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Strategický plán Prahy a její další rozvoj
Možná si vzpomínáte, že před rokem touto dobou jsme publikovali
výsledky dotazníkového šetření, ve kterém jsme oslovili odborníky
v oblasti stavebnictví, developmentu, architektury a urbanismu,
spolu se zástupci akademické obce a ptali se na otázky týkající se
dalšího směrování Prahy (viz SMART Jaro 2016).
V průběhu loňského roku jsme pak participovali společně s Hospodářskou komorou ČR na finalizaci ekonomických předpokladů
Strategického plánu hl. města Prahy. Jedná se o dokument,
který připravoval Institut plánování a rozvoje (IPR) a který byl
na sklonku loňského roku schválen radou hlavního města a nyní
je základním východiskem pro další rozvoj Prahy do roku 2030.
Strategický plán pracuje s dvanácti strategickými oblastmi, které
rozpracovává do konkrétních strategických cílů. Položili jsme
si proto otázku, jaké konkrétní investice mohou nejlépe odpovídat strategickým cílům? Bez ambice poskytnout úplný výčet
možných investičních záměrů jsme si udělali rešerši v médiích
nejčastěji diskutovaných investičních záměrů za posledních
několik let. Tyto záměry jsme posuzovali z pohledu jednotlivých
strategických cílů a snažili jsme se analyzovat, jak tyto záměry
naplňují cíle strategického plánu.
Vedle toho jsme znovu oslovili odbornou veřejnost, abychom
naše závěry porovnali. Jednalo se jen o jednoduchou anketu,
která má samozřejmě svá omezení, nicméně dává určitý obrázek
o názoru odborníků, účastnících se investičního procesu ale
i širší odborné veřejnosti. Zájem o anketu byl obrovský, zúčastnilo se jej neuvěřitelných 823 respondentů. Výsledky našeho
hodnocení včetně výsledků ankety mezi odborníky budeme
oficiálně publikovat až na konci února, již nyní jsme však vybrali
několik zajímavých komentářů účastníků ankety a uvádíme je
níže. Myslím, že výsledky budou zajímavé a minimálně otevřou
další část společenské diskuse.

Vysočanech. Na fóru zcela jistě
zazní mnoho dalších zajímavých
názorů, zúčastní se ho mimo jiné
také předseda vlády a ministr
financí, kteří by měli zhodnotit
přínos vlády stavebnímu sektoru
v průběhu posledních 3 let a také
představit své vize na příští volební
období. Kromě politické části
příznačně nazvané Rok zúčtování
bude mít Fórum také část zaměřenou na inovace nazvanou Stavebnictví 4.0 a tři velmi zajímavé
odpolední diskusní panely. Tak neváhejte a určitě přijďte.
A co se můžete dozvědět už dnes? Kromě aktualit a informací
z daňové a právní oblasti Vás jistě v tomto čísle SMARTu zaujme
rozhovor s Radimem Passerem, developerem, jenž realizoval
svou ve své době odvážnou vizi postavit moderní kancelářskou
čtvrť, která je příjemným místem pro práci. V rámci rubriky Ikony
stavebnictví, v níž představujeme moderní stavby světa, se
opět vracíme do Asie, tentokrát do čínského Pekingu. Můžete si
přečíst zajímavosti týkající se budovy CCTV Tower. Sídlo čínské
státní televize s neuvěřitelnými 470 000 m2 plochy pojme přes
10 000 zaměstnanců.
Rezidenční trh v Praze v loňském roce opět závratně rostl, průměrná nabídková cena nových bytů vzrostla od ledna do prosince o více než 19 %. V článku Vývoj pražského developerského
trhu v roce 2016 najdete celou řadu souhrnných statistik a mimo
jiné také žebříček TOP 20 developerů dle potenciálních prodejů.
Přeji Vám příjemné čtení a krásný zbytek zimy!

Výsledky ankety budeme komentovat také v rámci Fóra českého
stavebnictví, které se uskuteční 7. března 2017 v pražských

Miroslav Linhart
Ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví
Deloitte Advisory

Anketa

„Za zcela zásadní pro úspěšnou
budoucnost Prahy považuji
dokončení Metropolitního plánu
podle původního zadání stejnou
skupinou projektantů pod vedením ing. arch. Petra Hlaváčka a bez
destruktivních zásahů lobbistů.“

„Město by se mělo primárně zabývat
dopravní infrastrukturou, vybudováním parkovacích míst a obecně
systémem parkování. Občan nebo
návštěvník Prahy sice ví, kde parkovat
nesmí, ale nemá možnost volby, tedy
co může, jaké má možnosti. Tak je to
i s komunikacemi, obchvaty.“

„Základem je, aby se upravila dopravní situace v Praze.
Tj. dokončit městské okruhy,
výstavbu záchytných parkovišť
na okraji Prahy, vytvoření přímé
linky na Letiště, ať již dokončení
metra či provedení rychlodráhy.
A řešení magistrály mezi Nuselským mostem a Hlavním nádražím,
ideálně zahloubením pod zem.“
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Analýza

Ekonomický výhled na rok 2017

David Marek
dmarek@deloittece.com
Rok 2016 přinesl několik stěžejních momentů.
Prvním bylo referendum o setrvání v Evropské unii,
které se konalo ve Velké Británii. Výsledky průzkumů před referendem byly stále těsnější, přesto rozhodnutí Britů opustit EU
přineslo na finanční trhy moment překvapení. Naštěstí nervozita
rychle opadla a nezpůsobila výraznější škody v Británii ani globální
ekonomice. Nicméně nejistota o způsobu odcházení Velké Británie
z EU a uspořádání obchodních vztahů země s EU a dalšími zeměmi
zůstává i půl roku po referendu vysoká. Druhým zásadním momentem byla volba prezidenta USA. Donald Trump slibuje výrazně změnit domácí hospodářskou politiku i mezinárodní ekonomické vztahy.
Globální ekonomika přes výše uvedené události zažila poměrně
klidný rok. Z dlouhodobého hlediska ovšem podprůměrný rok.
Tempo růstu HDP zůstalo stejné jako v roce 2015, tj. 3,1 %.
V roce 2017 se očekává mírné zrychlení růstu americké ekonomiky, pokračující restrukturalizaci a zpomalování růstu v Číně
a zlepšení situace v rozvíjejících se trzích (s výjimkou Indie kvůli
nepříliš povedené měnové reformě v závěru roku 2016). Díky
tomu by měl růst globální ekonomiky zrychlit na 3,3 %. Z pohledu
české ekonomiky je zásadní očekávaný vývoj v eurozóně, kde se
očekává zvýšení HDP o 1,5 %.
HDP
V roce 2016 růst HDP zpomalil. Na údaje o HDP za rok 2016 si
ještě musíme počkat, náš odhad však ukazuje na růst o 2,4 %.
Důvod je prozaický. Zatímco v roce 2015 byly urychleně dočerpávány prostředky z jednoho programového období pro fondy
EU, náběh čerpání v novém programovém období v roce 2016
byl poměrně laxní. Pokud by se měl tento vzorec opakovat, stane
6

se z čerpání EU fondů jeden z hlavních faktorů hospodářského
cyklu v české ekonomice.
V roce 2017 by se měl růst ekonomiky opírat především o domácí
poptávku. Pokles nezaměstnanosti již patrně bude limitovaný,
nicméně další akcelerace růstu mezd by měla pomoci udržet
3procentní tempo růstu spotřeby domácností. Investiční aktivita,
rozkolísaná EU fondy, by se měla vrátit do normálních kolejí
a podpořena nízkými úrokovými sazbami by měla růst o 2,6 procenta. Akcelerace domácí poptávky se projeví rychlejším růstem
dovozu a snížením kladného příspěvku čistého exportu k růstu
HDP na 0,2 procentního bodu.
Trh práce
Míra nezaměstnanosti díky pokračování hospodářského růstu
klesla ze 4,5 % na konci roku 2015 na 3,9 % v říjnu 2016. Zaměstnanost v absolutních číslech i relativním vyjádření vůči velikosti
populace v produktivním věku dosáhla v roce 2016 historicky
nejvyšších hodnot.
Trh práce se nyní nejspíše nachází pod přirozenou mírou
nezaměstnanosti, která podle našeho odhadu v roce 2016
činila 4,9 %. Důsledkem tohoto „přehřívání“ na trhu práce je
tlak na růst mezd. Mzdová inflace zrychlila z 2,7 % v roce 2015
na 4,3 % v prvních třech čtvrtletích 2016.
Prostor k dalšímu snížení nezaměstnanosti se prakticky
vyčerpal. Současnou nezaměstnanost tvoří dobrovolně nezaměstnaní, frikční nezaměstnanost (dočasně nezaměstnaní při
přechodu z jednoho zaměstnání do druhého) a dlouhodobá
strukturální nezaměstnanost. V roce 2017 by se měla míra
nezaměstnanosti jen minimálně lišit od současných hodnot.
Pokračovat by však měl tlak na růst mezd. Průměrná mzda by se
měla v roce 2017 zvýšit o 4,5 %, resp. 2,5 % reálně.

Analýza

Vnější relace
Vnější ekonomické prostředí zůstalo v roce 2016 příznivé a růst
vývozu si udržel svou dynamiku. Reálně se objem vývozu zboží
zvýšil o 5,1 % (odhad Deloitte) po růstu o 5,7 % v roce 2015.
Pokles investiční aktivity zbrzdil růst dovozu. Reálně se objem
dovozu zboží zvýšil o 4,4 % (odhad Deloitte) po zvýšení o 6,4 %
v roce 2016. Nominální hodnoty obou stran zahraničního
obchodu významně poznamenal vývoj cen vývozu a dovozu.
V první třech čtvrtletích činila průměrná deflace v cenách vývozu
3,7 %, deflace v cenách dovozu dokonce 5,2 %. Výsledkem je
obchodní bilance směřující v roce 2016 k rekordnímu přebytku,
který by mohl přesáhnout 190 miliard korun (v národním pojetí)
po kladném saldu 130 miliard v roce 2015. Díky tomu by se
měl výrazně zvýšit tak celkový přebytek běžného účtu platební
bilance, a to na zhruba 140 miliard korun, resp. 3,0 % HDP.
Zahraniční dluh České republiky v roce 2016 dále rostl. V polovině roku dosahoval 3,353 bilionu korun, tj. 76,7 % HDP. Celkové
záporné saldo investiční pozice se ovšem snížilo z 30,7 % HDP
na konci roku 2015 na 27,2 % HDP v polovině roku 2016.
Zahraniční poptávka by se měla v roce 2017 zvýšit o 2,0 %. Kurz
koruny pravděpodobně čeká posílení v druhé polovině roku
po ukončení kurzového závazku, nicméně dynamiku exportu
to ovlivní se zpožděním až v roce 2018, a to kvůli používání
finančních zajišťovacích nástrojů. Objem vývozu by se měl podle
našeho odhadu reálně zvýšit o 6,2 %. Dovoz by se díky domácí
poptávce měl zvýšit o 6,6 %. Rychlejší růst dovozu než vývozu
by měl vést k mírnému poklesu přebytku obchodní bilance
na 175 miliard korun.
Na úrovni běžného účtu platební bilance by mírně horší saldo
obchodu se zbožím a službami mělo být kompenzováno snížením deficitu v bilanci prvotních důchodů, kde jsou obsaženy
platby za využití výrobních faktorů (mzdy, dividendy), a to jak
zahraničními investory v České republice, tak českými investory
v zahraničí. Přebytek běžného účtu by měl v roce 2017 dosáhnout 3,1 % HDP.
Inflace
Po většinu roku 2016 zůstávala inflace jen těsně nad nulou při
dezinflačním působení nízkých cen ropy a dalších komodit a cen
zemědělských výrobků a potravin. Oba tyto efekty však ke konci
roku začaly slábnout, zejména po rozhodnutí kartelu OPEC
o omezení dodávek ropy na světový trh, a inflace začala svižně
stoupat. Jádrová inflace, závislá především na domácí poptávce,
zůstala stabilní kolem 1 %, a to i přes pokračující solidní růst
spotřebitelské poptávky. V listopadu dosáhla meziroční změna
spotřebitelských cen 1,5 %.
Začátek roku 2017 ovlivní růst cen komodit ve světě. Vzhůru se
v závěru roku 2016 posunuly ceny energetických komodit, průmyslových kovů i řady zemědělských komodit. Proto již v začátku
roku 2017 inflace ve spotřebitelských cenách vystoupá k hranici
2 %, která je zároveň inflačních cílem ČNB. Nepřijde-li nějaký
nečekaný externí šok, měla by se po většinu roku držet inflace
mírně nad 2 %.

V případě výrobních cen v průmyslu by měla hned na začátku
roku 2017 skončit tři roky trvající deflace. Růst cen komodit
a pokračující růst domácí i zahraniční poptávky by měl v průběhu
roku akcelerovat inflaci. V případě cen zemědělských výrobců
bude deflace odeznívat pomaleji, nicméně i zde by mělo dojít
v průběhu roku 2017 k obratu směrem k mírné inflaci.
Měnová politika
Klíčovým momentem roku 2017 v české ekonomice bude ukončení kurzového závazku ČNB. S tímto mimořádným opatřením
ČNB začala v listopadu 2013 a původně se očekávalo, že bude
trvat rok či rok a půl. Nyní to vypadá, že k tomu dojde v polovině
tohoto roku.
Zásadní bude nejen načasování, ale také způsob. Nejpravděpodobnější variantou je ukončení kurzového závazku bez stanovení jakékoli další kvantitativní hranice, ovšem za pokračování
intervencí na devizovém trhu ze strany ČNB v případě nadměrné
volatility a tendencí k příliš rychlému posilování. V průběhu roku
2016 přitekl do ČR, v očekávání posílení české měny po ukončení
kurzového závazku, značný objem spekulativního kapitálu. Proto
v prvních dnech a týdnech po „exitu“ může docházet k výrazným
výkyvům kurzu oběma směry.
Z dlouhodobého hlediska by ovšem vývoj kurzu koruny měl být
jasný. Aktuálně je reálný kurz koruny výrazně podhodnocený.
Obvykle existuje relace mezi poměry cenových hladin a poměry
produktivit práce mezi dvěma zeměmi. V případě České republiky a eurozóny ovšem došlo od zavedení kurzového závazku
k významné odchylce od této relace, tj. odchylce reálného
kurzu od rovnovážného reálného kurzu. Rozdíly v inflaci v ČR
a eurozóně jsou poměrně malé, inflační cíle ČNB a ECB jsou prakticky identické, vypouštění vzniklého „kurzového polštáře“ bude
tlačit na posílení nominálního kurzu koruny. Otázkou je, jaké
tempo apreciace bude považovat ČNB za snesitelné. Podle toho
bude více či méně posilování kurzu koruny brzdit v dalších letech
růst ekonomiky a inflaci.
Fiskální politika
Veřejné finance pokračovaly v roce 2016 v příznivém trendu. V první
polovině roku příjmy vládního sektoru meziročně stouply o 2,5 %,
zatímco výdaje klesly o 0,1 %. Veřejné finance díky tomu poprvé
od roku 1993 dosáhly kladného salda na roční bázi (0,1 % HDP)
V předvolebním roce lze očekávat uvolnění fiskální politiky. Vláda
již ostatně prosadila zvyšování platů v různých oblastech, růst
starobních důchodů nad rámec dosavadního valorizačního vzorce
nebo zvýšení investičních výdajů. To vše může vést k návratu
státního rozpočtu i vládního sektoru jako celku k mírnému deficitu.
I přes uvolnění fiskální politiky by neměla být ohrožena dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. Dluh vládního sektoru by
měl v příštím roce klesnout na 36,3 % HDP.
Téměř vyrovnaná salda vládního sektoru a poměrně nízké zadlužení ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je reflektováno
příznivým hodnocením České republiky ratingovými agenturami
a nízkými rizikovými přirážkami u českých finančních aktiv.
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Rozhovor

Radim Passer: Bez odvahy, vize
a ochoty riskovat úspěchu nedosáhnete
„Pokud chcete v podnikání docílit úspěchu, musíte být ochotni nést riziko a musíte mít odvahu,“ říká Radim Passer,
generální ředitel a předseda představenstva společnosti Passerinvest Group, která stojí za BB Centrem v pražské
Michli. „Pak budete mít to štěstí, že uvidíte věci, z kterých jiní mají strach.“

protože se pustíte do věcí, které nemáte promyšlené. Člověk
na druhou stranu ale nemůže být ani pesimista. Pokud by neustále kalkuloval se všemi riziky, tak by podnikání nikdy nenastartoval. Práce s riziky je podle mého názoru pro úspěch klíčová.
Stavět jste začali před 20 lety. Co se od té doby změnilo?
Tehdy v Praze téměř neexistovaly „áčkové“ budovy. Naše první
budova v BB Centru, Budova C, kde svoje sídlo našla na dlouhá
léta společnost Hewlett-Packard, byla první svého charakteru
mimo centrum hlavního města. Konkurence bylo méně, ne každá
firma navíc v té době dospěla do stádia, že by potřebovala být
v takové budově. Dražší bylo tehdy i financování… Ale hlavně –
před dvaceti lety neexistoval žádný investiční trh – mohli jsme jen
odhadovat, kam se podnikání v tomto oboru může posunout.
Dostupnost financování se od té doby zlepšila.
To ano. Financovat projekty v oblasti nemovitostí je dnes
podstatně jednodušší. Jsou nízké úrokové sazby, to je jednoznačně plusem. Na druhou stranu se ale výrazně zvýšila cena
za pozemky.

Radim Passer
Předseda představenstva Passerinvest Group
Podnikatel a zakladatel společnosti Passerinvest Group,
která je spojena s projektem administrativního a multifunkčního areálu na Praze 4 s názvem BB Centrum
a projektem Nová Karolina Park v Ostravě. Společnost
sází na férový přístup, transparentní politiku, flexibilitu,
korektní i čisté jednání a stoprocentně odvedenou práci.
Radim Passer se narodil v roce 1963, studoval stavební
fakultu. Je ženatý a má tři syny.

Co považujete za hlavní faktory úspěchu?
Klíčovými faktory v podnikání jsou vytrvalost a trpělivost.
V našem oboru jsou projekty dlouhodobé, od počáteční fáze až
po kolaudaci a prodej mnohdy uběhne spoustu let. V podnikání
nemůžete být úspěšní, když nebudete ochotni riskovat. K tomu
se potřebujete opřít o lidi, o tým, kterému nasloucháte a se
kterým pracujete. Není to o bezbřehém optimismu. Pokud byste
k tomu takto přistupovali, tak velmi rychle dojdete k bankrotu,
8

Dnes se dost řeší administrativní zátěž spojená s povolovacím procesem, neustálé změny legislativy. Jak se
změnilo postavení developerů?
Podmínky pro podnikání, obzvláště v našem oboru, se kontinuálně zhoršují. Na podnikatelské subjekty je nakládáno stále více
a více požadavků. To je pravidlo posledních 15 let. Administrativní zátěže opravdu stále přibývá.
Vždycky jste to takhle vnímal?
Já říkám, že jen díky podnikatelům tahle země ještě nezbankrotovala. Díky slušným lidem v byznysu, ať už jsou to mezinárodní korporace nebo české firmy. Právě díky nim to tady pořád
funguje. Žel zde dost dlouho panovalo prostředí, v němž šlo o to,
co nejvíc si toho nakrást. Potom je do jisté míry logické, že lidé
s touto mentalitou, pokud jsou na rozhodujících pozicích, nemají
absolutně žádný zájem, aby tady byla normálním a slušným
způsobem nastavena pravidla a legislativa, aby tato země mohla
budovat infrastrukturu, aby se tady mohlo slušně podnikat. A aby
Česká republika byla zemí s vizí, zemí, kde bude příjemné také
bydlet a žít.
Mrzí mě, že jako Češi sami sebe odsuzujeme k tomu, abychom
v rámci Evropy zůstali podprůměrným národem. To je škoda,
protože máme jedinečné možnosti. V Západní Evropě najdeme
spoustu míst, kde je život méně a méně příznivý, Česká republika je ale pořád jakýmsi ostrůvkem bezpečí a stability uvnitř

Rozhovor

Evropy. Mohli bychom se chopit příležitosti a vybudovat zde
opravdu prosperující zemi. K tomu je ale potřeba odvaha a vize.
Pojďme ale k BB Centru. Jak probíhala jeho výstavba?
Už je to více než 20 let.
Je to tak, první etapu jsme začali stavět před 20 lety. O území
v pražské Michli jsme začali přemýšlet na konci roku 1992,
po čtyřech letech začala první etapa výstavby, což je na dnešní
poměry zázrak. Tehdy by nás vůbec nenapadlo, do jakých rozměrů se projekt může rozrůst a kolik radosti nám přinese.
Celý areál je vlastně takovým městem ve městě.
A přesně tak ho vnímáme. BB Centrum bychom do budoucna
chtěli pojmout do určité míry i jako turistickou atrakci. Už teď je to
opravdu takové město ve městě, vytvořené jedním developerem
na jednom místě. Aktuálně řešíme doplnění areálu o další parky,
aby se celý prostor stal atraktivní pro rodiny s dětmi i mimo pracovní dny. Chceme rozšiřovat i síť nejrůznějších služeb, obchodů
a dalších prostor pro občanskou vybavenost. Naším cílem je
udělat z okolí BB Centra místo, kam lidé i z jiné části Prahy rádi
přijedou za zábavou nebo příjemně stráveným odpolednem.
BB Centrum je stále živý projekt, jaké další plány s ním máte?
Pochopili jsme, že je to projekt na celý profesní život. V současnosti se snažíme odkupovat budovy, které jsme v minulosti
postavili a prodali. Chystáme jakési jeho správné urbanistické
dokončení, což by v optimálním případě mělo zahrnout výstavbu
tří signifikantních kancelářských budov, dále minimálně tři rezidenční etapy a hotel s konferenčním centrem.
Co je při výstavbě tak velkého projektu nejdůležitější?
Komunikace. Nám došlo až relativně pozdě, že je potřeba
poměrně intenzivně komunikovat s lidmi, se sousedy, s občany.
Snažíme se jim vysvětlovat naše záměry, poslouchat jejich
podněty, připomínky, ale třeba i jejich nesouhlas. Všechny tyto
impulsy se pak snažíme zohlednit. Rozumný developer bude
vždycky přemýšlet o tom, aby měl ze stavby prospěch i její soused, protože jedině tak mohou koexistovat v symbióze a společně těžit z rozvoje lokality.

Potřebuje Praha výraznou architektonickou a nadčasovou
stavbu?
Z porevolučních staveb se relativně rychle stal ikonou Tančící dům, na který se jezdí dívat lidé z celého světa právě jako
na architektonickou zajímavost. V Praze to je složité hned
v několika ohledech. Zaprvé nikdy po revoluci neměla žádnou
vizi, kam chce dojít. To je samo o sobě další téma, které podnikatelskému prostředí nepomáhá. A zadruhé je to opět ta naše
česká malost, chybí nám odvaha. Pokud tohle chybí, tak potom
logicky chybí prestiž. S tím se pak zmenšuje prostor pro velkorysost, protože každá taková stavba musí nést znaky velkorysosti.
Jak z toho ven?
Opravdu výrazná a zajímavá stavba, která by se stala dominantou,
je o desítky procent dražší. V rámci BB Centra je takovou budovou
Filadelfie. A trh tuto výjimečnost také akceptoval. Město takové
investice zatím neumí, a aby mohla být financována z privátních
peněz, musí mít investoři více chuti něco obětovat a něco takového
postavit. A mít větší jistotu, že v průběhu schvalování a projednávání se nezmění pravidla hry. Naštěstí i v komunální politice najdete
jednotlivce, kteří by rádi Prahu posouvali žádoucím směrem.
Rozhovor vedl Michal Melč

BB Centrum
Multifukční areál BB Centrum na Praze 4 v Michli
svou rozlohou zaujímá plochu přibližně 250 000 m2.
V současnosti ho tvoří 17 dokončených budov. Jeho
součástí jsou kromě administrativních objektů i místa
pro bydlení, obchody, restaurace, ale třeba i mateřská
a základní škola. Do budoucna by se projekt měl
rozšířit ještě o další rezidenční a administrativní
budovy, třináctipatrový hotel s konferenčním centrem,
sportoviště i odpočinkové zóny. Cílem je pojmout areál
jako město ve městě, kde budou lidé trávit nejen pracovní čas, ale i chvíle po něm. Celkové náklady na realizaci BB Centra překročí 22 miliard korun.
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Vývoj pražského developerského
trhu v roce 2016
Loňský rok byl z hlediska vývoje všech ukazatelů pražského rezidenčního trhu velmi dynamický. Zároveň přinesl zcela
novou a dosud nepoznanou zkušenost, a to značný převis poptávky nad nabídkou a pouze omezenou schopnost developerských společností tento stále se zvětšující rozdíl vyrovnat.

CENOVÁ MAPA
prodejních cen

Analýza vznikla ve spolupráci s www.cenovamapa.org

Současný stav započal téměř zlomově již v říjnu 2015, kdy
prudce poklesla nabídka nových bytů dodávaných na trh.
V průměrných číslech to znamenalo, že pokud za prvních
deset měsíců roku 2015 přišlo na trh 604 bytů měsíčně, tak
od října 2015 do prosince 2016 to bylo v průměru jen 439 bytů
měsíčně. Na počátku roku 2016 trh dosáhl posledního rovnovážného stavu tj. vyrovnání nabídky a poptávky na hodnotě
6 500 ročního prodeje a nové nabídky. Po celý rok 2016 se
pak nůžky mezi poptávkou a nabídkou již jen rozevíraly a rok
byl ukončen ročním prodejem více než 7 400 jednotek a roční
nabídkou 5 750 jednotek.

V roce 2016 bylo dáno na trh 5 756 bytů, a to je nejméně
za poslední tři roky. Jejich předpokládané tržby ve výši cca
29,4 mld. Kč však byly vyšší než v letech 2015 a 2014. Na trh
byly tedy v průběhu roku 2016 umístěny byty s podstatně vyšší
celkovou i jednotkovou cenou. Tento fakt samozřejmě silně ovlivňuje i současný prudký nárůst cenových parametrů u stále ještě
volných bytů na trhu určených k prodeji.

Nové pražské projekty v roce 2016
Za hlavního „viníka“ vývoje trhu v roce 2016 je označována především nízká nabídka nových projektů, která nebyla schopna
zachytit vysoký zájem o koupi vlastního bydlení či investice.
Za faktory, které tento stav mohly zapříčinit, jsou označovány
zejména nepružný a zdlouhavý legislativní proces povolování
staveb a pozdní reakce developerů na zvyšující se poptávku
po bytech. Teprve na konci roku 2014 byla ve větší míře zahajována projektová příprava nových projektů a výsledky této
zvýšené aktivity lze očekávat až v průběhu roku 2018. Fakt, že
v roce 2016 bylo dle úředních desek v Praze vydáno stavební
povolení jen na 1 304 bytů, svědčí o předpokládaném pokračujícím propadu nabídky i v průběhu roku 2017.

Vývoj nabídky volných jednotek v roce 2016
Nabídka volných jednotek v bytových projektech v roce 2016
postupně klesala. Z přibližně 6 200 volných bytů na začátku roku
2016 klesla na 4 220 volných bytů na začátku roku letošního.
Propad nabídky během roku dosáhl na 1 980 bytů tj. téměř 32 %.
Vzhledem k poptávce po levnějších bytech a to prioritně z hlediska
celkové ceny bytu, zůstávaly v nabídce větší a dražší byty.

Nové byty na trh dalo v průběhu roku 75 developerských společností. Tři čtvrtiny nové nabídky se pak koncentrovalo do 20 společností.

Dramatické změny se na trhu odehrávaly v ukazatelích průměrného volného bytu k prodeji. Vzrostla nejen průměrná velikost
volného bytu ze 76,0 m2 na 79,5 m2 , ale dramaticky vzrostla jeho
celková průměrná cena z 5 350 000 Kč na 6 680 000 Kč tj. o téměř
čtvrtinu. Nárůst prodělal i parametr ceny za metr čtvereční bytu,
který vzrostl ze 71 450 Kč/m2 na 85 320 Kč/m2 tj. o téměř 20 %.

Nové jednotky v developerských projektech
Rok

Počet jednotek v ks

Plocha jednotek v m2

Potenciál tržeb jednotek v mld. Kč

2014

6 796

446 620

27,515

2015

6 435

412 900

27,999

2016

5 756

370 760

29,404

Průměrný nový byt v developerských projektech
Rok

Průměrná plocha bytu v m2

Průměrná celková cena v Kč

Průměrná cena v Kč/m2

2014

65,72

4 048 000

61 610

2015

64,16

4 424 500

67 810

2016

64,41

5 093 000

79 310
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Nabídkové ceny nových bytů v Praze
listopad – prosinec 2016
procenta vyjadřují meziroční nárůst ceny

+19 %
85 300 Kč/m2

Praha 8
+14 %
90 600 Kč

Praha 6
+24 %
108 700 Kč

+11 %
86 800 Kč

Praha 7
Praha 1

Praha 3
+21 %
82 700 Kč

+20 %
155 300 Kč
Praha 2
+36 %
121 500 Kč
Praha 5
+13 %
89 500 Kč

Praha 9
+18 %
66 900 Kč

Praha 4
+9 %
74 300 Kč

Praha 10
+10 %
67 900 Kč

0–10 %
11–20 %
21–30 %
31–40 %

Tyto trendy platí pro trh jako celek. Pro jednotlivé městské
obvody to již nemusí být tak jednoznačné. Například z hlediska
poklesu nabídky vybočují specifické malé trhy Prahy 1, Prahy 2
a Prahy 7, kde roční změna byla naopak v kladných číslech znamenajících navýšení nabídky.
Současné volné byty na trhu jsou z 64 % tvořeny byty uvedenými
na trh v roce 2016, 19 % bytů je z roku 2015 a 7 % z roku 2014.
Jen necelých 10 % volných bytů je starších 3 let.
Vysoká cena nových bytů roku 2016 bude citelně ovlivňovat
vývoj trhu minimálně v první polovině roku 2017, a to nejen z hlediska zvýšení ceny prodávaných bytů, ale také z hlediska pravděpodobného poklesu prodejů. Vzhledem k současné situaci lze
zároveň v roce 2017 předpokládat stagnaci nebo i další mírnější
pokles nabídky volných bytů.
Prodej jednotek v roce 2016
Poptávka roku 2016 s výjimkou prázdninových měsíců dosahovala vysokých hodnot. Za rok 2016 bylo v bytových projektech
dle ceníků developerů prodáno celkově 7 434 jednotek, a to

je více jak 5% nárůstu oproti roku 2015. V souvislosti s nízkou
nabídkou nových bytů byl v průběhu celého roku vyvíjen tlak
na růst cen volných bytů.
Cena průměrného zakoupeného bytu se celkově zvýšila ze
4 410 200 Kč na konci roku 2015 až na 5 181 900 Kč na konci roku
2016. Procentuálně jde o 17% navýšení, kdy největší cenový skok
se udál na konci roku 2016 při největším poklesu volných bytů
na trhu. Parametr průměrné ceny za metr čtvereční prodaného
bytu ve stejném období vzrostl z 64 200 Kč/m2 na 76 547 Kč/m2
tj. zvýšení o 13,5 %. Průměrná plocha zakoupeného bytu se změnila z 68,1 m2 na 67,9 m2.
Díky poptávce po cenově příznivých bytech docházelo v průběhu roku 2016 k vyprodání levnějších lokalit, jakými jsou
například Praha 9 nebo Praha 10. Současně se více vyprodávaly
levnější dispoziční typy bytů, a to jednopokojové a dvoupokojové. Na trhu tak zůstávají převážně byty s vyššími cenovými
parametry, a to jak z hlediska absolutní ceny, tak z hlediska
parametru ceny za metr čtvereční bytu.
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Analýza

Prodeje jednotek z pohledu pražských obvodů, rok 2016:
Městský obvod

Počet prodaných jednotek v ks

Tržby prodaných jednotek v mld. Kč

Plocha prodaných jednotek v m2

Praha 1

51

1,653

6 560

Praha 2

49

485

4 170

Praha 3

790

3,559

54 030

Praha 4

625

3,202

45 690

Praha 5

1 048

5,753

74 020

Praha 6

515

3,616

40 450

Praha 7

322

1,801

22 270

Praha 8

627

4,596

45 100

Praha 9

2 020

7,468

124 890

Praha 10

1 387

4,781

82 680

CELKEM

7 434

36,912

499 864

Z hlediska jednotlivých pražských obvodů bylo nejvíce jednotek
prodáno v Praze 9 (2 020 jednotek), na druhém místě se umístila
Praha 10 (1 387 jednotek) a na třetím Praha 5 (1 048 jednotek).
Tyto tři pražské obvody uspokojily 60 % celkové pražské poptávky.

Na prodeji jednotek v roce 2016 se celkem podílelo 170 developerských společností a 75 % prodaných jednotek pak připadalo
na 23 developerských společností. Bezkonkurenčně největšího
prodeje 1 214 jednotek s podílem 16,3 % na prodeji dosáhla
společnost Central Group.

Top 15 developerů dle deklarovaných prodejů v roce 2016:
Společnost

Rok 2016 celkem (počet bytů)

Podíl na prodeji

1 214

16,3 %

1

CENTRAL GROUP

2

FINEP CZ

677

9,1 %

3

YIT

362

4,9 %

4

AFI EUROPE

357

4,8 %

5

SKANSKA

339

4,6 %

6

VIVUS

322

4,3 %

7

DARAMIS GROUP

287

3,9 %

8

METROSTAV DEVELOPMENT

205

2,8 %

9

M&K DEVELOPMENT

204

2,7 %

10

PRAŽSKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

188

2,5 %

11

CRESTYL

154

2,1 %

12

UDI

138

1,9 %

13

STAR GROUP LTD.

127

1,7 %

14

HORIZON HOLDING

126

1,7 %

15

PENTAINVESTMENS

124

1,7 %

Pouze projekty s ÚR

V závěru loňského roku zasáhly do trhu s bydlením ještě tři
zásadní změny administrativního charakteru – nový zákon
o spotřebitelském úvěru, změna plátce daně z nabití nemovitosti
a doporučení České národní banky o omezení poskytování hypoték. Tyto změny však nebyly vzájemně nijak koordinované. Každá
sama o sobě by asi neměla na trh nijak zásadní vliv, ale pro12

tože se potkaly všechny tři v krátkém čase, lze očekávat, že trh
nepochybně ovlivní. Obecně lze předpokládat, že v důsledku
dosavadního vývoje všech provedených a plánovaných změn
trh v roce 2017 zvolní, klesne poptávka po vlastnickém bydlení
a nabídkové ceny porostou mírnějším tempem než v roce 2016.

Událost

Fórum českého stavebnictví 2017
bude diskutovat cestu ze stávajícího
marasmu
Fórum českého stavebnictví 2017, konané dne 7. 3. 2017 v pražském Clarion Congress Hotelu, se soustředí na externí
a interní faktory působící na stavební trh v roce 2017, který lze bez nadsázky označit za rok zúčtování.

téma proto vystoupí velmi reprezentativní panel expertů a top
manažerů. S analýzou barier rozvoje v kontextu mezinárodního
srovnání účastníky seznámí Miroslav Linhart, Director of Real
Estate Advisory, Deloitte. Inovativní cesty k rozvoji stavebních
firem pak představí generální ředitelé firem Metrostav a Skanska.
Klíčová témata z plenárního jednání konference pak budou
detailně diskutována v závěru fóra ve 3 paralelních sekcích. Ty se
budou věnovat okruhům: „Státní správa a stavebnictví: partneři
či nepřátelé?“, „Jak se digitálně transformovat v podmínkách boje
o přežití“ a dále také diskusi k věcnému návrhu nového stavebního zákona.

Oborová konference Fórum českého stavebnictví vstupuje
do 13. ročníku a stávající mizerná tržní situace napovídá, že by to
mohl být ročník vskutku „smolný“ a veskrze negativní. Plný zklamání nad tím, že navzdory všeobecné hospodářské konjunktuře
se náš obor propadá dvouciferným tempem. Organizátoři Fóra
– Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, společnost Blue Events
a strategický partner Deloitte – se však rozhodli touto cestou
nejít. Nechtějí také ze třináctky dělat šťastné číslo nějakým
laciným trikem, chtějí být věcní a konstruktivní. Jejich ambicí je
připravit odbornou událost, která bude v prvé řadě platformou
pro hledání lepší budoucnosti pro stavebnictví. Pozvali proto
řadu klíčových osobností k zásadní diskusi o tom, kterou cestu
na stávající křižovatce zvolit.
V prvé řadě jde o politiky – reprezentanty rozhodujících stran,
kteří by měli říci jasné a závazné slovo, jak chtějí stavebnictví
a investice po parlamentních volbách 2017 podporovat. Půjde
nepochybně o vysoce reprezentativní diskusi, ve které již účast
kromě zodpovědných ministrů a reprezentantů opozice přislíbili
i premiér Bohuslav Sobotka a místopředseda vlády Andrej Babiš.
Neméně důležitá však bude i druhá část diskuse – v té bude
věnována pozornost tomu, zda a jak mohou naše stagnující
odvětví rozhýbat kromě externích, do značné míry „politických“
faktorů, také aktivity, které jsou pod kontrolou stavebních firem
a jejich dodavatelů. Jedná se zejména o interní faktory jako
moderní technologie, materiály a inovativní přístupy k řízení firem
i obchodních a výrobních procesů. Chceme, aby se po našem
fóru slovo Stavebnictví 4.0 pevně usadilo nejen v našem slovníku,
ale též v našich strategiích a implementačních plánech. Na toto

Věříme, že diskuse o stavebnictví na křižovatce zaujme nejen
stavaře, ale též developery, projektanty i dodavatele stavebních
materiálů a technologií. Těšíme se na setkání 7. 3. 2017 v Clarion
Congress Centru v Praze.

Základní údaje o Fóru českého
stavebnictví 2017
Konference je připravována Svazem podnikatelů
ve stavebnictví a společností Blue Events, navazuje
na předchozích 12 ročníků této odborné události.
Toto vrcholové setkání se koná díky podpoře řady
partnerů, největší podporu poskytla společnost Deloitte.

O Fóru českého stavebnictví 2017
Kdy: 7. 3. 2017
Kde: Congress Hotel Clarion, Praha
	Podrobnější informace: Tomáš Krásný,
Blue Strategy, tomas.krasny@bluestrategy.cz
	Kontakt pro média: Lukáš Koutník, Blue Events
lukas.koutnik@blueevents.eu
	Zájemci o partnerství: Jiří Beneš, Blue Events
jiri.benes@blueevents.eu
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Co přinese novela stavebního
zákona?
Od nového kalendářního roku 2017 stavebnictví hodně očekávalo. Dobrá kondice české ekonomiky, rekordně nízká
nezaměstnanost a relativně dostupné finanční prostředky, to vše dává stavebním a developerským firmám důvody
k optimismu. Největší problém posledních let, tedy zdlouhavé povolovací procesy se značně nejistým výsledkem, by
pak měla řešit dlouho projednávaná novela stavebního zákona.

Jan Pavouk
jpavouk@deloittece.com
Řešení situace je nezbytné, což si bolestně uvědomují nejenom stavebníci, ale i samotné ministerstvo. Umístění České republiky v žebříčku1 Doing Business, který
zpracovává Světová banka a který se zabývá hodnocením podnikatelského prostředí v jednotlivých světových státech, hovoří
samo za sebe. Česká republika se v oblasti získávání stavebních
povolení současně pohybuje kolem 130. místa, tedy na podobné
úrovni jako např. Sierra Leone, Tanzánie a Kongo.
Novela z dílny Ministerstva pro místní rozvoj by situaci měla řešit,
jejím cílem je výrazně zrychlit a zjednodušit povolování staveb
a podle vyjádření zástupců ministerstva se její platnost očekávala
již od ledna 2016. Jaký je tedy stav na začátku roku 2017?
Zdlouhavé projednávání novely
Příprava novely stavebního zákona se kvůli velkému množství
připomínek a mezirezortních rozporů dostala do značného
prodlení a teprve 21. září 2016 byla schválena vládou. Následně
novela zamířila do Poslanecké sněmovny, kde byla v říjnu
loňského roku projednána v prvním čtení, a poté byla odeslána
k projednání do sněmovních výborů. Výbory však do doby vydání
tohoto článku novelu neprojednaly, případně projednávání
přerušily z důvodu zapracování pozměňovacích návrhů a dalších
formálních náležitostí.
Kdy tedy můžeme očekávat platnost? Vzhledem k tomu, že
novela stavebního zákona má šestiměsíční tzv. legisvakanční
lhůtu (od vyhlášení novely ve Sbírce zákonů tedy musí uběhnout
šest měsíců do doby, kdy zákon nabude účinnosti). Nedá se zároveň předjímat, jak hladce (a jestli vůbec) novela projde Parlamentem; datum účinnosti upraveného stavebního zákona tedy nelze
s jistotou stanovit. Ministerstvo pro místní rozvoj nově hovoří
jako o reálném termínu o lednu 2018, kdy tento lze vzhledem
k předpokládanému množství pozměňovacích návrhů považovat
za značně optimistický.
Z výše uvedeného stručného přehledu vývoje této novely je
zřejmé, že žádné výrazné zlepšení situace nás již v roce 2017
nečeká. Co ale přinese samotná novela? V současné době předně
nelze říct, a to právě vzhledem k množství pozměňovacích
návrhů, jak bude konečné znění vypadat. S materiálem, který je
1 Dostupná na http://www.doingbusiness.org/rankings.
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nyní v Poslanecké sněmovně, však zřejmě není úplně spokojen
vůbec nikdo – a jak dokládá množství požadovaných změn, tak
ani samotní zákonodárci. Jakým konkrétním způsobem má tedy
podle ministerstva dojít k velmi žádoucímu zrychlení povolovacích
procesů a zjednodušení administrativy pro stavebníky?
Hlavní předpokládané změny
Předně se jedná o zavedení koordinovaného řízení, které bude
představovat spojení územního a stavebního řízení. Výsledkem
bude vydání jednoho koordinovaného povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb (i u staveb speciálních a jiných).
Do koordinovaného řízení bude možno ve většině případů
integrovat i dnes samostatný postup posuzování vlivů na životní
prostředí (proces EIA). Závazné stanovisko EIA nebude vydáváno
v samostatném postupu před řízením u stavebního úřadu, ale
až v rámci řízení. Je nutné uvést, že již nyní zná stavební zákon
institut fakultativního společného územního a stavebního řízení.
Novela však tento institut dále rozšiřuje, kdy mimo integraci procesu EIA dojde zejména k možnosti vést koordinované (společné)
řízení pro stavby spadajících do působnosti několika samostatně
rozhodujících stavebních úřadů různých stupňů.
Koordinované řízení lze rozhodně vnímat jako posun správným
směrem. Jaký smysl má tomto případě však současné zachování
samostatných územních a stavebních povolovacích procesů,
zůstává otázkou. Zejména menší stavební úřady mohou mít
v budoucnu problémy s jedním či druhým typem řízení, stejně
jako stavebníci. V rámci zjednodušení nyní velmi složité administrativy by bylo nesporně přínosem povinné sjednocení všech
řízení, obdobně jako si stavebník nemůže vybrat, zda stavbu
ohlásí, či podá žádost o stavební povolení. Z analýzy společnosti
Deloitte2 pak vyplývá, že ve většině západoevropských zemí,
které respondenti relevantního průzkumu označují jako vhodné
vzory pro Prahu a pro Českou republiku, neexistuje obvykle dualita povolovacích procesů jako v České republice.
V oblasti územního plánování by novela měla přinést zkrácení
procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích
dokumentací, prodloužení termínu úplné aktualizace územně
analytických podkladů ze dvou na čtyři roky a větší digitalizaci
územně plánovacích informací a podkladů, které budou nově
moci využívat veškeré orgány veřejné správy. Jako zajímavou
se jeví možnost žadatele/investora nechat při dodržení zadání
2 Dostupná na https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/
Documents/real-estate/Analyza-regulace-stavebni-legislativy-2016.pdf.

Právo

zpracovat (a uhradit) územní studii. Schválení možnosti využití této studie pro rozhodování však bude ležet v pravomoci
správního orgánu, který by tímto měl podle ministerstva využít
případný korektiv k ochraně veřejného zájmu. Z toho důvodu
nelze předem odhadnout, nakolik bude využití této možnosti pro
investory lákavé.
Důležitou, stavebníky již dlouho požadovanou, změnou v této
oblasti je zkrácení lhůty pro podání návrhu na přezkum opatření obecné povahy (zejména územního plánu) ze tří let na rok
jeden. Tím lze částečně odstranit nejistotu, která nyní tři roky
po schválení územního plánu (a iniciaci všech procesů na územní
plán navázaných) trvá. V návaznosti na tuto (pro stavebníky jistě
kladnou) skutečnost lze na tomto místě zmínit, že jelikož Nejvyšší
správní soud v roce 2016 rozšířil3 počet osob aktivně legitimovaných k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy nově
i na zástupce veřejnosti (mimo další subjekty), přílišné důvody
k optimismu nejsou na místě.
Další změny jsou pak spíše kosmetického rázu, zajímavé budou
zejména pro menší (tzv. jednorázové) stavebníky. Rozšiřuje
se množství staveb, u kterých nebude vyžadováno stavební
povolení a bude stačit pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná
se například o rodinné domy, chaty, bazény či například obyčejné
ploty. Ploty do výšky dvou metrů nebudou muset být nově projednávány se stavebním úřadem vůbec.

Přínos novely
Jak tedy novelu stavebního zákona hodnotit? Předně je nutné
zopakovat, že návrh zákona je stále v prvním čtení v Poslanecké
sněmovně a vzhledem k předpokládanému velkému množství
pozměňovacích návrhů nelze s jistotou předvídat, jak bude
vypadat jeho konečné znění. Již nyní ale lze říct, že novela, autory
označována jako tzv. velká novela, která je připravována již několik let a stále není zřejmé, kdy by měla začít platit, žádné zásadní
změny do českého stavebnictví nepřinese. Přestože některé
změny lze hodnotit kladně a zřejmě by k částečnému zjednodušení administrativních procesů mohly vést, zásadní problémy
českého stavebnictví novela určitě neléčí.
Pokud mají státní orgány zájem na podpoře stavebního průmyslu (stejně jako zjednodušení situace pro soukromé stavebníky),
je nutný daleko razantnější zásah do právních předpisů. Chce-li
Česká republika patřit k vyspělým zemím s přehlednou a srozumitelnou stavební legislativou, je nutné celý problém pojmout
komplexněji s přesahem a výhledem na delší období. Nejednalo
by se pouze o další novelu stavebního zákona, kdy mimo jiné
již padají návrhy na stavební zákon úplně nový, ale i o úpravu
dalších navazujících předpisů.
Lze tudíž očekávat, že jakmile (pokud) bude schválena tato
novela, do vlády přijdou návrhy na další změny. V následujících
letech se tak zřejmě v oblasti stavební legislativy přílišné stability
a zlepšení nedočkáme.

3 V iz usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 29. března
2016, sp. zn. 4 As 217/2015.
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Ikony stavebnictví

CCTV

Tower

Vojtěch Petrík
vpetrik@deloittece.com

Výšková budova CCTV Tower nacházející se
ve východní části Pekingu vyniká unikátní konstrukcí, která má symbolizovat nástup Číny
na světovou scénu. Díky svému futuristickému vzhledu si v očích
veřejnosti vysloužila přezdívku „Velké trenýrky“.
Poté, co se Čína v roce 2002 stala členem Světové obchodní
organizace a zároveň zvítězila ve výběrovém řízení na pořádání
letních olympijských her v roce 2008, došlo k rychlému rozkvětu
moderní architektury. V důsledku nových událostí se i čínská
státní televize začala ohlížet po svém novém sídle a v roce 2002
vypsala architektonickou soutěž. Vítězem se stal ateliér OMA
(Office for Metropolitan Architecture), jehož zakladatelem je
známý holandský architekt Rem Koolhaas. Na navrhovaném
projektu se podílel ještě další významný architekt Ole Scheeren.
Výstavba budovy byla zahájena 22. září 2004, přičemž slavnostní
otevření bylo původně naplánováno na 1. ledna roku 2008
z důvodu konání letních olympijských her v Pekingu. Tento termín
se ale nedodržel a mrakodrap byl poprvé otevřen až v roce 2012.
Celkové stavební náklady se vyšplhaly na 600 milionů eur a o realizaci výstavby se postarala strojírenská společnost Ove Arup.
Budova se skládá ze dvou vertikálních věží a čtyř vodorovných částí, které společně vytvářejí tvary písmena L. Ve výšce
160 metrů jsou obě věže spojeny 70metrovým pravoúhlým
výčnělkem, ve kterém se nachází 14 podlaží. Oproti klasickému
věžovému typu šetří tento koncept uzavřené smyčky výšku
objektu a zároveň přidává na podlahové ploše. Za zajímavost
projektu lze považovat i fakt, že výška i rozměry obou věží se
liší. Vyšší věž s názvem Tower 1 má celkem 54 podlaží, měří
234 metrů a má obvodové rozměry 40x60 metrů. Nižší věž
(Tower 2) je vysoká pouze 210 metrů, má 44 podlaží a rozměry
40x50 metrů. Obě věže jsou směrem k sobě nakloněny pod
úhlem 6 stupňů a každé byla přidělena odlišná funkce. Tower
1 slouží pro kanceláře a editaci a Tower 2 pro zpravodajství.
Celková podlažní plocha této budovy je 473 tisíc metrů čtverečních. Čínská státní televize zde zabírá prostory pro administrativu, zázemí pro personál, víceúčelové prostory a prostory pro
produkci a vysílání. V budově se rovněž nachází parkoviště pro
2 700 aut, hotel, centrum pro návštěvníky a velké divadlo o celkové výměře 15 000 metrů čtverečních.

Konstrukce budovy byla od počátku obrovskou technickou
výzvou. Výstavba probíhala u obou věží souběžně a finální propojení vrcholu muselo být řešeno brzy ráno z důvodu rozdílné
tepelné roztažnosti v částech budovy. Navíc byla celá konstrukce
kvůli silné seismické aktivitě v oblasti Pekingu vyztužena systémem nosníků, které se propisují do členění fasády. Výsledná
stříbřitě šedá barva fasády není tolik náchylná na znečištění
a dobře zapadá do celkového panoramatu Pekingu. Zajímavostí
je rovněž skutečnost, že CCTV-Tower svojí výškou 234 metrů
dvojnásobně převyšuje designově podobnou stavbu La Grande
Arche v pařížské čtvrti La Défense.
Autor čínského mrakodrapu, architekt Rem Koolhaas, o budově
prohlásil, že se jedná o projekt, který by Číňané nevymysleli
a Evropané nepostavili. Právě z důvodu pořádání letních olympijských her v Pekingu došlo k rozkvětu extravagantních budov
a CCTV-Tower se zařadil mezi nejodvážnější stavby v Číně po bok
pekingského národního stadionu přezdívaného Ptačí hnízdo, či
hotelu Sheraton ve tvaru koblihy. V současné době ale čínská
vláda zakázala novou výstavbu bizarních budov, čímž chce oficiálně ukončit trend futuristické architektury. Jako hlavní důvod
čínský prezident Si Ťin-pching uvedl, že nové budovy neukazují
nic z tradiční čínské architektury, ale pouze kopírují některé světoznámé projekty. Podle nové směrnice musí budovy přirozeně
zapadnout do okolí a nesmí na sebe nijak upozorňovat. Pro
ambiciózní architekty se bezesporu jedná o špatnou zprávu.

CCTV Tower v číslech
234 m je výška budovy
473 000 m² je celková podlahová plocha
600 mil. 	EUR jsou celkové stavební náklady
na výstavbu
54 	je počet podlaží budovy
2 700 je počet míst na parkování v budově
10 000 	je počet zaměstnanců čínské státní
televize, která sídlí v budově
6	stupňů je úhel, pod kterým jsou k sobě
obě věže nakloněny
15 000 m²	je celková plocha divadla
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Daně

Daň z přidané hodnoty, nemovitosti
a plánované novely
Pokud jde o DPH, rok 2017 se pravděpodobně opět stane rokem velkých změn v oblasti nemovitostí. Co vše se chystá?
Zaprvé rýsuje se možnost, že dlouho formovaná (a doposud stále ještě nezformovaná) definice stavebního pozemku
dle §56 zákona o DPH bude po dvou letech dohadů nakonec zcela zrušena a zákon o DPH se vrátí k definici platné v roce
2014. Jakkoli je Ministerstvo financí ČR proti této změně, silnou politickou vůli ji prosadit deklarovanou při hlasování
o novele v Senátu nešlo přehlédnout. Uvidíme, jak nakonec dopadne celý schvalovací proces.

Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com
Dalším krokem – tentokrát zcela do neznáma – je
pokus o novelizaci určení lhůty pěti let pro aplikaci osvobození dle §56 zákona o DPH. Poslanecká sněmovna
možná schválí novelu, na základě níž nebude taková lhůta vůbec
aplikovatelná na veškeré nemovitosti, které nepodléhají kolaudaci. Nutno dodat, že takových bude celá řada. To s ohledem
na absentující přechodná ustanovení může přinášet v praxi
problémy do budoucna.
Zásahy do zdaňování v oblasti nemovitostí hledejme i v technické novele zákona o DPH, která by měla být účinná od dubna
2017. Již teď víme, že novela by měla zrušit pravidla pro určení
DUZP u opakovaných plnění a také pravidla pro určení DUZP při
převodu práv. Obojí může mít určité dopady například na zdaňování nájmů. Dále tato novela zasáhne do zdanění plateb přijatých
před DUZP – pro odvod daně bude muset být zcela přesně
identifikováno zboží (respektive služba), které bude předmětem
obchodu. To může zamíchat dosavadními pravidly uplatnění DPH
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ze zálohových plateb. S novelou se do zákona o DPH dostane
další rozšíření přenesení daňové povinnosti, v oblasti nemovitostí půjde o různé druhy nucených prodejů, ale také o poskytnutí agenturních pracovníků pro stavební a montážní práce.
Všude tam bude odvádět DPH plátce, který plnění přijal. Nakonec
lze upozornit i na změnu v definici obchodního majetku, díky
níž pronajatý majetek na základě smlouvy o finančním leasingu
bude nově v obchodním majetku nájemce. To v případě nemovitostí bude mimo jiné znamenat povinnost nájemce po dobu
deseti let od přenechání nemovitosti sledovat, k jakým účelům je
používána, a případně upravit původně uplatněný odpočet daně
na vstupu. Ze zákona o DPH by také měla být vyjmuta veškerá
speciální pravidla týkající se sdružení (tj. společnosti dle občanského zákoníku). Dosavadní postupy plátců, kteří se sdružili
za účelem poskytování plnění, budou muset být dříve či později
přehodnoceny.
Ani jedna ze změn popisovaných v tomto článku nebyla ještě
definitivně schválena. Kdyby ovšem byť jen polovina měla
nakonec být opravdu účinná, půjde bezesporu o rozsáhlé zásahy
do aplikace DPH v oblasti nemovitostí.

Daně

Neplaťte daně za své obchodní
partnery
Daňové správy napříč celou Evropskou Unií bojují proti daňovým únikům a za vyšší výběr DPH. Důsledkem toho
vzrůstá počet daňových kontrol a stále přibývají případy, kdy podnikatelé ručí za nezaplacenou daň svých dodavatelů
či jim není uznán nárok na odpočet DPH z toho důvodu, že některý ze subdodavatelů či jejich obchodních partnerů
neodvedl DPH.

Michaela Lounková
mlounkova@deloittece.com
Odpovědnost za zatažení do podvodu na DPH
vyplývá nejenom ze zákona o DPH, ale i z práva EU.
Obchodník, který ignoruje okolnosti, které mohou být vyhodnoceny i jen a pouze jako spojení jeho transakcí s podvody na DPH,
se tímto účastní podvodu a zbavuje nároku na odpočet DPH.
Po společnostech je tak vyžadováno nastavení dodatečných
kontrolních opatření, která by existenci případného podvodu
odhalila.
Finanční správa se zaměřuje zejména na „odvětví se zvýšenou
rizikovostí“, nicméně daňovým podvodem může být zasaženo
jakékoliv odvětví. V minulosti byly podvody zasaženy i oblasti
navazující na stavebnictví, podle výročních a tiskových zpráv
finanční správy například betonářská ocel, nikl, zinek a měď,
hutní materiál.
Vzhledem k postupům daňové správy by mělo být vyhodnocování důvěryhodnosti obchodních partnerů i z hlediska plnění
daňových povinností nezbytnou součástí každého risk managementu. Dle výsledků analýzy provedené společností Deloitte
však prověřuje rizika svých obchodních partnerů průběžně
s každou objednávkou nebo alespoň jednou za půl roku jen
44 % firem, přičemž 38 z nich pouze před zahájením spolupráce,
nikoliv tedy pravidelně a opakovaně.
Definování a zavedení kontrolních opatření
Konkrétní přehled opatření, která by společnost měla přijmout
k tomu, aby správce daně nemohl dovodit, že věděla nebo měla
a mohla vědět o daňových únicích v dodavatelsko-odběratelském
řetězci, není nikde stanoven. V zásadě ale platí, že podnikatel by
si své obchodní partnery měl prověřit na základě veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou veřejné rejstříky, internetové stránky či
například i prostřednictvím médií. Rovněž by měly být prověřeny
informace získané z dalších případných rejstříků, jejichž využití
je obvyklé pro dané odvětví podnikání. Podnikatelé by také měli
vnímat signály, které mohou naznačovat, že daný obchodní partner je nebo může být zapojen do podvodu na DPH.
Definování kontrolních opatření a hodnotících kritérií by mělo být
doprovázeno definováním odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a obchodních partnerů. Zaměstnanci by měli být jasně
seznámení s tím, kdo za jaká kontrolní opatření odpovídá.

Riziko placení DPH, která nebyla odvedena v podvodném řetězci,
se společností dotýká nejen ve vztahu k jejich bezprostředním
dodavatelům, ale rovněž ve vztahu k subjektům (dodavatelům
dodavatele), které společnost ani nezná. Proto by firmy měly
od svých obchodních partnerů rovněž vyžadovat dodržování
některých kontrolních opatření a tento požadavek promítnout
do příslušných smluv. Smlouvy by měly počítat i s tím, že pokud
podnikatel objeví ve vztahu ke svému obchodnímu partnerovi
nějakou nesrovnalost nebo podezření a nechce nést riziko s tím
spojené, může ukončit smluvní vztah, případně využít zvláštního
zajištění daně.
Nástroj pro průběžné kontrolování obchodních partnerů
Problematikou nastavení dostatečných kontrolních procesů se
zabývá také společnost Deloitte, která vyvinula vlastní technické
řešení. Vytvořená aplikace pravidelně kontroluje pro zadané
dodavatele a odběratele veřejné rejstříky a provádí komplexní
kontroly na základě nastavených pravidel. Zároveň uchovává
záznamy o těchto kontrolách, které pak mohou sloužit jako
důkazní prostředek v případě daňové kontroly.

IČO obchodních
partnerů

Datové zdroje:
•• Registr plátců
DPH

Aplikace
Kontrola obchodních partnerů

Vyhodnocení
testů

•• Dostupná na webu

•• Četná změna
jednatelů

•• VIES

•• Libovolný počet
uživatelů

•• Společnost
nezveřejnila účty

•• Insolvenční
rejstřík

•• Bezpečně uložená
data

•• A další...

•• ARES

Posílá upozornění
emailem na
zavedené adresy

Zkušenosti z daňových kontrol potvrzují, že nejlepší obranou před
nevědomým zatažením do daňového podvodu je včasná a účinná
prevence. Je tedy třeba tuto oblast nepodceňovat.

Kalendář akcí

FOR PASIV 2017
19. 2. 2017
PVA Expo Letňany, Praha
Fórum českého stavebnictví 2017
7. 3. 2017
Clarion Congress Hotel, Praha
MIPIM 2017
14.–17. 3. 2017
Cannes
Real Estate Market > Spring 2017
23. 3. 2017
andel's hotel, Praha
CFO Congress 2017
17. 5. 2017
ČNB, Praha
reSITE 2017: In/visible City
22.–23. 6. 2017
Fórum Karlín, Praha
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