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A také nový SMART. Nechce se mi skoro 
věřit, že první číslo přišlo na svět v roce 
2010, takže máme letos kulaté výročí. 
Už 10 let se snažíme přinášet novinky, 
relevantní data a popisovat zajímavé 
trendy z nemovitostní branže. A v tomto 
úsilí chceme i nadále pokračovat. 

Za poslední dekádu se svět docela změnil. 
Ještě více se digitalizoval a maximalizovala 
se rychlost komunikace. Bohužel on-line 
informací je už tolik, že někdy ani nevíme, 
čemu věřit, a někdy se divíme, co všechno 
je možné. A z některých novinek by byl 
na větvi možná i doktor Chocholoušek… 
Jedním z těch normálnějších trendů 
posledních let je třeba sdílení všeho, 
včetně bytů a kanceláří. V tomto čísle se 
věnujeme tomuto jevu hned několikrát. 
Jednak v článku, který shrnuje výsledky 
naší nové studie hotelového trhu, kde 
analyzujeme, jaký vliv má sdílení bytů na 
hotelový a rezidenční trh v centru Prahy, 
jednak v článku, který rozebírá právní 
aspekty užívání stále populárnějších 
coworkingových prostor. 

Tématu coworkingu se pak částečně 
věnujeme i v článku o Workplace Advisory, 
kde mimo jiné rozebíráme aspekty 
spolupráce různých generací a jejich 
požadavků na pracovní prostor. Je to také 
jeden z velkých trendů poslední doby – lidí 
je málo, je o ně boj a pracovní prostor 
začíná být součástí HR strategií. Příkladem 

mohou být kanceláře Deloitte v Praze. 
Cíle, které mají plnit, představují zážitek 
pro zaměstnance (HR aspekt), zážitek pro 
klienta (business) a digitální transformaci 
(provozní optimalizace). Více v článku na 
straně 4. 

Dalším silným trendem posledních let je 
apel na ekologicky šetrnou výrobu a co 
nejmenší dopad člověka na přírodu. Což 
je trend nepochybně správný a racionální, 
pokud se tedy nepřemění v nové 
náboženství. V rubrice Ikona stavebnictví 
tentokrát představujeme kodaňskou 
spalovnu odpadu, která využívá spoustu 
nových technologií a kromě toho slouží 
obyvatelům jako sjezdovka. 

Na závěr bych rád zmínil článek ohlížející 
se za posledním ročníkem prestižní 
soutěže Best of Realty, jejímž partnerem 
jsme se letos stali, resp. partnerem nově 
vzniklé kategorie Síň slávy. Jejím účelem 
je ocenit osobnosti, které svůj život 
zasvětily nemovitostem a zanechaly v této 
oblasti výraznou pozitivní stopu. První, 
kdo vstoupil do této pomyslné síně, byl 
Serge Borenstein, developer, který stál 
především za úspěšnou a oceňovanou 
proměnou Karlína v prestižní pražskou 
čtvrť plnou života. Gratulujeme ještě 
jednou!

Přeji Vám úspěšný vstup do dvacátých let!

Nový rok,  
nové příležitosti

Miroslav Linhart
Partner
Deloitte Advisory
mlinhart@deloittece.com
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HDP 
rostlo o 2,5 % 
meziročně byla obecná míra 

nezaměstnanosti

zaznamenal
meziroční pokles
o 3,4%

2,7 %

2,0 %
Stavební produkce 

rostla tempem

Yieldy – Q4 2019, Praha Nájmy – Q4 2019, Praha

Makroekonomické údaje

Stavebnictví

Nemovitosti

Vybrané transakce

Podíl hodnoty 
veřejných zakázek 
u stavebních firem

2,35 %
byla průměrná úroková 
sazba hypotéky pro občany

Míra inflace 
dosáhla 
2,8 %

Průmysl
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5,0 %

Logistika

4,0 %

Kanceláře

4,5 %

Nákupní 
centra

High street

3,5 %

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

65 %
Hodnota průměrné poskytnuté 
hypotéky v ČR v Q4 2019

všech nově nabízených bytů v Praze 
v září 2019 mělo dispozici 2+kk

2,47 mil. Kč 55,8%

Developerská společnost SEBRE 
dokončila prodej kancelářské budovy 
DRN na Národní tříde za zhruba 100 mil. 
EUR. Kupujícím byla německá investiční 
společnost KGAL.

Foto: KGAL

Jednu z nejekologičtějších kancelářských 
budov na světě, Praga Studios, koupila 
společnost CBRE Global Investors za 
přibližně 55 mil. EUR od developera 
Skanska Real Estate.

Foto: Skanska

Majitelem obchodního a spoločenského 
centra Olympia Olomouc, s prodejní 
plochou 32 000 m2, se za nezvěřejněnou 
částku stala společnost Catalyst 
Capital. Prodávajícím byla německá 
Commerzbank.

Foto: K4 Architects & Engineers

Průměrná 
nabídková 
cena za metr 
čtvereční bytu 
v Praze

Průměrná 
transakční 
cena za metr 
čtvereční bytu 
v ČR

110 500 
Kč/m2

60 700
Kč/m2

32

Deloitte Develop Index 
Nabídkové ceny nových bytů v Praze
září – říjen 2019

Develop Index Praha
udává % změnu průměrné ceny volných bytů v nabídce 
developerů oproti předchozímu období (červenec – srpen 2019). 

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.
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+0,5 %
110 500 Kč/m2

Praha 9
+3,7 %
100 900 Kč 

+4,1 %
118 900 Kč 

Praha 10
-1,5 %
103 200 Kč 

Praha 8
-6,3 %
103 300 Kč 

Praha 6
-2,0 %
120 900 Kč 

+2,0 %
114 800 Kč    

Praha 5
+2,4 %
113 000 Kč 

+1,04 %
195 000 Kč 

Praha 2
+1,3 %
135 600 Kč    

Praha 4
+1,9 %
105 300 Kč 

Praha 1

Praha 7

Praha 3
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Deloitte Real Index Q2 2019
Skutečné ceny prodaných bytů v ČR

Real Index ČR
udává % změnu průměrné ceny realizo-
vaných prodejů bytů oproti předchozímu 
období (Q1 2019) 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.
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Vývoj indexu skutečné prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech
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  Průměrná realizovaná prodejní cena za celý rok 2014 = 100 %
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Klíčová data, monitoring transakcí, interaktivní mapa 
komerčních nemovitostí v Praze a další informace 
v odborných publikacích na deloitte.cz/REport
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/real-estate/CZ_DELOITTE_DEVELOP_INDEX_1912.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/real-estate/CZ-Real-index-2Q-2019.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
https://www.deloitte.cz/report/
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Střet generací v jedné kanceláři
Jak vytvořit pracovní 
prostředí budoucnosti?

Všemi tolik omílaný rozdíl mezi generacemi je velkým tématem 
hlavně při tvorbě pracovního prostředí. A je vesměs jedno, 
zda se jedná o klasické kancelářské prostory, výrobní provozy, 
restaurace nebo jiná místa, která během pracovní doby sdílíme. 
Očekávání i požadavky jsou různé, stejně jako jsou různé 
generace, které se na pracovišti potkávají. Jaké nároky to jsou 
a jak jim vyjít vstříc?

Barbora Maštalířová
Senior Manažer
bmastalirova@deloittece.com

Zatímco mladší generaci stačí ke 
spokojenosti rychlá wi-fi, výkonný 
počítač, mobil a dobré kafe doplněné 

o architektonicky inspirující a zajímavé 
prostředí, starší ročníky potřebují spíše 
více „archetypálních“ prvků. Ideálně 
stále pracovní místo, kde je kolegové 
s železnou pravidelností najdou a oni zase 
je, s prostorem pro uložení vlastních věcí, 
které jsou vždy po ruce. Opravdu je ale tohle 
v dnešní přetechnizované době potřeba?

Zjistěte, co vaši zaměstnanci 
opravdu chtějí
Moderní kancelářské budovy umožňují 
přizpůsobit pracovní den dané potřebě – 
v případě velké soustředěnosti se uzavřít 
do prostor, kde nikdo neruší. Flexibilní 
projektové místnosti a odpočinkové zóny 
jsou dnes už samozřejmostí. Na své si tak 
přijde každý, ať už ke své práci potřebuje 
téměř cokoli.

Jak ale zjistit, co vaši zaměstnanci chtějí? 
Jak efektivně sestavit pracovní prostředí, 
kde se podaří skloubit všechny požadavky 
a převést je pod jednu střechu? Mluvte 
s nimi, poznejte je! Jedině tak zjistíte, bez 
čeho se neobejdou, a co už je jen takovou 
pěknou třešinkou na dortu, která pomáhá 
zlepšit atmosféru na pracovišti. Jedině 
tak se vám podaří navrhnout vyvážený 
kompromis.

Deloitte  
WorkPlace Advisory

Končí vám nájemní smlouva? 
Rostete a stávající pracovní 
prostředí vám přestává 
stačit? Víte, že kvalitní zázemí 
je konkurenční výhodou 
a cestou, jak si udržet stávající 
zaměstnance a přilákat nové 
talenty? Poradenství Workplace 
Advisory vás provede celým 
procesem – zmapujeme 
současnou situaci, navrhneme 
pro vás ideální řešení na míru 
a ještě vám poradíme, jak celý 
proces co nejlépe zorganizovat 
a dotáhnout do konce. Pomoc 
při přípravě byznysového 
zadání, výběru nových prostor, 
komunikaci s developery, 
architekty i designery a nakonec 
pochopitelně i se samotným 
stěhovacím procesem zahrnuta!

Nemá totiž cenu, aby v každé druhé 
místnosti byla herní konzole, protože je to 
teď trendy, když většina lidí chce klidové 
odpočinkové zóny. Nakonec je úplně 
jedno, jakou barvu budou mít židle, kolik je 
v místnosti stolů a kdo je designoval nebo 
jaký je výhled z oken. Klíčové je skloubit 
očekávání, nároky a požadavky mezi 
generacemi, ať už jsou jakkoliv odlišné. 
A vytvořit prostředí, v němž se bude 
prolínat příjemná atmosféra s pracovními 
návyky (i zvyky), které budou sedět lidem, 
jež spolu obývají prostor pod jednou 
střechou.

Churchill: místo pro denní práci 
i náhodná setkání
Moderní pracovní prostředí musí být 
funkční, pestré a ideálně ještě zábavné. 
Nemělo by podléhat trendům, ale být 
nadčasové. Správné pracovní prostředí by 
mělo zajistit dostatek míst pro náhodná 
i organizovaná setkání, která mají „busy“ 
dynamiku, a současně dostatek prostoru 
pro klidovou práci, soustředění.

Když jsme vytvářeli prostory v budově 
Churchill na pražských Vinohradech, na 

tohle všechno jsme mysleli. Klíčové se pro 
nás staly flexibilita, technologie, domácí 
prostředí, wellbeing. Středem budovy 
prochází schodiště jako hlavní komunikační 
tepna a kolem něj se soustředí společenské 
zóny s kuchyňkami – dění se tak odehrává 
ve středu budovy. Máme dostatek místností 
pro náhodná i organizovaná setkání, 
velké huby pro semináře a workshopy, 
coworkingové i odpočinkové zóny pro 
skupiny i jednotlivce. Posilovna, kavárna 
i jídelna přímo v budově či kvalitní připojení 
odkudkoliv, jsou příjemným standardem. 
Během dne tak dokážeme pokrýt potřeby 
na schůzky v týmu, individuální rozhovory 
i klidovou práci či odpočinek.

5 věcí, bez nichž se moderní kancelář neobejde

Autor fotografií: Peter Fabo, zdroj: Deloitte archive

1
Technologické 
zázemí: rychlé 
wifi připojení, 
bezdrátové 
technologie

2
Dostatek 
místa pro práci 
i odpočinek, 
klidové zóny

3
Společenské 
místnosti 
pro náhodná 
i organizovaná 
setkání

4
Centrální místo 
pro potkávání, 
vlastní vchod 
s recepcí

5
Zázemí: 
kavárna, 
jídelna, 
obchody

Workshop – Pracovní prostředí budoucnosti
12. 03. 2020, 9:00–12:00, dSpace – Churchill I.
více informací již brzy na našem webu ZDE

Deloitte vyhrál cenu v soutěži Kanceláře 
roku 2019 (kategorie Poradenské kanceláře)
https://www.kancelareroku.cz/galerie.php

mailto:bmastalirova%40deloittece.com?subject=
https://www2.deloitte.com/cz/cs/industries/real-estate.html?icid=top_real-estate
https://www.kancelareroku.cz/galerie.php
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Příliv turistů v Praze se každoročně zvyšuje v 
průměru o 300 tisíc, čemuž neodpovídá růst 
počtu hotelových lůžek, který stagnuje. Zvyšující 
se turistickou poptávku tak pokrývají platformy 
sdíleného ubytování, které zvýšily svoji kapacitu 
v posledních 2 letech o více než 34 %.

Počet turistů roste 
rychleji než počet 
hotelových lůžek. 
Vydělávají na tom 
ubytovací platformy

Zdeněk Vašata
Senior Konzultant
zvasata@deloittece.com

Kompletní studie Prague 
Hospitality Report je k dispozici 
zde.

Poptávka – turistický trend
Počet turistů významně roste a vytváří 
bezprecedentní novou poptávku, která 
transformuje nejen sektor turismu, ale 
i města samotná, jež z tohoto důvodu 
v současné době hledají správnou cestu 
nalezení rovnováhy mezi strategií rozvoje 
cestovního ruchu a zachováním prostředí 
přívětivého pro rezidenty.

Dlouhodobý ekonomický růst, dostupnost 
cestování a růst samotného trendu 
cestování jsou hlavními motory zvyšující 
se turistické poptávky. Cestování bylo po 
celá desetiletí zprostředkováváno zejména 
profesionálními cestovními kancelářemi, 
což se v současné době mění, zejména 
díky novým technologiím a konektivitě. 
Nezbytným cestovním nástrojem se stal 
Smartphone, který významně zjednodušuje 
cestování samostatně a bez znalosti 
destinace.

Trend růstu turistiky je potvrzen ve 
statistikách společnosti Euromonitor 
International, kdy všechny z vybraných 
monitorovaných měst za poslední 2 roky 
zaznamenaly nárůst mezinárodních 
cestujících průměrně o 9,5 %.

Počet mezinárodních turistických příjezdů 
v Praze mezi lety 2016 a 2017 vzrostl 
o 606 000, v roce 2018 se ve srovnání 
s předchozím rokem zvýšil počet turistů 
o 232 000. Praha zaznamenala druhý 
největší přírůstek cestujících z vybraných 
měst hned po Amsterdamu, který dosáhl 
nárůstu 1 568 000 v posledních 2 letech, 
a to zejména díky charakteristice města jako 
populárního přestupního letištního uzlu.

Praha a Řím dosahují z hlediska 
absolutního počtu mezinárodních příjezdů 
nejvyšších hodnot, které přesahují 
9 milionů příjezdů ročně. Co se týče 
relativního srovnání, Praha dosahuje ve 
srovnání s Římem výrazně vyššího poměru 
hustoty v porovnání s velikostí města. 
Poměr mezinárodních příjezdů k počtu 
obyvatel je v Praze 6,9 %, což je přibližně 
dvakrát více než ve Vídni, a dokonce třikrát 
více než v Budapešti.

Euromonitor International do svých 
statistik zahrnuje i predikci počtu příjezdů 
do měst v roce 2025. Předpověď vykazuje 
další výrazný roční nárůst zahraničních 
příjezdů do Prahy, a to v průměru 
o 330 000.

Prague Hospitality Report
Tourism, Hotels & P2P accommodation
November 2019

mailto:zvasata%40deloittece.com?subject=
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/consumer-business/articles/prague-Hospitality-report.html
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/consumer-business/articles/prague-Hospitality-report.html
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Celková turistická ubytovací kapacita 
mezi roky 2016 až 2018 vzrostla ve všech 
vybraných městech, a to nejméně o 5 %. 
Ve většině měst, s výjimkou Amsterdamu, 
byl růst připsán zejména právě P2P. 
Hotelové trhy většinou stagnovaly, 
a v Budapešti byl dokonce zaznamenán 
pokles o 1,7 %. Rychle rostoucí poptávku 
tak z velké většiny uspokojuje P2P, a to 
díky své schopnosti pružněji reagovat na 
současné tržní podmínky. Kapacitu hotelů 
lze zvýšit zejména novou výstavbou nebo 
rekonstrukcí stávajících objektů, oba 
případy však vyžadují delší dobu plánování 
a příprav a zároveň obnáší vyšší náklady. 
Na druhou stranu kapacity nabízené na 
platformách P2P mohou být přizpůsobeny 
během několika týdnů, a to transformací 
bytů z rezidenčního bydlení na apartmány 
určené pro turisty.

Turismus a rezidenční trh nemovitostí
Rozvoj sdíleného ubytování nepředstavuje 
jen formování nové kapacity ubytování 
pro turisty, ale nové jednotky pro P2P 
ubytování ovlivňují i rezidenční trh 
nemovitostí. Zejména pak v centrální 
oblasti města, kde jsou sdílené byty turisty 
nejpoptávanější. V pražských městských 
částech, jako je Staré Město, Nové Město, 
Malá Strana, Josefov či Hradčany, se P2P 
ubytování prosazuje z důvodu největší 
ekonomické atraktivity nejvíce a významně 
ovlivňuje nejen rezidenty, ale i celkové 
genius loci centra města. Zdaleka nejvyšší 
množství bytů určených ke krátkodobému 
ubytování je na Starém Městě, kde jejich 
podíl dosahuje až 24,8 % z celkového 
bytového fondu.

Celkově na dynamický vzestup P2P 
ubytování nejsou legislativní podmínky 
v ČR připraveny tak, aby směřovaly tento 
nový segment správným směrem. Cestou 
mohou být nejen jasně daná pravidla, za 
kterých může P2P ubytování fungovat, 
ale i nová nabídka na straně hotelových 
kapacit, jež by kompenzovala část rostoucí 
turistické poptávky.

Katastrální území Odhadovaný podíl sdíleného ubytování na 
celkový bytový fond v lokalitě

Staré Město 24,8 %

Nové Město 16,3 %

Malá Strana 13,7 %

Josefov 12,2 %

Hradčany 5,3 %

Nabídka – ubytovací kapacity
Turistický boom a technologický pokrok 
přinesly nové možnosti v oblasti 
turistického ubytování, které bylo dlouhou 
dobu zastoupeno výhradně hotelovými 
kapacitami. Nové koncepty vycházejí 

zejména z myšlenky sdílené ekonomiky, kde 
se začal prosazovat trend krátkodobého 
pronájmu nemovitostí, tzv. peer to peer 
(P2P) ubytování.
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Trend růstu turistiky je potvrzen ve 
statistikách společnosti Euromonitor 
International, kdy všechny z vybraných 
monitorovaných měst za poslední 2 roky 
zaznamenaly nárůst mezinárodních 
cestujících průměrně o 9,5 %.
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Zdroj: Euromonitor, AirDNA

Zdroj: Euromonitor International

*  2017; předpověď Euromonitoru založená na demografických a cestovních trendech
** upraveno v aktuálním vydání 2020; nová předpověď na rok 2024
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Významný nárůst počtu turistů v Praze

Lůžka v hotelech a P2P ubytováních v letech 2016–2018
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Prestižní soutěž  
Best of Realty – Nejlepší z realit 
zná vítěze 21. ročníku

Na slavnostním galavečeru byly 
12. listopadu 2019 v pražském Foru 
Karlín vyhlášeny výsledky a předána 
ocenění nejlepším projektům 
českého realitního trhu za uplynulý 
rok. O vítězích 21. ročníku soutěže 
„Nejlepší z realit – Best of Realty“, 
která se v tuzemsku považuje za 
nejprestižnější ve svém oboru, 
rozhodla devítičlenná odborná 
porota v čele s Dr. Tomášem Drtinou 
(GfK Czech). Členy jury byli zástupci 
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí 
(ARTN), České rady pro šetrné 
budovy, bankéřů, realitních makléřů 
a poradenských společností.

webu soutěže mohli dát hlas nejlepšímu 
realitnímu projektu bez výběru kategorie 
laici i odborná veřejnost a vyjádřit tak „vox 
populi“. Ke všem zmíněným oceněním 
letos přibyla další dvě: do Síně slávy byla 
uvedena osobnost, která se v uplynulých 
letech výjimečnou formou zasadila o rozvoj, 
propagaci a dobré jméno realitního trhu, 
developmentu a souvisejících oborů. 
V neposlední řadě byla udělena cena 
Environmentálně šetrný projekt, a to napříč 
všemi kategoriemi. „ Je příznačné, že do své 
třetí dekády vstoupila soutěž Best of Realty – 
Nejlepší z realit galavečerem s vyhlášením 
výsledků právě ve Foru Karlín, které patří 
k oceněným projektům – roku 2014 v této 
soutěži získalo Zvláštní cenu poroty,“ uvedl 
Tomáš Drtina, předseda odborné jury.

Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality 
nominovaných projektů byl rozvoj lokality, 
urbanistické a architektonické řešení 
včetně vnitřních dispozic, kvalita realizace 
a v neposlední řadě také úspěšnost na 
realitním trhu a ohleduplnost projektu 
vůči životnímu prostředí. „I letos jsme 
mezi nominacemi měli řadu velmi kvalitních 
projektů z Prahy i českých a moravských 
regionů, takže to porota při rozhodování 
o vítězích a oceněných neměla vůbec 
jednoduché,“ dodal Tomáš Drtina.

Přetrvávající dominance rezidenčního 
segmentu
V tradičně nejsilněji zastoupené kategorii 
rezidenčních projektů letos získalo 
nominaci 21 uchazečů: 11 v kategorii 
menších bytových projektů a 10 v kategorii 
větších projektů. V první z nich porotci 
postavili nejvýše projekt Barrandovská 
zahrada v Praze 5. Ocenili velmi elegantní 
a tvůrčí využití specifického pozemku 
při respektu k okolní zástavbě. V rámci 
nominantů zaujala Barrandovská zahrada 
také kvalitním zpracováním veškerých 
detailů. V kategorii rezidenčních projektů 
většího rozsahu si vítězství odnesl projekt 
Rezidence Waltrovka – II. etapa, západ 
v Praze 5. Jury v tomto případě vyzdvihla 
nadstandardní bydlení v nově vzniklé 
městské čtvrti, nabízející rezidence různého 
charakteru a s dostatkem společného 
prostoru při zachování soukromí obyvatel 
lokality. Komplexní vybavenost nové čtvrti 
v blízkosti centra Prahy, napojené na trasu 
metra B, a přesto v zeleni přilehlého parku 
a parkových ploch, uspokojuje maximum 
požadavků obyvatel.

Mezi novými administrativními centry 
zvítězil projekt Praga Studios v Praze 8, 
a to díky důrazu na udržitelnost, doposud 
nevídané zastoupení nejmodernějších 
technologií i celkový komerční úspěch. 
Praga Studios jde příkladem ve všech 
porotou posuzovaných oblastech – jedná 
se o budovu výjimečnou nejen v rámci 
České republiky, ale i celé střední Evropy.

V kategorii obchodních center triumfovala 
rekonstrukce obchodního domu Zlín 
za stavebně a staticky velmi náročnou 
a architektonicky zdařilou rekonstrukci 
unikátního prvorepublikového objektu, díky 
níž město získalo atraktivní obchodní pasáž 
s výrazným zastoupením gastronomických 
jednotek, představující příjemné nákupní 
místo s jedinečnou atmosférou.

V kategorii hotelů titul získal Hotel 
Jungmannovo náměstí 1 v Praze 1. 
Projekt byl odbornou porotou oceněn za 
výjimečnou a citlivou rekonstrukci objektu 
v samotném srdci Prahy. Díky kombinaci 
funkcí bude tato budova stále žít. Hotel 
nabízí stylové a historicky laděné pokoje, 
které bezesporu zanechají v návštěvnících 
Prahy trvalý pozitivní dojem.

Průmysl 4.0 proniká do českých 
logistických staveb
V kategorii skladových a průmyslových 
areálů se na stupni nejvyšším umístil 
projekt Viapharma / Dr. MAX v rámci 
Panattoni Parku Prague Airport II. Jury 
u něj vyzdvihla ohleduplnost k životnímu 
prostředí i řadu zvolených technických 
řešení, kterými byl během spekulativní 
výstavby přizpůsoben konkrétnímu nájemci. 
Budova tak splňuje požadavky konceptu 
Průmysl 4.0 a je v tomto ohledu v rámci ČR 
poměrně ojedinělá. S ohledem na provoz 
pak dostála i přísným kritériím Státního 
úřadu pro kontrolu léčiv.

Unikátní prostor pro umělce 
v Humpolci
Zvláštní cenu poroty letos získala 
Zóna pro umění 8smička v Humpolci, 
a to za citlivou rekonstrukci a proměnu 
bývalé textilní továrny v unikátní galerii 
s kavárnou a knihkupectvím a zároveň 
za mimořádný přínos lokalitě. Soukromá 
galerie, která vznikla za podpory místních 
umělců, podnikatelů a široké komunity, 
je významným místem setkávání napříč 
uměním a generacemi.

Cenu „Award for Excellence“, 
kterou uděluje Asociace pro 
rozvoj trhu nemovitostí, si odneslo 
technologicko-informační centrum 
Cyberdog s roboticky obsluhovanou 
vinárnou v Praze 5. Centrum se stalo 
místem setkávání lidí z okolí, návštěvníků 
z celé Prahy i cizinců. To vše díky své 
unikátnosti, kreativní architektuře a řadě 
technologických vychytávek, díky nimž 
si hosté mohou vychutnat nejenom 
občerstvení a dobré víno, které jim připraví 
robotická ruka, ale také zajímavosti 
a novinky z oblasti robotiky a kybernetiky.

Držitelem ocenění Environmentální 
projekt roku se stala inovativní komplexně 
řešená kancelářská budova Praga Studios 
(Skanska Property CR) v Praze 8, přispívající 
k dalšímu rozvoji pražského Karlína. Projekt 
soutěžil (a zvítězil) v kategorii nových 
administrativních center. Cílí na dvojí 
certifikaci: LEED Platinum a WELL Gold, 
což je dokladem precizní práce v oblastech 
udržitelnosti a přívětivosti pro své uživatele. 
Garantem této kategorie byla Česká rada 
pro šetrné budovy – v porotě zasedala 
Simona Kalvoda, výkonná ředitelka Rady.

Vznik Síně slávy pro osobnosti 
realitního trhu
První osobností, která byla v rámci soutěže 
„Best of Realty – Nejlepší z realit“ uvedena 
do Síně slávy, se stal Serge Borenstein – 
spoluzakladatel společnosti Karlín Group, 
která vznikla v roce 1997. V současné době 
je stěžejním akcionářem skupiny, jejíž název 
se inspiroval pražskou čtvrtí Karlín, v níž 
svými úspěšně realizovanými projekty 
zanechal výraznou stopu. Cenu odevzdával 
Partner a vedoucí týmu nemovitostí Deloitte 
Miroslav Linhart.

S oznámením výsledků soutěže byl zároveň 
vyhlášen další, v pořadí již 22. ročník. 
V průběhu roku 2020 se do něj mohou 
hlásit projekty, které byly dokončeny mezi 
1. lednem 2019 a podzimem roku 2020.

O nominaci na ocenění titulem 
„Nejlepší z realit 2019“ se ucházely 
stavby dokončené na území 

České republiky po 1. lednu 2018, a to 
v pěti základních kategoriích: Rezidenční 
projekty, Nová administrativní centra, 
Obchodní centra, Hotely a Průmyslové 
a skladové areály. Vedle toho získal 
Zvláštní cenu poroty projekt, který za 
uplynulý rok jedinečným způsobem přispěl 
k rozvoji českého trhu s nemovitostmi 
či architektury a pozvedl kvalitu lokality, 
v níž se nachází. Svou cenu „Award for 
Excellence“ udělila i Asociace pro rozvoj 
trhu nemovitostí, pod jejíž odbornou 
záštitou soutěž od počátku své existence 
probíhá. A stejně jako v předchozích 
ročnících byla udělena i Cena čtenářů: na 

Cena čtenářů pro rok 2019 
patří projektu Churchill v Praze 2, 
který soutěžil v kategorii nových 
administrativních center a obsadil 
v ní druhé místo.
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Jsou to přibližně dva měsíce, co byla 
otevřena sjezdovka na střeše nové 
spalovny odpadu v Kodani. Samotný 

projekt nesoucí název Amager Bakke 
vytyčuje nový možný trend, kdy obdobné 
stavby nemusí plnit jen svoji primární 
funkci. V souladu s touto myšlenkou byla 
vypsána mezinárodní soutěž, kterou vyhrálo 
architektonické studio Bjarkeho Ingelse BIG. 
Výsledkem jeho práce je jedna z největších 
a zároveň nejekologičtějších spaloven 
odpadu na světě, která má navíc přidanou 
hodnotu v podobě rekreačního využití 
a zajímavého architektonického řešení.

Výstavba nové spalovny začala v roce 
2013 jako náhrada za stávající spalovnu 
Amagerforbraending, která byla v provozu již 
45 let. Do provozu se Amager Bakke dostala 
o čtyři roky později. S výškou 85 m patří 
vůbec k těm nejvyšším budovám v Kodani. 
Cena stavby se odhaduje na 550 milionů 
eur. Na projektu se podílela i česká firma 
Sipral, jež dodávala vnější opláštění budovy, 
které dotváří její typický design v podobě 
velkých hliníkových bloků. Dalším zajímavým 
prvkem, jímž spalovna při pohledu zvenčí 
zaujme, je komín sahající do výše 125 metrů. 
V souvislosti s ním byla také spuštěna 
kampaň na crowdfundingové platformě 

Kickstarter. Ta měla spočívat v tom, že komín 
vypustí velký kruh dýmu vždy, když se do 
ovzduší vypustí 1 tuna CO2. Cílem bylo 
upozornit na problematiku znečišťování 
ovzduší. Nicméně vzhledem k tomu, že 
nebyl vybrán dostatek prostředků, je projekt 
v současné době pozastaven.
 
Spalovna je schopná ročně zpracovat 
téměř půl milionu tun odpadu, z něhož pak 
vytváří elektřinu a teplo, kterými zásobuje 
přibližně 150 000 domácností. Navíc díky 
nejmodernějším technologiím s daleko 
nižšími emisemi než spalovna původní. Za 
pomoci nových filtrů došlo k výraznému 
snížení emisí oxidů dusíku (o 90 %) i síry 
(o 99,5 %) a ročně vyprodukuje o 100 000 
tun CO2 méně, než kdyby stejný počet 
domácností zásobovala konvenční uhelná 
elektrárna. Při procesu zpracování odpadu 
vytvoří více vody, než spotřebuje. Rovněž 
je kladen důraz na co nejefektivnější využití 
zbylého odpadu po zpracování. Ročně je 
recyklováno okolo 10 000 tun kovů a tento 
zbytkový odpad se pak využívá při stavbě 
silnic namísto štěrku. V interiéru spalovny 
nalezneme edukativní centrum zaměřené 
na vzdělávání a rozšiřování povědomí 
o problematice životního prostředí 
a udržitelného rozvoje. Součástí jsou také 

administrativní prostory sloužící zejména 
firmě ARC, která se stará o chod spalovny.

Sjezdovka na kodaňském předměstí
Nicméně pravděpodobně nejdůležitějším 
faktorem, jenž přivedl ke stavbě tolik 
pozornosti z řad široké veřejnosti, je její 
střecha a již zmiňovaná sjezdovka. Ta byla 
navržena ve spolupráci se studiem SLA a je 
dlouhá 450 metrů. Dělí se na dvě části, kde 
vrchní část je prudší a spodní mírnější. Díky 
umělému povrchu ji lze využívat v podstatě 
celoročně, což si jistě řada obyvatel 
nenechá ujít. Také proto, že nejvyšší hora 

Dánska Mollehøj měří pouze 171 metrů 
a milovníci lyžování jsou tak nuceni jezdit 
za hranice. Cena za hodinu lyžování na 
Copenhillu, jak se rovněž budova někdy 
nazývá, se pohybuje okolo 20 € nebo 
pro pravidelné návštěvníky 325 € ročně. 
Na své si však nepřijdou pouze milovníci 
lyžování a snowboardingu. Podél sjezdovky 
je vytvořena také stezka pro běh, chůzi 
či kolo. Vše zasazeno do zeleně, aby byl 
dojem horského prostředí co nejvěrnější. 
Na vrcholu nalezneme bar, prostor pro 
cvičení a hlavně krásný výhled na Kodaň. 
Poslední, ale určitě ne nejméně zajímavou 

atrakcí je horolezecká stěna, která se 
otevře začátkem roku 2020 a bude nejvyšší 
venkovní lezeckou stěnou na světě.

Copenhill můžeme považovat za ukázku 
dobře vyřešeného projektu jedné 
„spalovny“, která dokáže zbavit statisíce 
lidí odpadu a navíc jim dodat elektřinu 
a teplo. Především však díky chytře řešené 
konstrukci nabízí pro obyvatele města 
a jeho okolí daleko víc. A pozitivní ohlas 
veřejnosti to jen potvrzuje. Nezbývá 
než doufat, že v budoucnu přibude více 
takových projektů.

Spalovna je 
schopná ročně 
zpracovat téměř 
půl milionu tun 
odpadu, z něhož 
pak vytváří 
elektřinu a teplo, 
kterými zásobuje 
přibližně 150 000 
domácností. 

Amager Bakke v číslech:

85 m
Výška

450m
Délka sjezdovky

550 milionů €
Stavební náklady

450 000 tun
Roční kapacita odpadu

150 000
Domácnosti zásobované teplem a el. energií:
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Coworkingové prostory představují v dnešní době stále 
populárnější způsob, jak podnikatelsky využít komerční 
nemovitost za účelem dosažení zisku. Podobně jako 
u standardního pronájmu i zde vlastník poskytuje budovu nebo 
její část k dočasnému užívání třetí osobě, přičemž tato třetí osoba 
za to platí dohodnutou úplatu. Rozdíl však spočívá v tom, že 
v coworkingu jsou tytéž prostory užívány více různými subjekty 
a těmto je umožněno i velmi krátkodobé užívání. Konkrétní 
uživatel si tedy může pronajmout třeba i jen jednu kancelář, či 
dokonce jediné pracovní místo v open space kanceláři na jediný 
den, a to s vysokým komfortem moderní kanceláře a možností 
užívat společné prostory, tiskárny, jinou kancelářskou techniku, 
kuchyňky, další služby v podobě asistentky apod.

Smluvní úprava 
užívání coworkingu

Coworking nabízí uživatelům mnohé 
další výhody. Zejména pro drobné 
podnikatele, kteří pracují „sami 

na sebe“, by často pronájem vlastní 
kanceláře nebyl z ekonomických důvodů 
uskutečnitelný. Jedno místo ve sdílené 
kanceláři si však dovolit mohou, přičemž 
dobu užívání si navíc mají možnost 
nastavit tak, aby odpovídala jejich 
pracovnímu rytmu. Coworking je však 
zajímavý i pro velké obchodní společnosti. 
Umožňuje jim například zařídit drobnou 
pobočku v jiném městě s mnohem nižšími 
náklady, než jaké by bylo nutné vynaložit 
na pronájem samostatné kanceláře. Nebo 
zde mohou krátkodobě rozšířit kapacitu 
svých obchodních prostor, uspořádat 
školení pro klienty mimo své vlastní 
kanceláře, zajistit si vysoce reprezentativní 
a pohodlné prostory pro jednání mimo 
sídlo své firmy apod.

O jaký smluvní typ se vlastně jedná?
České soukromé právo pracuje s teorií 
takzvaných smluvních typů, kdy právní 
předpisy upravují kromě obecných pravidel 
pro veškeré právní jednání a obecných 
pravidel pro všechny smlouvy zároveň 
i specifická pravidla pro různé smluvní 
typy. Pro většinu smluvních typů upravuje 
pravidla zákon č. 89/2019 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„občanský zákoník“). Právní předpisy 
pro každý smluvní typ stanoví práva 
a povinnosti stran, která se na tento 
smluvní typ vztahují i tehdy, pokud si je 
osoby uzavírající smlouvu neujednají. 
Platí, že od některých (tzv. dispozitivních) 
zákonných pravidel se strany uzavírající 
smlouvu mohou odchýlit tím, že si ve 
smlouvě sjednají tato pravidla odlišně, 
zatímco od jiných (tzv. kogentních) 
zákonných pravidel se naopak strany 
uzavírající smlouvu odchýlit nesmí.

Olga Kaizar
Associate Partner, Seniorní Advokát 
Deloitte Legal
okaizar@deloittece.com

Pro případ, že by mezi sebou osoby 
sjednaly natolik specifický vztah, že by 
ho nebylo možné podřadit pod žádný 
zákonem upravený smluvní typ, vznikne 
tím tzv. nepojmenovaná smlouva. Na tuto 
nepojmenovanou smlouvu je pak třeba 
uplatňovat obecná pravidla o analogii podle 
občanského zákoníku, podle kterých se na 
takovou smlouvu aplikují zákonná pravidla 
upravující smluvní typ svou povahou 
nejbližší dané nepojmenované smlouvě. 
Tedy i v případě, kdy smlouva nepůjde 
přímo podřadit pod některý smluvní typ, 
použijí se na ni zákonná pravidla, a to ta, 
která jsou stanovena pro smlouvu svým 
obsahem nejpodobnější. V praxi jsou 
ovšem nepojmenované smlouvy velmi 
vzácné a většinu uzavřených smluv lze 
podřadit pod některý zákonem upravený 
smluvní typ.

Pravidlo, na jehož základě se smlouva 
podřadí pod určitý smluvní typ, přitom 
zní tak, že zákonná pravidla pro konkrétní 
smluvní typ se na smlouvu uplatní tehdy, 
pokud obsah takové smlouvy splňuje tzv. 
podstatné náležitosti určitého smluvního 
typu.

Nájem, případně podnájem
Na základě výše uvedeného jsme toho 
názoru, že smlouvu, na jejímž základě 
poskytne provozovatel coworkingu uživateli 
část nemovitosti do užívání, bude v českém 
právním prostředí vždy nutné považovat za 

smlouvu nájemní, případně podnájemní.
Překážkou posouzení smlouvy 
o coworkingu jako nájemní smlouvy pak dle 
našeho názoru není ani určení pronajímané 
věci či části věci pouze druhově, 
např. pokud je pronajímaný prostor 
specifikován jako jedno blíže neurčené 
místo v konkrétně definované open space 
kanceláři. Určení pronajímané věci pouze 
druhově nezpůsobuje neurčitost nájemní 
smlouvy, a není tak na újmu její účinnosti. 
Nájemce si převezme vždy konkrétní 
pracovní místo, a to je pak povinen rovněž 
předat zpět.

Důsledky
Na základě podřazení smlouvy pod určitý 
typ dovodíme, která práva a povinnosti 
mají jak provozovatel, tak uživatel 
coworkingu přímo ze zákona. Občanský 
zákoník obsahuje rozsáhlou úpravu 
práv a povinností plynoucích z nájemní 
smlouvy a týkajících se možností smlouvu 
vypovědět a výpovědních dob, pravidel 
ohledně údržby pronajaté věci, vad 
pronajaté věci apod.

Vztah podnikatele k podnikateli 
a vztah podnikatele ke spotřebiteli
Coworking bude kromě vztahu 
pronajímatel-podnikatel a nájemce-
podnikatel někdy představovat rovněž 
vztah pronajímatel-podnikatel a nájemce-
spotřebitel. Může se tedy stát, že se 
na různé uživatele téhož coworkingu 

budou aplikovat různá zákonná pravidla 
v závislosti na jejich vztahu k pronajímateli.
Pronajímá-li si například místo v coworkingu 
zaměstnanec z vlastních prostředků, aby 
nemusel daleko dojíždět do práce v situaci, 
kdy pro něj kvůli rodinným poměrům není 
možné pracovat z domova, nebo student 
za účelem studia apod., bude takovýto 
nájemce vystupovat vůči provozovateli 
coworkingu jako spotřebitel, přičemž se na 
něj samozřejmě bude vztahovat rozsáhlá 
zákonná úprava na ochranu spotřebitele. 
Kromě toho při uzavírání smluv, kdy jednou 
ze stran smlouvy je spotřebitel, mají strany 
menší možnost využívat tzv. dispozitivních 
ustanovení zákona, od kterých se lze 
odchýlit.

Závěrem
Ačkoli je užívání coworkingových 
prostorů relativně novým a rychle se 
rozmáhajícím fenoménem, nahlíženo 
striktně právním pohledem jde o nájem, 
případně podnájem. Jak na provozovatele 
coworkingů, tak na jejich uživatele se tedy 
vztahuje celá řada zákonných pravidel 
o nájmu, a to i tehdy, když si je ve smlouvě 
výslovně neujednali. Oproti standardnímu 
nájmu obchodních prostor je však navíc 
třeba pamatovat i na to, že některé osoby 
budou vůči pronajímateli vystupovat jako 
spotřebitelé, čímž se smluvní postavení 
obou stran velmi výrazně změní.

Martin Mintora
Advokát, Deloitte Legal
mmintora@deloittece.com
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Rozšiřování okruhu 
povinných osob  
v real estate

Roman Fabiánek
Senior Associate, Deloitte Legal
rfabianek@deloittece.com

Radek Musílek
Senior Managing Associate, Deloitte Legal
rmusilek@deloittece.com

Potírání legalizace 
výnosů z trestné 
činnosti (anti-money 
laundering neboli AML) 
a financování terorismu je 
na mezinárodní i lokální 
úrovni neustále živou 
oblastí, což se významně 
odráží v pravidelně 
se měnících právních 
předpisech, které stanovují 
stále více povinností 
a především dopadají na 
stále více subjektů.

Aktuální vývoj v prevenci legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu
Po několika novelách v předchozích letech 
souvisejících především s implementací 
tzv. čtvrté AML směrnice1 (v důsledku čeho 
byla zavedena např. povinná evidence 
údajů o skutečných majitelích právnických 
osob) je nejaktuálnějším tématem a také 
výzvou implementace tzv. páté AML 
směrnice2, kterou by všechny členské 
státy EU měly provést do 10. ledna 2020. 
V České republice by mělo být souladu 
s unijními předpisy dosaženo především 
novelizací AML zákona3 (a některých 
dalších zákonů, např. zákona o hazardních 
hrách4) a přijetím nového zákona o evidenci 
skutečných majitelů. Již nyní je však jasné, 
že tento termín nebude dodržen, neboť 
ke dni 10. ledna 2020 byly oba legislativní 
návrhy stále v legislativním procesu.

Prevence legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu v real 
estate
Pro oblast real estate je bezesporu 
nejzásadnější změnou úprava okruhu 
tzv. povinných osob ve smyslu AML 
zákona, resp. jeho rozšíření, které by mělo 
reflektovat teoretické vyšší riziko zneužití 
některých profesí či oborů v oblasti real 
estate pro legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu.

AML zákon taxativně vymezuje okruh osob, 
které mají povinnost se tímto zákonem 
řídit a kterým v oblasti boje proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu ukládá různé povinnosti. Oproti 
současnému znění AML zákona, jenž mezi 
povinné osoby řadí osoby oprávněné 
k obchodování s nemovitostmi nebo 
ke zprostředkování obchodu s nimi, 

budou nově povinnými osobami (mimo 
jiné) osoby, které nakupují či prodávají 
nemovité věci (v rámci své podnikatelské 
činnosti) a provozují činnost realitního 
zprostředkovatele ve smyslu zákona 
o realitním zprostředkování (který je 
v současné době v legislativním procesu).

Změna tohoto ustanovení AML zákona tak 
terminologicky reflektuje návrh zákona 
o realitním zprostředkování (mezi povinné 
osoby bude nadále patřit např. developer 
prodávající nemovitost), ale především 
prakticky rozšiřuje okruh povinných osob 
o osoby jednající jako zprostředkovatelé 
při pronájmu nemovitostí. Toto rozšíření 
bude nicméně limitováno objemem plateb, 
aby nedošlo k neúměrnému nárůstu 
povinných osob. Při zprostředkování 
pronájmu nemovitostí tedy budou realitní 
zprostředkovatelé povinnou osobou pouze 
v případě, že půjde o zprostředkování 
pronájmu s výší měsíční platby přesahující 
10 000 eur.

Dle nové právní úpravy tak povinnými 
osobami budou např. zprostředkovatelé 
pronájmu skladů, kanceláří či obchodních 
prostor, a to včetně servisních společností 
plnících funkci zprostředkovatele v rámci 
holdingu (za předpokladu, že výše měsíční 
platby přesáhne stanovený limit).

Důsledky pro subjekty působící v real 
estate
V případě, že se některá osoba stane 
povinnou osobou ve smyslu AML zákona, 
bude při provádění obchodů a v rámci 
smluvních vztahů se svými partnery muset 
plnit zvláštní povinnosti stanovené AML 
zákonem za účelem předcházení legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu.

Primární povinností v předcházení legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu je provádění zvláštní identifikace 
a kontroly klienta ze strany povinných 
osob. V případě, že jsou splněny podmínky 
AML zákona, povinné osoby musí před 
provedením obchodu či navázáním 
obchodního vztahu provést identifikaci 
klienta, případně fyzické osoby jednající za 
právnickou osobu, a to zpravidla za fyzické 
přítomnosti klienta (tedy „tváří v tvář“, byť 
AML zákon umožňuje využití některých 

alternativních způsobů vzdálené identifikace 
klienta). V rámci identifikace podle AML 
zákona pak povinná osoba především 
zaznamená a ověří (i) identifikační údaje, (ii) 
údaje o průkazu totožnosti a (iii) ověří shodu 
podoby klienta s vyobrazením v průkazu 
totožnosti.

Nad rámec zjištění a ověření těchto 
informací bude povinná osoba v rámci 
identifikace klienta muset ověřit, zda 
klient (případně fyzická osoba jednající 
za právnickou osobu, skutečný majitel 
právnické osoby či jiná osoba ve vlastnické 
či řídící struktuře právnické osoby) není 
politicky exponovanou osobou nebo 
osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje 
mezinárodní sankce podle zákona 
o provádění mezinárodních sankcí.5 
K povinnosti identifikace klienta se v AML 
zákonem vymezených případech přidává 
také povinnost provádění zvláštní kontroly 
klienta, která (v potřebném rozsahu pro 
posouzení možného rizika legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu) zahrnuje především (i) 
získání a vyhodnocení informací o účelu 
a zamýšlené povaze obchodu nebo 
obchodního vztahu, (ii) zjištění skutečného 
majitele a vlastnické a řídící struktury 
klienta (je-li klient právnickou osobou) 
a (iii) přezkoumávání zdrojů peněžních 
prostředků nebo jiného majetku, kterého 
se obchod nebo obchodní vztah týká.

Nově by měl AML zákon upravovat 
také tzv. zesílenou identifikaci 
a kontrolu klienta, která se 
uplatní v případech vyššího 
rizika legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu. 
Takovým případem bude např. 
obchodní vztah s politicky 
exponovanou osobou nebo 
klientem usazeným ve vysoce 
rizikové třetí zemi, k čemuž v praxi 
často dochází např. při prodeji 
rezidenčních nemovitostí.

Další novinkou bude pro povinné osoby 
povinnost určit člena statutárního orgánu 
odpovědného za plnění povinností 
vyplývajících z AML zákona, přičemž 
v rámci zesílené identifikace a kontroly 
klienta pak bude statutární orgán (nebo 
jím pověřená osoba k řízení v oblasti 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu) muset 
projevit souhlas s uzavřením obchodního 
vztahu s klientem, na kterého se zesílená 
identifikace a kontrola bude vztahovat.

Praktickým důsledkem souvisejícím 
s plněním zvláštních povinností 
stanovených AML zákonem jsou pak 
přirozeně také ekonomické dopady 
spočívající např. v nákladech na zavedení 
systémů na rozpoznávání podezřelých 
obchodů či vyčlenění kapacity některých 
zaměstnanců na plnění povinností 
souvisejících s prevencí legalizace výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu. 
Krajním ekonomickým důsledkem pak 
může být finanční dopad sankce v případě, 
že státní orgány při své kontrolní činnosti 
zjistí pochybení na straně povinné 
osoby, v důsledku čehož této osobě udělí 
peněžitou sankci.

Hrozící sankce osobám působícím 
v real estate
Přestože je plnění povinností stanovených 
AML zákonem pro povinné osoby 
prakticky i ekonomicky náročné, všechny 
osoby, které mohou být považovány za 
povinné osoby ve smyslu AML zákona, 
musí být na pozoru a své klienty řádně 
identifikovat a kontrolovat, jakož i zajistit 
plnění dalších povinností stanovených 
AML zákonem (např. pravidelně zajišťovat 
školení svých zaměstnanců nebo 
spolupracujících osob), jelikož v případě 
neplnění těchto povinností mohou 
povinným osobám hrozit citelné sankce. 
Mimo rozšiřování AML regulace na širší 
okruh subjektů je totiž jasně patrný také 
vývoj v rozsahu sankcí, které mohou 
být povinným osobám uloženy, a to 
nejen v otázce zvyšování horní hranice 
peněžitých sankcí (aktuálně až desítky 
milionů Kč), ale také v rozšíření druhů 
trestů, které je možné povinným osobám 
uložit (v krajním případě hrozí i odnětí 
oprávnění k podnikatelské činnosti).

1  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání 
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice 
Komise 2006/70/ES

2  Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 
(EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a 
směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU

3  Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů

4 Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 5 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
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Přechází daňové povinnosti 
při přeměně rozdělením na 
nástupnickou společnost?

Při přeměně rozdělením dochází 
k přechodu jmění z rozdělované 
společnosti na jednu nebo více 
nástupnických společností. Rozdělovaná 
společnost pak může, ale nemusí 
v důsledku přeměny zaniknout.

Způsob a rozsah přechodu daňových 
práv a povinností související 
s přecházejícím jměním obecně 
zakotvuje daňový řád (DŘ). V § 240 DŘ je 
stanoveno, že pokud zaniká právnická 
osoba s právním nástupcem, přechází 
její daňová povinnost právě na tohoto 
právního nástupce. Do konce roku 
2013 toto ustanovení dále určovalo, 
že dojde-li k zániku právnické osoby 
rozdělením, aniž by bylo dostatečně 
zřejmé, v jakém rozsahu přechází daňová 
povinnost na její právní nástupce, určí 
právní nástupnictví ohledně daňových 
povinností správce daně.

Přechod daňové povinnosti byl tedy 
blíže definován pouze pro případy, 
kdy v důsledku přeměny rozdělením 
rozdělovaná společnost zanikla. Bylo 
pak na zúčastněných společnostech, 
případně na správci daně, aby rozdělení 
těchto povinností dostatečně konkrétně 
určili přímo v projektu přeměny (rozsah 
přechodu daňových povinností je totiž 
povinnou náležitostí projektu rozdělení). 
V praxi to znamenalo pro zúčastněné 
společnosti možnost určit, jaká existující 
daňová práva a povinnosti přechází na 
nástupnické společnosti.

Naopak v případě rozdělení odštěpením, 
tedy přeměny bez zániku rozdělované 
společnosti, nebyl způsob přechodu 
daňových povinností zřejmý. Nejvyšší 
správní soud (NSS) dokonce v jednom 
ze svých rozhodnutí dospěl k závěru, 
že v případě odštěpení realizovaného 
za účinnosti této právní úpravy byl 
přechod daňové povinnosti možný 

pouze v případě zániku rozdělované 
společnosti. V případě rozdělení 
odštěpením bez zániku rozdělované 
společnosti tak veškerá práva 
a povinnosti zůstávaly na původním 
daňovém subjektu.

Situace po novelizaci daňového řádu 
ve 2014
V roce 2014 byl daňový řád novelizován. 
Definice přechodu daňové povinnosti 
v případě rozdělení rozštěpením byla 
převedena do § 240b DŘ a dále rozšířena 
na všechny případy přeměn právnických 
osob rozdělením (nikoliv pouze na 
případy, kdy rozdělovaná společnost 
zanikne). NSS přechod daňové povinnosti 
v případě přeměny rozdělením 
odštěpením z nezanikající rozdělované 
společnosti na nástupnickou společnost 
na základě tohoto ustanovení potvrdil. 
Dané rozhodnutí bylo však vydáno ve 
specifických podmínkách. Jednalo se o již 
existující daňovou povinnost (byť ke dni 
právních účinků přeměny podmínečně 
osvobozenou), vázanou na vklad podílu 
do společnosti dle v té době platné 
právní úpravy osvobození od daně 
z převodu nemovitostí při vkladu do 
společnosti.

Je tedy otázkou, zda lze přechod daňové 
povinnosti při přeměně rozdělením 
zobecnit na všechny případy odštěpení 
a také zda lze v souladu s § 240b DŘ 
rozsah přechodu daňové povinnosti 
z nezanikající rozdělované společnosti 
na nástupnické společnosti libovolně 
upravit v projektu přeměny. Tato 
úvaha je klíčová nejen z pohledu 
závazků existujících k rozhodnému 
dni odštěpení z důvodu tzv. křížového 
ručení společností zúčastněných na 
přeměně za dluhy, jež přešly v důsledku 
odštěpení, ale také z důvodu případného 
přechodu latentních daňových závazků 
k rozhodnému dni přeměny.

Zatímco v případě rozdělení 
rozštěpením, tedy rozdělení 
se zánikem rozdělované 
společnosti, je zřejmé, 
že daňové povinnosti 
přecházejí na společnosti 
nástupnické, je otázkou, 
v jaké míře přechází daňové 
povinnosti v případě 
rozdělení odštěpením, 
tedy v případech kdy 
rozdělovaná společnost 
v důsledku přeměny 
nezanikne.
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Senior Konzultant
cslavickova@deloittece.com
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Senior Manažer
tgebauer@deloittece.com
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