standardu. 

Počet hostů v turistickém regionu Krkonoše

Vybrané aktuální developerské projekty v horských střediscích

Vojtěch Petrík
Senior Konzultant
vpetrik@deloittece.com

Zdroj: ČSÚ

Luxusní apartmány na prodej 
i k pronájmu
Pobyt na horské chatě nebo v penzionu se 
pro určitou skupinu obyvatel stal z různých 
důvodů nekomfortní, což se projevilo 
v hledání nových příležitostí, jak a kde trávit 
dovolenou na horách. Tohoto trendu si 
všimli i developeři a začali své projekty 
přizpůsobovat aktuálním potřebám převážně 
movitější klientely. Plně zařízené apartmány, 
zajímavá architektura, kvalitní materiály, 
dostatečné soukromí, ale i úklidové služby, 
wellness nebo služby recepce patří k hlavním 

lákadlům, které nové horské developerské 
projekty nabízejí. Takto vysoká úroveň služeb 
se ale logicky musí promítnout v ceně. 
Některé projekty tudíž mohou z finančního 
hlediska celkem bez nadsázky konkurovat 
i velmi luxusním projektům v centru Prahy. 
V případě Krkonoš se průměrná nabídková 
cena ve vybraných projektech, které jsou 
v současně době v nabídce, pohybuje 
v rozmezí od 68 000 Kč/m2 do  
125 000 Kč/m2. I přes takto vysokou  
cenovou úroveň mizí apartmány z ceníků 
často ještě před zahájením výstavby.

Zásadním způsobem se jednotlivé projekty 
liší pouze v lokalitě. První část cílí na zákazníky 
preferující snadnou dopravní obslužnost 
a kvalitní dostupnost služeb přímo v centru 
horských středisek. Druhým typem jsou 
projekty na samém okraji horských obcí či 
dokonce přímo na samotě, kde rozhodujícím 
faktorem je minimální vzdálenost k lyžařským 
vlekům, klid a soukromí.

Název projektu Obec Počet 
domů

Počet 
jednotek

Průměrná 
nabídková cena

Webová stránka

Villa Central Janské Lázně 1 11 125 000 Kč www.villacentral.cz

Aldrov Apartments & Resort Vítkovice 8 139 112 000 Kč www.crescon.cz/cs/projekty/aldrov

Apart-pension Avion 
slunečná pláň

Pec pod Sněžkou 1 17 106 000 Kč avionpec.cz

Trio Harrachov Harrachov 3 39 83 000 Kč www.trioharrachov.cz

Slunečná Louka Černý Důl 1 16 78 000 Kč www.slunecnalouka.eu

Zlatý Hamr Janské Lázně 9 18 76 000 Kč www.zlatyhamr.cz

Apartmány Rokytnice Rokytnice n/Jiz. 2 21 68 000 Kč www.apartmanyrokytnice.cz

Další formou, která může uspokojit 
vysokou poptávku po novém typu bydlení 
na horách, jsou luxusní apartmány 
určené k pronájmu. Z hlediska vybavení 
a služeb se příliš neliší od klasických 
hotelových zařízení, protože také nabízejí 
služby recepce, wellness, možnosti 
stravování nebo úklid pokojů. Na druhou 
stranu ale apartmány mohou fungovat 

jako samostatné jednotky disponující 
potřebným příslušenstvím.

Na rekreaci i jako investice
Je zřejmé, že developerské projekty 
v horských střediscích plní hlavně funkci 
rekreační a bývají druhým domovem, 
kam si lidé jezdí odpočinout a trávit volné 
chvíle. Zároveň se jedná o zajímavou 

investiční příležitost, kdy se apartmány 
mohou pronajmout a vytvářet dodatečný 
příjem do rodinného rozpočtu. Nicméně 
v případě zhoršení ekonomických 
podmínek lze očekávat, že tento netradiční 
typ rezidenčního bydlení bude ve formě 
výrazného poklesu poptávky zasažen 
zásadním způsobem.
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Ikona stavebnictví 
Kotva
Plocha náměstí Republiky v Praze začala vznikat 
přibližně v 60. letech 19. století, kdy byly odstraněny části 
středověkých hradeb. V tomto období se zároveň objevují 
první návrhy nové zástavby, z nichž nejvýznamnější 
realizovanou budovou je zřejmě Obecní dům z roku 
1912. Postupným rozvojem ve 20. století se z náměstí stal 
významný veřejný prostor. Za socialismu se pak objevila 
do té doby v centru města nepoužitá, zvláštní forma 
architektury – hexagonální obchodní dům pojmenovaný 
po budově v těsné blízkosti. Kotva.

Dle tehdy platného územního plánu měla 
být výstavba centrálního obchodního domu 
v centru Prahy realizována na Senovážném 
náměstí. K této výstavbě nakonec 
nedošlo zejména kvůli předpokládané 
délce a komplikovanosti výstavby, kdy by 
v požadovaném čase nebylo reálné celou 
stavbu uskutečnit. Přednost tak dostala 
lokalita na náměstí Republiky, kde bylo 
možné zrealizovat výstavbu ve výrazně 
kratším čase. Ještě v roce 1971 byl přitom 
na místě budoucího obchodního domu 
městský park propojující ulice Rybná, 
Revoluční a Králodvorská.

Vítězným návrhem „včelí plástev“
V architektonické soutěži na podobu nového 
obchodního domu z roku 1969 zvítězil 
návrh manželů architektů Věry a Vladimíra 

Igor Zsebik
Analytik
izsebik@deloittece.com
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Kotva v číslech:

1975 22 160 m2

14,2 m

350

Rok otevření Prodejní plocha

Rozpon 6-úhelníkových polí

Počet parkovacích míst

75 000
Denní počet návštěvníků při otevření

Machoninových. Ti měli do té doby na svém 
kontě již například architektonické návrhy 
budovy Československé ambasády v Berlíně 
nebo mezinárodního hotelu s kinosály 
v Karlových Varech – dnešního hotelu 
Thermal.

Základní ideou jejich návrhu bylo rozčlenění 
parcely do 28 pravidelných šestiúhelníků, 
které měly společně připomínat včelí 
plástev. Tím se dosáhlo nejen maximální 
utilizace zastavěné plochy, ale ve velké 
míře také dodržení charakteru blokové 
zástavby v okolí. Dalším výrazným rysem 
bylo samotné řešení objektu. Na rozdíl 
od do té doby realizovaných obchodních 
domů architektonický návrh otevíral objekt 
více do exteriéru, a to především pomocí 
pásových oken přes celou výšku podlaží.

Stavitelé ze Švédska
Samotná realizace nové stavby začala 
na jaře roku 1972 a díky konstrukčnímu 
řešení trvala jen do podzimu roku 1974. 

Kvůli specifičnosti projektu musel ale 
tehdejší režim sáhnout po zhotoviteli 
do zahraničí. Tím se stala společnost 
Svenska Industribyggen AB (dnes Nordic 
Construction Company) ze Švédska. 
Zhotovitel se po seznámení s konstrukčními 
řešeními rozhodl původní ocelový skelet 
nahradit nosnou železobetonovou 
konstrukcí s rozponem jednoho 
šestiúhelníkového stropního pole o velikosti 
14,2 metrů. Většina použitých stavebních 
materiálů byla původem ze Švédska 
a do centrálního skladu na pražské Ruzyni 
se přepravovala loděmi a nákladními auty.

Společně se stavebními prvky putovali ze 
Švédska do Prahy také stavební pracovníci 
a odborníci. Celkově se jich na stavbě 
podílelo asi 250 s tím, že měli na starosti 
celou výstavbu s výjimkou základů a spodní 
stavby. S jejich působením v Praze je 
spojeno mnoho příběhů a legend o tom, 
jak o víkendech hráli na kurtu na staveništi 
squash.

Podzemní garáže i kino
Stavba byla dokončena v listopadu 1974. 
Celý proces od návrhu až po ukončení 
stavebních prací tedy trval přesně 5 let. To 
je například v porovnání s hotelem Thermal, 
kde tento proces trval dlouhých 13 let, velmi 
slušný výkon.

Oficiální otevření nového obchodního domu 
Prior Kotva se uskutečnilo 10. února 1975 
a zúčastnili se ho desítky významných 
politiků a osobností z obou zemí federace. 
Při otevření měl obchodní dům celkovou 
prodejní plochu 22 160 m2, podzemní garáže 
disponovaly 350 parkovacími místy, což 
ještě nebylo v této době obvyklé. V jednom 
z podzemních podlaží se nacházel dokonce 
kinosál. K prodejním účelům se využívala 
také střecha, kde byly vystavené například 
potřeby ke stanování.

Dle tehdejších propočtů měla být Kotva 
schopna nahradit téměř 270 obyčejných 
maloobchodních jednotek a denně ji mělo 
navštívit zhruba 75 000 návštěvníků, o které 
se staralo 1 700 až 2 000 zaměstnanců. 
K její popularitě přispěla značnou měrou 
především výborná lokalita, architektonické 
řešení, ale také obecné vnímání ze strany 
veřejnosti. Běžní spotřebitelé se do Kotvy 
totiž vydávali s vizí koupě nedostatkového 
zboží. Často ovšem odcházeli zklamaní, 
protože jako prodejna ze sítě Prior mohla 
nabízet jenom běžně dostupný sortiment.

90. léta a současnost
V průběhu 90. let se Kotva stala předmětem 
kupónové privatizace a majoritní podíl v ní 
získal fond Trend, jehož vlastníci se následně 
pokusili majetek fondu vytunelovat pomocí 
offshore společností. Po několikaletých 
soudních sporech se majoritním vlastníkem 
stala v roce 2005 irská investiční společnost 
Markland Holdings, která iniciovala 
výrazné investice do rekonstrukce. 
Kvůli neschopnosti společnosti splácet 
svoje závazky vůči bankám následkem 
ekonomické krize se ale její majetek dostal 
do správy irské národní konsolidační 
agentury NAMA, která v roce 2016 
zkompletovala prodej Kotvy společnosti 
PSN. PSN má nyní v úmyslu obchodní 
dům zrekonstruovat a prostřednictvím 
propracovaného obchodního konceptu 
jej vrátit mezi nejvyhledávanější obchodní 
domy v Evropě.

Více než symbol socialismu
Kotva svou koncepcí a netradičním 
zasazením do užšího centra města výrazně 
ovlivnila výslednou podobu náměstí 
Republiky. Pro mnohé je dodnes symbolem 
socialistického režimu. Navzdory tomu je 
tato realizace důkazem, že také v období, 
které příliš nepřálo umělcům, vznikala 
kvalitní architektonická díla. Kotva je právem 
jednou z ikon Prahy čekající na oprášení 
zašlé slávy.

28
Šestiúhelníků v půdorysu

Oficiální otevření 
nového obchodního 
domu Prior Kotva 
se uskutečnilo 
10. února 1975 
a zúčastnili se ho 
desítky významných 
politiků a osobností 
z obou zemí 
federace. 
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V posledních měsících se v českém mediálním prostoru 
ve všech pádech skloňuje potřeba zrychlit povolování 
nových staveb. Tohoto cíle však zřejmě nelze dosáhnout 
bez zásadních koncepčních změn v současných 
stavebních předpisech. Iniciativy těchto změn ale 
nepřicházejí jen ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, 
ale také (a zejména) z řad odborné veřejnosti a poslanců.

Rekodifikace stavebních 
předpisů získává první 
konkrétní obrysy 

V současnosti platný a účinný stavební 
zákon čelí kritice zejména pro svou složitost 
a nepřehlednost, jež je částečně způsobena 
také množstvím nekoncepčních novel, 
kterých bylo za dvanáctiletou dobu jeho 
účinnosti přijato více než dvacet. Všechny 
zúčastněné strany se přitom shodují, že 
současný nepříznivý stav, kdy je zásadně 
ztížená nejen výstavba nových bytů, ale 
je také ohrožena realizace řady staveb 
souvisejících s dopravní a hospodářskou 
infrastrukturou, je do budoucna 
neudržitelný.

V nedávné době přitom došlo k řadě dílčích 
pokusů, jak proces povolování staveb 
zjednodušit a zrychlit, například zavedením 
institutu tzv. společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Dalším 
příkladem může být zavedení fikce 
nepotřebnosti závazného stanoviska 
do zákona o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury. Podle 
tohoto opatření není v případě, kdy dotčený 
správní orgán ve stanovené lhůtě své 
závazné stanovisko nevydá, toto závazné 
stanovisko pro vydání předmětného 
rozhodnutí již nadále vyžadováno. A to 
i v případě, že by toto závazné stanovisko 
bylo dodáno opožděně.

V současnosti přitom existují snahy 
podobná ustanovení prosazovat 
i do jiných zákonů. Kupříkladu do zákona 
o liniových stavbách, do kterého by mělo 
být v budoucnu doplněno ustanovení 
zakládající fikci souhlasu. Na jeho základě by 
se v případě nečinnosti dotčených orgánů 
mělo za to, že tento orgán s povolovaným 
záměrem souhlasí. Již nyní je však patrné, že 
tyto jednotlivé kroky nebudou v budoucnu 
stačit.

Naděje na změnu stavebního zákona
V současné době jsou přitom v Poslanecké 
sněmovně projednávány hned tři 
poslanecké návrhy na změnu nebo 
doplnění stavebního zákona a souvisejících 
předpisů. Předmětné novely mají za cíl 
některá konkrétní ustanovení stavebních 
předpisů zjednodušit, avšak je zřejmé, že 
tyto iniciativy nemohou bez dalšího naplnit 
očekávání stavebníků. Navíc ze strany 
odborné veřejnosti sílí hlasy, že stávající 
stavební zákon nemá smysl dále novelizovat, 
protože jeho skutečně efektivní úprava by 
si vyžádala zásadní a hluboké změny v celé 
jeho původní koncepci.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto 
přistoupilo k tvorbě zcela nového návrhu 

stavebního zákona (a ke změně souvisejících 
předpisů), na kterém v součinnosti 
s odbornou veřejností pracuje již řadu 
měsíců. Návrh věcného záměru tohoto 
nového stavebního zákona byl spolu 
s předkládací zprávou a dalšími průvodními 
dokumenty předložen do meziresortního 
připomínkového řízení začátkem února 
tohoto roku.

Tento nový věcný záměr se snaží 
dosáhnout řady ambiciózních 
cílů, přičemž zde zmiňme jen ty 
nejzásadnější:

 • Důležitou koncepční změnu představuje 
zřízení nové struktury stavebních 
úřadů, které by měly být více nezávislé 
na samosprávných celcích. Tím by měl 
být eliminován prvek tzv. systémové 
podjatosti a mělo by dojít k vybudování 
jednotné a nezávislé soustavy stavebních 
úřadů po vzoru finančních nebo 
katastrálních úřadů.

 • Současný neefektivní systém stavebních 
úřadů je totiž roztříštěn jak v organizačním 
smyslu, kdy vedle sebe existuje několik 
stovek stavebních úřadů různé velikosti 
a odborné úrovně, tak ve věcném smyslu, 
kdy mimo obecné stavební úřady existuje 
i celá řada specializovaných úřadů 
vykonávajících státní správu na úseku 
stavebnictví (kupříkladu drážní nebo 
vodoprávní úřady).

 • V této souvislosti dále doplňujeme, 
že by v budoucnu mělo rovněž dojít 
ke sjednocení stavební agendy na ústřední 
úrovni státu zřízením tzv. Nejvyššího 
stavebního a územně plánovacího 
úřadu. Úkolem tohoto centrálního 
úřadu má být zejména sjednocování 
činnosti podřízených stavebních úřadů 
a zajišťování některých dalších služeb 
spojených například s digitalizací 
a elektronizací povolovacích procesů.

 • Za zřejmě hlavní koncepční změnu 
obsaženou ve věcném záměru však lze 
označit snahu o zavedení jednotného 
povolovacího řízení, které by v sobě 
současně integrovalo jak územní, tak 
stavební řízení a dále také procesy spojené 
s EIA a získáním stanovisek dotčených 
orgánů.

 • Právě počet potřebných stanovisek 
dotčených orgánů by měl být novým 
stavebním zákonem razantně snížen 
ze současných (až) několika desítek 
na výrazně nižší počet. Zároveň s tím by 
měla být zavedena tzv. fikce souhlasu 
pro tyto dotčené orgány. Ta by v praxi 
fungovala tak, že pokud by se dotčený 
orgán nevyjádřil k předloženému záměru 
ve stanovené lhůtě, mělo by se nadále 
za to, že s předloženým záměrem souhlasí.

 • Výsledkem výše uvedeného jednotného 
povolovacího procesu by mělo být jediné 
správní rozhodnutí, které by stavebníka 
již bez dalšího opravňovalo k realizaci 
schváleného záměru. Pro skutečné 
zajištění efektivity jednotného řízení navíc 
Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje 
stanovit stavebním orgánům závazné 
lhůty pro vydání rozhodnutí v délce zhruba 
dvou měsíců. Ministerstvo pro místní 
rozvoj prohlašuje, že stavební řízení by se 
tím, i s následným odvolacím řízením, mělo 
zkrátit na přibližně čtyři měsíce. K tomu 
doplňujeme, že v současnosti přitom 
všechny fáze povolovacích procesů, včetně 
 

jejich přezkum odvolacími orgány, trvají 
zpravidla i několik let.

 • Podle svých vyjádření by Ministerstvo 
pro místní rozvoj chtělo prosadit nový 
stavební zákon tak, aby nabyl účinnosti 
již od roku 2021, a to i přesto, že celý 
proces rekodifikace bude velmi zdlouhavý 
a bude obsahovat řadu politických úskalí. 
To mimo jiné naznačuje i fakt, že spolu 
se stavebním zákonem bude nezbytné 
pozměnit či zásadně přepracovat 
množství zvláštních zákonů, kterých je 
v současné době v právním řádu České 
republiky více než osmdesát.

Snahu Ministerstva pro místní rozvoj 
zjednodušit stávající stavební předpisy 
a zrychlit stavební řízení je beze sporu 
možné označit za pozitivní pro stavebníky. 
Avšak vzhledem ke skutečnosti, že celý 
legislativní proces je zatím stále na úplném 
začátku, je složité odhadnout konečnou 
podobu budoucího stavebního zákona. 
I přesto lze však očekávat, že nová 
legislativa přinese alespoň některé z výše 
uvedených změn.

Filip Baloušek
Legal Associate
fbalousek@deloittece.com
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Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých 
věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací 
daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého 
ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa 
dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou 
variantu již nemůže následně změnit např. podáním 
dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní 
vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, 
a to až do okamžiku vyměření daně.

Využití směrné hodnoty 
při určení základu daně 
z nabytí nemovitých věcí 

Při nákupu nemovité věci je kupující 
povinen odvést daň z nabytí ve výši 
4 % z kupní ceny nebo 75 % tzv. 

srovnávací daňové hodnoty podle toho, 
která částka je vyšší.

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 
o dani z nabytí nemovitých věcí, zavedlo 
od 1. ledna 2014 pro poplatníky možnost 
volby srovnávací daňové hodnoty, a to buď 
cenu dle znaleckého ocenění, nebo pro 
vybrané nemovité věci (např. rodinné domy 
a byty, garáže nebo stavby pro rodinnou 
rekreaci) tzv. směrnou hodnotu.

V případě volby znaleckého ocenění je 
postup v zásadě jednoduchý. Poplatník 
provede porovnání kupní ceny a 75 % ceny 
dle znaleckého ocenění, z vyšší částky 
vypočítá daň a tu v zákonném termínu 
finančnímu úřadu uhradí.

V případě volby směrné hodnoty je postup 
jiný. Směrná hodnota je totiž forma „tržní“ 

ceny, kterou stanovuje správce daně sám 
na základě cen nemovitých věcí v místě, 
ve kterém se nemovitá věc nachází, 
a ve srovnatelném časovém období s tím, 
že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, 
stáří, vybavení a stavebně technické 
parametry. V daňovém přiznání je tak 
uvedena pouze záloha na daň vypočítaná 
ve výši 4 % z kupní ceny nemovitosti.

Správce daně následně provede porovnání 
mezi kupní cenou a 75 % směrné hodnoty, 
kterou si vypočítá na základě informací 
poskytnutých poplatníkem v daňovém 
přiznání. V případě, kdy je kupní cena 
vyšší, vyměří daň z nabytí nemovitých věcí 
ve stejné výši, jako je záloha vypočtená 
poplatníkem. V případě, kdy je vyšší 
směrná hodnota, doměří poplatníkovi daň 
platebním výměrem s náhradní splatností 
30 dní.

V případě volby směrné hodnoty tak může 
poplatníka čekat nepříjemné překvapení 

Při nákupu nemovité věci 
je kupující povinen odvést 
daň z nabytí ve výši 4 % 
z kupní ceny nebo 75 % 
tzv. srovnávací daňové 
hodnoty podle toho, která 
částka je vyšší.  

ve výše daně vyměřené správcem daně 
v okamžiku, kdy se směrná hodnota 
výrazně liší (zejména v odlehlejších 
oblastech) od kupní ceny a to směrem 
nahoru. Z textu zákonného opatření 
však nebylo zřejmé, zda může poplatník 
po takovém zjištění svou volbu změnit a jít 
na cenu obvyklou dle znaleckého posudku.

Na tuto otázku nyní odpovídal Městský 
soud v Praze. V daném sporu poplatník 
nejprve zvolil směrnou hodnotu 
a do daňového přiznání uvedl všechny 
potřebné údaje k jejímu určení. Po obdržení 
platebního výměru na doplatek daně, 
která byla stanovena na základě směrné 
hodnoty a která byla vyšší než kupní cena, 
se poplatník odvolal a žádal o změnu 
srovnávací daňové hodnoty ze směrné 
hodnoty na cenu zjištěnou. Správce 
daně však tento postup odmítl a Městský 
soud jeho postup potvrdil s tím, že smysl 
odvolacího řízení je náprava vad rozhodnutí 
či řízení, nikoliv změna původně zvoleného 

postupu. Tím spíše, že má poplatník 
možnost si směrnou hodnotu před 
podáním přiznání orientačně vypočítat 
na webových stránkách finanční správy 
(http://smernahodnota.financnisprava.cz). 
Žádost poplatníka o určení srovnávací 
daňové hodnoty na cenu zjištěnou lze tedy 
akceptovat pouze do doby, než bude daň 
vyměřena.

V případě volby směrné hodnoty 
vyměřovací řízení obvykle trvá delší dobu, 
neboť správce daně potřebuje ověřit 
informace poskytnuté poplatníkem pro 
účely výpočtu směrné hodnoty. Délka 
vyměřovacího řízení není zákonem ani 
jiným předpisem přesně stanovena, takže 
vždy záleží na konkrétním správci daně, 
typu nemovitosti a množství informací 
nutných k ověření. A právě v tomto 
časovém úseku má poplatník poslední 
možnost změnit své původní rozhodnutí.

Catherine Slavíčková
Senior Konzultant
cslavickova@deloittece.com

Tereza Gebauer
Senior Manažer
tgebauer@deloittece.com

http://smernahodnota.financnisprava.cz/
mailto:tgebauer%40deloittece.com?subject=
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Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví doufá v nový 
start a ptá se, jak využít 
šance rostoucí ekonomiky

SmartRE | Real Estate magazín  | březen 2019

V prostorách PVA EXPO 
PRAHA v Letňanech se 
6. března konala jedna 
z nejvýznamnějších akcí 
českého stavebního 
světa – Fórum českého 
stavebnictví. V dopoledním 
společném bloku s názvem 
Dialog s vládou hovořili 
zástupci ministerstev  
a další hosté. 

Marcela Pavlová, náměstkyně Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR pro řízení sekce 
výstavby a veřejného investování, vystoupila 
s příspěvkem, ve kterém se dotkla témat 
veřejných investic a nového stavebního 
zákona. „Od počátku musí být shoda všech 
ministerstev v tom, jak má buď novela 
stavebního zákona, nebo úplně nový 
stavební zákon vypadat. Měla by si udělat 
inventuru toho, co pokládají za veřejný 
zájem. Přáním pana premiéra je, aby nový 
stavební zákon měl účinnost od  
1. ledna 2021.“ Na Marcelu Pavlovou navázal 
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
Jiří Nouza. „Myslím si, že ekonomika zatím 
dobře šlape,“ uvedl. Shrnul výsledky českého 
stavebnictví za rok 2018 a pak se věnoval 
zejména stavu legislativy, předpokládanému 
vývoji stavební produkce v roce 2019, 
dopravní infrastruktuře a bytové výstavbě. 
„Jde o to, abychom si uvědomili, že my jako 
stavbaři, zástupci státní správy i developeři 
jsme všichni na jedné lodi, všem nám jde 
o jeden cíl, a tak bychom měli spolupracovat. 

Měli bychom se podílet na projektech, které 
mají sloužit veřejnosti,“ uvedl Jiří Nouza.

Velké panelové diskuse se zúčastnili 
předchozí řečníci a další zástupci 
ministerstev: Vladimír František Mana, 
náměstek pro řízení sekce státní správy 
z Ministerstva životního prostředí, Eduard 
Muřický, náměstek sekce průmyslu, surovin 
a stavebnictví z Ministerstva průmyslu 
a obchodu, a Tomáš Čoček, 1. náměstek 
ministra dopravy. Diskutovali na témata 
vyjasnění perspektiv velkých investic, 
přeměny Ministerstva pro místní rozvoj 
na Ministerstvo veřejného investování 
a stavu příprav nové stavební legislativy. 
„Chceme, aby se povolovací proces urychlil,“ 
uvedla k realizaci staveb Marcela Pavlová. 
„Přeměnu Ministerstva pro místní rozvoj 
na Ministerstvo veřejného investování si 
přejeme, má to spojitost i se stavebním 
zákonem a s další legislativou.“ Přesný 
termín, kdy by měl úřad začít fungovat, ale 
neuvedla, zatím je vše v procesu příprav. 
Eduard Muřický k tomu poznamenal, 
že většinu razítek k povolení stavby by 
měl zajistit úřad, nikoli investor. „Je proto 
zapotřebí rozsáhlejší digitalizace, která je 
už ve světě obvyklá,“ řekl. „Schvalovacímu 
procesu určitě pomůže sloučení stavebních 
úřadů, o kterém mluvila náměstkyně 
Pavlová,“ uvedl Tomáš Čoček. Souhlasí také 
s tím, aby řízení oboru stavebnictví nebylo 
roztříštěné jako dosud – v současné době 
spadá pod pět ministerstev. „Důležité je, 
aby to bylo provedeno dobře, jinak to bude 
obrovský legislativní malér,“ podotkl Vladimír 
František Mana.

Po přestávce pokračoval program na téma 
Nový start a nové přístupy. S prezentací 
Odvětví v kontextu makroekonomického 
vývoje a vývoj investic a výstavby vystoupil 
ekonom Petr Zahradník, člen Evropského 
hospodářského a sociálního výboru 
z Bruselu. Uvedl, že jádrem budoucího 
ekonomického předurčení je míra aktivity 
soukromého a veřejného investování. 
Velkým problémem v ČR je přitom nízká 
míra jejich výnosnosti a omezený rozsah 
jejich dopadů.

Dalším řečníkem byl Milan Zelený, 
profesor Fordham University a Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Vystoupil na fóru 
prostřednictvím videorozhovoru na téma 
Jak koncipovat nový start a co to jsou nové 
přístupy. Upozornil na to, že je třeba se 
zamyslet nad tím, jestli současné klasické 
metody stavění jsou v současném světě 
dostatečné – vzhledem k vývoji technologií 
a požadavkům nové generace. „Je třeba 
se dívat na nové generace, které mají jiné 
zájmy,“ řekl. „Promluvit k nim a dostat 
do stavebnictví mladé lidi, kteří mají 
velké znalosti z hlediska ekonomického, 
ekologického… Aby se stavebnictví stalo 
něčím, co se dívá do budoucnosti.“

Jak dál? Pohled investora představil Tomáš 
Pardubický, generální ředitel společnosti 
Finep. Podle jeho názoru způsobil „veřejný 
zájem“ růst ceny bytů o 52 %. Zatímco 
v roce 2008 byla průměrná cena m2 nového 
pražského bytu včetně DPH 52 000 Kč, 
v roce 2018 už to bylo 96 000 Kč. Nový 
domov si nemůže dovolit už 21 % voličů 
z Prahy. Otázka bydlení by se tedy měla 
podle Tomáše Pardubického stát politickým 
tématem roku 2019.

Od digitální projekce po digitální staveniště: 
vize se stává realitou – to byla prezentace 
Štefana Moravčíka, výkonného architekta 
a vydavatele Archinfo, a Libora Hynka, 
Value Sales Specialisty ze společnosti HP. 
Podle nich čeká české stavebnictví jediná 
jistota – všechno se mění a nic nebude tak 
jako dosud. Digitalizace a nové technologie 
přinášejí příležitosti, se kterými je třeba 
umět pracovat a nebát se jich.

Odpolední panelové diskuse se věnovaly 
vybraným aspektům rozvoje stavebnictví. 

Prvním z nich bylo téma Politika veřejného 
investování, na které diskutovali Miloslav 
Mašek, generální ředitel SPS, Pavel Hečko, 
radní Královéhradeckého kraje, Miroslav 
Linhart, Director of Real Estate Advisory 
ze společnosti Deloitte, a Marcela Pavlová, 
náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR pro řízení sekce výstavby a veřejného 
investování. Druhá paralelní diskuse se 
věnovala digitalizaci odvětví a stavebnictví, 
ve které vystoupili Tomáš Krásný, Managing 
Partner Blue Events, David Bárta, vydavatel 
city:one, Martin Folber, vedoucí realizace 

CAD Studio, Lukáš Tunka, BIM konzultant 
senior CAD Studio, Vladimír Mašinský, Head 
of Business Development společnosti 
Sharry Europe, a Jaroslav Nechyba, ředitel 
odboru Koncepce BIM z České agentury pro 
standardizaci. 

Organizátorem Fóra českého stavebnictví 
je Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
ve spolupráci s Blue Events již od roku 2004.

Autor: Mrg. Alena Čechová, tisková mluvčí SPS
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