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Úvodní slovo

Miroslav Linhart
Ředitel oddělení nemovitostí, 
Deloitte Česká republika

§

Na přelomu prosince a ledna 2016 organizovala společnost Deloitte 
dotazníkového šetření, ve kterém byli osloveni přední odborníci 
a osobnosti v oblasti stavebnictví, developmentu nemovitostí, architektury 
a urbanismu, spolu se zástupci akademické obce. Cílem dotazníku bylo 
zmapovat názory odborné veřejnosti na oblast udržitelného rozvoje, 
výstavby a investic do nemovitostí. Jako vzorek jsme si vybrali Prahu, hlavní 
město, které nás všechny spojuje a které by ostatním městům a regionům 
mělo jít dobrým příkladem.

Co z dotazníků vyplývá? Především velký zájem odborné veřejnosti o toto 
téma, snaha aktivně se zapojit a přispět ke zlepšení celkového obrazu, který 
udržitelný rozvoj hlavního města Prahy v posledních letech má. Počet 
účastníků je jasným signálem, že odborné veřejnosti není současná situace 
lhostejná.

Ke zpracování dotazníku nás motivovala snaha zjistit, jak odborníci vnímají 
současný i budoucí rozvoj Prahy. Jedním z nejsilnějších sdělení je 
přesvědčení 98 % respondentů, že hlavní město Praha potřebuje silnou 
dlouhodobou vizi rozvoje v kontextu konkurujících si metropolí ve 
středoevropském regionu a zároveň pouze 12 % respondentů je 
přesvědčeno, že Praha jasnou a dlouhodobou strategii rozvoje má. Můžeme 
tak usuzovat, že odborníci cítí silnou potřebu řízení rozvoje moderního 
velkoměsta, jehož vedení však z jejich pohledu tápe a přešlapuje na místě, 
neudává jasný a racionálně určený tón. 

Odborná veřejnost vyjádřila také svoji nespokojenost se současným stavem 
územního plánování v hlavním městě Praze. Tato nespokojenost je 
charakteristická pro všechny skupiny respondentů: stavaře, investory, 
architekty a urbanisty i akademiky spolu s ostatní odbornou veřejností. 
Absence územního plánu, pasivita ze strany města jako hlavního plánovače 
a stratéga a deficit v jeho rozvoji jsou hlavní důvody nespokojenosti.

Další silná reakce se týká přebujelé legislativy a složitých schvalovacích 
procesů, jejich nepředvídatelnosti a netransparentnosti, často spojené 
s partikulárními zájmy místních skupin a sdružení. Tomu samozřejmě nahrává 
i ne vždy jasný dlouhodobý záměr municipalit a také již zmíněné složité 
schvalovací postupy.

Zaujala nás také ochota investorů spolupodílet se v rozumných mantinelech 
na rozvoji dotčené lokality, přispět k jejímu zvelebení, atraktivitě a ke zvýšení 
kvality veřejného prostoru. Tuto oblast vnímají účastníci průzkumu dnes již 
jako nedílnou součást dobrého investičního záměru, jako součást role 
zodpovědného investora, který se na svoji investici nedívá pouze skrze výnosy 
a náklady, ale který je partnerem pro městskou část, pro komunitu. Tento 
posun se mj. projevuje i v respektu k historickým památkám, k veřejnému 
prostoru a zeleni anebo ve snaze o odpovědný rozvoj brownfieldů.

A jaká města doporučují respondenti jako vzorová a pro Prahu inspirativní? 
V první pětce se umístily: Vídeň, Berlín, Kodaň Londýn a Mnichov. Velikostí se 
Praze asi nejvíce přibližuje Vídeň s Kodaní a Mnichovem. Jakkoliv jsou Berlín 
a Londýn velikostí neporovnatelné, např. na Londýnu oceňuje odborná 
veřejnost atraktivní symbiózu mezi historickým centrem a moderní výstavbou, 
která jistě může být Praze příkladem. V tomto směru může jako dobrá ukázka 
posloužit povolovací proces pro budovy 1 Undershaft anebo 22 Bishopsgate
v Londýnské City. 

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili 
a podělili se s námi o svoje názory a pohled na tuto problematiku. Věříme, že 
tento průzkum může pomoci širší debatě o budoucím rozvoji Prahy, ale 
i dalších měst v České republice, pozitivním směrem.
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O průzkumu

Dotazníkové šetření proběhlo v období 
prosinec 2015 až leden 2016. Zúčastnilo 
se ho celkem 153 respondentů. Osloveni 
byli přední odborníci a osobnosti v oblasti 
výstavby, developmentu, projektování 
spolu s akademickou a ostatní odbornou 
veřejností.

Cílem průzkumu bylo zmapovat názor 
odborné veřejnosti na oblast udržitelného 
rozvoje, developmentu, výstavby 
a investic do nemovitostí v Praze a přispět 
tak k potřebné diskusi na toto téma.

Počet respondentů

153

37% 22% 20% 21%
Developeři 
a investoři

Architekti 
a urbanisté

Stavaři Akademici a ostatní 
odborná veřejnost

93%
Působí v oboru 

5 a více let

47%
Top management

32%
Řídící pracovníci

§
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Hlavní zjištění průzkumu

• 98 % respondentů si myslí, že hlavní město 
Praha potřebuje silnou vizi rozvoje v kontextu 
konkurujících si metropolí 
ve středoevropském regionu.

• Pouze 12 % je přesvědčeno, že hlavní město 
Praha má dlouhodobou strategii rozvoje.

• 90 % je toho názoru, že hlavní město Praha 
neprezentuje dlouhodobou strategii rozvoje 
vhodně.

• 78 % respondentů se domnívá, že iniciace 
rozvoje je ze strany investorů, nikoliv ze 
strany města.

• 91 % si myslí, že by se investoři měli 
spolupodílet na rozvoji dané lokality nebo 
komunity.

• 78 % vnímá jako překážku rozvoje to, že 
hlavní město Praha nepodporuje koncepční 
využití brownfieldů. 

• 83 % respondentů vnímá špatný legislativní 
rámec ve srovnání s rozvinutým světem.

• 98 % si myslí, že jsou nutné změny 
v legislativě v oblasti výstavby (61 % 
zásadní změny, 37 % dílčí změny).

• 69 % by zjednodušilo proces povolování 
v oblasti výstavby.

§
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Praha a legislativa
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Nástroje hospodářské politiky

Obecný legislativní rámec je ve 
srovnání s rozvinutým světem 
velmi špatný. Obecné strategie 
jako např. Politika rozvoje 
nejsou kvalitními dokumenty, 
které by udávaly směr 
a odpovídaly době.“*

Většina dotázaných, 83 %, se domnívá, 
že stát pomocí svých nástrojů oblast 
výstavby dostatečně nepodporuje. 
Respondenti přitom neočekávají ani tak 
materiální a finanční podporu, jako 
spíše stabilitu v oblasti právní a daňové 
a odstranění přebujelé a mnohdy 
nečitelné administrativy.

Respondenti také poukazují 
na nedostatek vize, roztříštěnost 
agendy napříč ministerstvy 
a nekoncepčnost přístupu ze strany 
státu.

Ne

Nevím

Ano
Spíše ano

Spíše ne
52%

31%

13%

3%

1%

1. Podporuje stát nástroji své hospodářské politiky 
dostatečně oblast výstavby?

§

* Není-li uvedeno jinak, jedná se o autentický komentář respondenta dotazníku.
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Nastavení legislativního rámce

Současné nastavení legislativního rámce 
v oblasti výstavby požaduje výrazně 
anebo částečně změnit necelých 98 % 
všech dotázaných.

Respondenti pociťují neaktuálnost 
legislativy – např. stavební zákon 
i prováděcí předpisy považují za zastaralé 
a zaostávající za současnými potřebami 
společnosti.

Oblast územního plánování je podle 
názoru některých respondentů nefunkční 
a je předmětem politikaření. 

Stavební právo vnímají mnozí respondenti 
jako nestabilní a investičně nepřátelské.

Několikastupňové řízení je 
příliš zdlouhavé a neodpovídá 
současným potřebám 
dynamického vývoje, jak 
hospodářského, tak 
politického.“ 

59 %
Ne, principy nejsou nastaveny správně, 
jsou nutné zásadní změny

39 %
Ano, principy jsou nastaveny správně, 
ale jsou nutné dílčí změny

1 %
Ano, principy jsou nastaveny 
správně

1 %
Nevím

2. Jsou stávající principy legislativního rámce ve výstavbě 
správně nastaveny (územní plánování, územní řízení, stavební 

řízení atd.)?

§
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Míra regulace

Dotazníkové šetření ukázalo, že se 
názory na míru regulace v oblasti 
výstavby poměrně liší. Polovina 
respondentů označuje míru regulace 
za přehnanou a nejednotnou.
Z pohledu jednotlivých skupin 
respondentů se přehnaná míra regulace 
jeví nejčastěji architektům a urbanistům 
(60 %) a developerům (56 %).

Respondenti si všímají mimo jiné 
i oblasti norem, jejich závaznosti 
a tvorby, kterou považují v jejich dnešní 
podobě za špatnou.

Respondenti také často zmiňují slovo 
nevyváženost: v některých směrech 
vnímají regulaci jako přehnanou, jinde ji 
naopak považují za nedostatečnou.

50 %

Přehnaná

22 %

Nedostatečná

23 %

Odpovídající 
potřebám

Regulace je jistě správná, ale 
otázka je její míra. Město je 
rozvíjeno 3 subjekty: město 
vytvoří regulace, nicméně dá 
prostor investorovi, aby do 
města přinesl nápady, 
obohacení a přidanou 
hodnotu, občané tomu přidají 
uživatelský ráz. Dohromady by 
to měl být konsenzus těchto tří 
stran.“

5 %

Nevím

3. Jak hodnotíte míru regulace v oblasti výstavby

§
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Legislativa v oblasti výstavby

Ano, ale 
dílčí změny 

jsou 
žádoucí

Ne, jsou 
žádoucí 
zásadní 
změny

Nevím

Legislativa nabujela přílepky 
doplňovanými i v dobré víře. 
Systém je tak 
překomplikovaný 
alternativami a výjimkami, 
že již zaměstnává speciální 
profese jen na samotný 
proces.“

Na otázku, zda je legislativa v oblasti 
výstavby přehledná a srozumitelná nikdo 
z dotazovaných neodpověděl jednoznačně 
ANO. Respondenti se vyslovili pro zásadní 
(61 %), respektive dílčí (37 %) změny.

Příkladem může být stavební zákon 
a jeho novely v posledních letech, 
o kterých nejsou respondenti přesvědčeni, 
že jsou ku prospěchu. Respondenti navíc ani 
nehýří optimismem směrem k budoucímu 
vývoji – vzhledem k zodpovědnosti 
jednotlivých ministerstev za oblast výstavby si 
jen těžko dovedou představit výraznější 
zjednodušení legislativy.

61%

37%

2%

4. Je legislativa v oblasti výstavby 
přehledná a srozumitelná?

§
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Respondenti se shodují, že možnosti 
vstupu veřejnosti, reprezentované 
i zájmovými skupinami jsou nevyvážené: 
práva převažují nad odpovědností. Je 
dán neomezený prostor, pro to, jak 
procesy výstavby a povolování zastavit 
a nebo zpomalit. Není např. ověřována 
legitimita oprávněnosti vstupu veřejnosti 
do povolovacího procesu. 

Někteří respondenti stále častěji zažívají 
účelové zdržování a zneužívaní práva být 
účastníkem povolovacího procesu. Práva 
vlastníka a investora jsou podle nich 
vlastně menší než veřejnosti, která ale 
nenese odpovědnost za své činy.

Vstupy veřejnosti do procesu výstavby

Zcela chybí odpovědnost za 
šikanózní jednání, se kterým se 
pravidelně setkáváme, navíc se 
neustále rozšiřuje okruh 
potenciálních účastníků řízení, 
kteří ve skutečnosti nejsou 
předmětnou stavbou dotčeni.“

80 %
Nevyvážené – práva převažují 
nad odpovědnostmi

8 %
Vyvážené

7 %
Nevyvážené – práva nejsou 
dostatečná

5 %
Nevím

5. Možnosti vstupu veřejnosti, z pohledu práva ale 
i odpovědnosti, do procesu schvalování a průběhu výstavby 

jsou v současné době:

§
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Zjednodušení procesu povolování

Více než 97 % dotazovaných se vyslovilo 
pro zjednodušení stávajícího povolovacího 
procesu v oblasti výstavby. Cestu vidí ve 
zlepšení jeho transparentnosti 
a sjednocení výkladu. 

Jak uvádějí respondenti, pokud někdo 
splní zákonné požadavky, mělo by být 
povolení téměř „automatické“. Někteří 
vidí řešení např. v přeorganizování 
posloupností jednotlivých kroků a ve větší 
zodpovědnosti. V této souvislosti např. 
navrhují, aby vyjádření občanských aktivit 
končilo v úrovni územního rozhodnutí. 

Jak ale komentuje další z respondentů: 
„K tomu je třeba profesionálních 
a nezávislých stavebních úřadů. 
A ty takové dnes často nejsou“.

Stávající proces by se měl 
zjednodušit zejména 
v případech, kdy jsou v území 
stanovena jasná pravidla pro 
výstavbu (platný regulační 
plán), které projekt plní.“

Ne, ale pozornost je 
třeba věnovat jeho 

praktickému 
naplňování

69%

28%

3%
Ne

Ano

6. Je zapotřebí, aby se stávající proces 
povolování v oblasti výstavby zjednodušil?

§



13© 2016 Deloitte Česká republika

Počet institucí státní správy a územní samosprávy v procesu povolování

Počet institucí, které vstupují do 
procesu povolání v oblasti výstavby 
považuje za příliš velký 73 % 
respondentů. Někteří považují počet 
za adekvátní, ale problém vidí 
v nekoordinovaném postupu 
jednotlivých institucí, kde vnímají 
nutnost proces schvalování 
zjednodušit a zefektivnit. 

Jako možné řešení navrhují soustředit 
agendu na jedno kontaktní místo, 
které bude žádost distribuovat 
na příslušné orgány státní správy.

Žadatel by měl požádat státní 
správu a samosprávu jen 
jednou, centrálně, vyjádření 
ostatních složek si může 
centrální úřad zajistit sám 
vnitřní cestou na svoji 
zodpovědnost.“

73%

24%

3%

Ne

Ano

Nevím

7. Je počet institucí státní správy a územní samosprávy 
vstupujících do procesu povolování v oblasti výstavby 

adekvátní?

§
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Kompetentnost pracovníků státní správy a územních samospráv

1

2

3

4

5

0%

14%

59%

26%

2%

Většina dotázaných (59 %) hodnotí 
kompetentnost pracovníků státní správy 
a územních samospráv známkou „3“. 
Důvody spatřují respondenti spíše ve 
složitosti předpisů a v jejich rozdíleném 
výkladu v jednotlivých obcích nebo 
městských částech než v odbornosti 
pracovníků. Negativně však hodnotí 
manažerské a rozhodovací dovednosti. 
Jedničku na pomyslném vysvědčení neudělil 
pracovníkům státní správy nikdo 
z respondentů. Hodnocení známkou „5“ 
dala pouhá 2% dotazovaných.

Stavební řízení se 
z jednoduchého úkonu 
úředníka stalo úkolem pro tým 
právníků. V důsledku toho 
zbytečně shozená řízení opět ve 
výsledku platí stavebník. Pokud 
od stavebního záměru raději 
neupustí.“

(1 je nejlepší, 5 je nejhorší)

8. Jak hodnotíte kompetentnost pracovníků státní správy 
a územních samospráv v procesu výstavby?

§
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Oblasti legislativy, které je nutné změnit

4%

11%

38%

39%

41%

53%

63%

67%

Nevím

Jiné

Normy, vyhlášky

Strategické záměry měst a obcí

Zákon o veřejných zakázkách

Stavební zákon

Proces EIA

Územní plán
Dotazníkové šetření ukázalo, že 
hlavními oblastmi legislativy, které je 
třeba změnit, jsou územní plán, 
proces EIA a stavební zákon. 

Zákon o veřejných zakázkách, 
strategické záměry měst a obcí 
a normy a vyhlášky se umístily na 
dalších místech pomyslného žebříčku.

Územní plán je, podle názoru 
dotázaných, důležité zafixovat bez 
možnosti stanovení výjimek. 
V případě stavebního zákona vidí 
respondenti potřebu zjednodušení 
povolovacího procesu, jako potřebné 
také vidí přijetí Pražských stavebních 
předpisů. 

Respondenti i zde poukazují na 
neprovázanost a nepřehlednost 
legislativy.

Musí být vize (cíl) a celé toto „odvětví" legislativy provázat, vydefinovat 
stejné pojmy, aby vznikl logický celek, který bude funkční. Vyvážit veřejný 
a soukromý zájem bude vždy obtížné, ale je možno se inspirovat v zahraničí, 
byť nelze jednoduše přebírat cizí právo.“

§
9. Kterou oblast legislativy týkající se výstavby je podle Vás nejvíce zapotřebí změnit?
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Oblasti legislativy, které je nutné změnit (podle skupin respondentů)

26 %
Územní 

plán

22 %
Normy, 
vyhlášky

26 %
Proces 

EIA

20 %
Územní 

plán

22 %
Proces EIA

19 %
Územní 

plán

18 %
Stavební 
zákon

26 %
Zákon o 

veřejných 
zakázkách

18 %
Stavební 
zákon

15 %
Proces 

EIA

16 %
Stavební 
zákon

16 %
Proces 

EIA

1.

2.

3.

Skupiny odborníků vidí situaci mírně 
odlišně. Například pro stavaře je velmi 
důležitý zákon o veřejných zakázkách, 
zatímco architekti a urbanisté vidí 
potřebu změny v oblasti norem 
a vyhlášek. Z pohledu developerů je 
pak nejdůležitější normou, která by 
měla doznat změn, územní plán.

9. Kterou oblast legislativy týkající se výstavby je podle Vás nejvíce zapotřebí změnit?

§
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Legislativní dokumenty nebo iniciativy, které mají podle respondentů pozitivní přínos

„Nelze vybrat jediný – každý 
z uvedených dokumentů je potřebný –
jen je nutné více přiblížit se praktické 

a efektivní aplikaci.“ 

„Stavební zákon, jeho 
výklad a jednotné 

praktické naplňování.“

„Dobře nastavený územní plán, 
strategie města, kam směřuje, jaké jsou 
jeho cíle pro to, aby se v daném městě 

kvalitně žilo. To je základ všeho.“

„Spíše než dokument se mi vždy líbí opatření, která 
umožní zrychlit povolovací proces (ale neobchází se 
účastníci) tj. např. Veřejnoprávní smlouva, pravomoc 
autorizovaných inspektorů v původní, neokleštěné, 

podobě, Regulační plány v podrobnosti nahrazující územní 
souhlas.“ 

„Nezaznamenal jsem 
adekvátně pozitivní 

a přínosný dokument.“

„Pražské stavební 
předpisy v jejich 

původní podobě.“ 

„Jakýkoliv, který odráží správné trendy ve 
výstavbě tzn. skloubení respektu k místu s 
obnovujícími vlivy – opak "skanzenizace", 

kterého jsme svědky např. v pražském 
městském centru.“

§
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Praha a její strategie
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Nezbytnost dlouhodobé strategie rozvoje

150

98%
Ano / Spíše 

ano

Praha potřebuje silnou vizi, jak 
se má rozvíjet v kontextu 
konkurujících si metropolí 
v středoevropském regionu. 
Na základě této vize by měla 
vzniknout podrobná strategie 
rozvoje. Ostatní nástroje jako 
normy a regulace by měly tuto 
vizi pomáhat naplňovat.“

Většina dotázaných zastává názor, že 
Praha potřebuje dlouhodobou strategii 
rozvoje. 

Z komentářů je zřejmé, že dlouhodobá 
strategie by měla být funkční, 
konzistentní, jednoznačná, zaměřená 
na rozvoj moderního města se všemi 
prvky a nezávislá na politické situaci. 
Rozvoj města by měl být komplexní, se 
všemi jeho prvky. Praha by se zároveň 
měla rozvíjet v kontextu konkurujících 
si metropolí v středoevropském 
regionu. 

Jako velký nedostatek současnosti 
respondenti vidí i nestabilní politickou 
situaci. Absenci dlouhodobé strategie 
považují za fatální.

*88% Ano, 10% Spíše ano

11. Potřebuje hlavní město Praha dlouhodobou strategii rozvoje?

§
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Dlouhodobá strategie rozvoje

Odborná veřejnost se vyjádřila 
jednoznačně – podle jejího názoru Praha 
nemá dlouhodobou strategii rozvoje. 

Někteří z respondentů uvádí, že 
strategie je v procesu přípravy, ale zatím 
pouze na odborné úrovni, bez 
dostatečné politické reflexe. 

Vedení města si myslí, že takovou 
strategii má, resp. považuje za něj již 
zastaralý a bezobsažný dokument, který 
nese takové označení.

Respondenti však zachovávají pozitivní 
přístup, jak dokumentuje vyjádření 
jednoho z nich, který o žádné schválené 
strategické koncepci neví, ale věří, že 
dlouhodobá strategie rozvoje „určitě 
někde existuje...“

Dlouhodobou strategii 
nemohou vytvářet jen 
odborníci, je potřeba 
systematické práce politiků – ta 
chybí. Bez vzájemné jasné vazby 
nelze mluvit o strategii.“

12. Má hlavní město Praha dlouhodobou strategii rozvoje?

70%

18%

12%

Ne

Ano

Nevím

§
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Způsob prezentace strategie rozvoje

138

90%
Ne / Spíše ne

Více než 90 % respondentů je 
přesvědčeno, že Praha neprezentuje svoji 
strategii vhodným způsobem. Tato reakce 
koresponduje s předcházejícími reakcemi, 
kde respondenti obdobným způsobem 
hodnotí absenci strategie.

Respondenti, kteří odpověděli „spíše 
ano“ hodnotí trend, kdy vnímají, že za 
poslední roky došlo ke zlepšení 
v komunikaci a prezentaci ze strany 
města, a to především na odborné 
úrovni, nikoliv však na úrovni politické.

Mnozí respondenti – v souladu se svými 
předchozími odpověďmi dodávají, že 
město vlastně “nemá co prezentovat“.

Příkladem je postoj k PSP, 
územnímu plánu, ale i postoj 
k investorům. Skvělým příkladem je 
například prezentace Prahy na 
veletrhu investičních příležitostí 
Expo Real v Mnichově, kde Praha 
jednoznačně vybočuje 
a zaostává za ostatními 
metropolemi, které investory 
a development podporují cíleně, 
svědomitě a systematicky.“ 

*47% Spíše ne, 43% Ne

13. Prezentuje hlavní město Praha svoji strategii rozvoje vhodným 
způsobem?

§
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Rozvojové priority Prahy

81% dotazovaných je přesvědčena, že 
Praha nemá správně definované svoje 
rozvojové priority s ohledem na 
možnosti města a potřeby jeho 
uživatelů.

Pozitivním signálem může být naopak 
přesvědčení některých respondentů, 
že v připravovaných dokumentech 
a v novém strategickém plánu jsou již 
rozvojové priority a potřeby uživatelů 
zohledněny.  

Hodně se hovoří o participaci 
mezi občany, hodně se 
akcentují potřeby v oblasti 
ekologické, kulturní, sociální 
apod. Stránka podnikatelská 
a ekonomická se upozadila.“ 

14. Má hlavní město Praha správně definované rozvojové priority 
s ohledem na potřeby jednotlivých skupin uživatelů a zároveň 

i na své reálné možnosti?

49%

32%

10%

8%

1%

Spíše ne

Ne

Nevím

Spíše ano

Ano

§
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Naplňování strategie rozvoje

1

2

3

4

5

0%

2%

39%

42%

17%

V hodnocení, jak hlavní město Praha 
naplňuje svoji strategii rozvoje, dali 
dotazovaní známku 4, což je 
pochopitelné mj. i s ohledem na 
předchozí otázky. Je to zároveň poměrně 
silný signál, který dokresluje rozpačitý 
pohled na oblast strategie rozvoje 
hlavního města.

Respondenti např. uvádí, že stávající 
strategii v podstatě naplňovat nelze, 
neboť v ní stále figurují např. olympijské 
hry. Respondentům se také těžko 
hodnotí, jak Praha svoji strategii 
naplňuje, když podle jejich názoru 
strategie rozvoje města neexistuje. 
A pokud „není co naplňovat, tak žádné 
výsledky ani nemohou být…“ 

Debaty okolo Metropolitního 
plánu a strategické koncepce 
rozvoje města a neustálé 
oddalování jejich schválení 
nepřispívají ke stabilitě rozvoje 
města a výrazně omezují 
možnost dalšího koncepčního 
rozvoje. Na to ve svém 
důsledku doplatí všichni.“

(1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

15. Jak naplňuje hlavní město Praha svou strategii rozvoje? 

§

Miroslav Linhart, Deloitte
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Praha a její rozvoj
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Pražské lokality, které se v poslední době rozvíjely pozitivním směrem 

34 %
20 %

11 %

KarlínSmíchov
(Anděl)

Praha 4 
(Pankrác, Vyskočilova)

8 %

5 %

Stodůlky, Zličín, 
Nové Butovice

Holešovice

Mezi lokalitami, které se v poslední době rozvíjejí 
pozitivním směrem podle respondentů 
jednoznačně vede Karlín, následován Smíchovem. 

Na dalších místech se umístila Praha 4 
(Pankrác, Vyskočilova) a oblast Prahy 13 a 17 
(Nové Butovice, Stodůlky, Zličín).

V případě Karlína respondenti pozitivně hodnotí 
kvalitativní rozvoj veřejného prostoru v oblasti, 
která je historicky stabilizovaná a které – kuriózně 
– výrazně pomohly povodně v roce 2002.

Respondenti si pozitivně všímají i zlepšení v oblasti 
dopravy, rozvoj metra a MHD a otevření tunelu 
Blanka.

Názory jednotlivých skupin respondentů se 
v pohledu na pozitivně se rozvíjející lokality 
výrazně neliší. 

§
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Pražské lokality, jejichž rozvoj se v poslední době vnímá negativně

5 %

Stodůlky, Zličín

16 %

11 %

4 %

5 %

Praha 4 
(Pankrác, Jižní Město, Praha 11)

Centrum, 
Malá Strana, 
Staré Město
Václavské náměstí, 

Nádraží
Bubny,
Masarykovo, 
Smíchovské, 
Žižkovské

Satelity

Mezi nejčastěji zmiňovanými lokalitami, které 
odborná veřejnost považuje za příklady 
negativního vývoje jsou zejména brownfieldy
a nádraží: Bubny, Smíchov, Žižkov a oblast kolem 
Masarykova nádraží. Respondentům dále vadí, že 
rozvojové lokality v centru města, jako např: 
Rohanský ostrov stále leží ladem. Negativně je 
vnímána i situace okolo Václavského náměstí, 
kterou respondenti hodnotí jako promarněnou 
šanci a absolutní devastace hodnoty centra 
města.

Zajímavý pohled nabízí i jeden z respondentů, 
který situaci komentuje: „Nejde ani tak 
o negativní rozvoj celých lokalit, jako spíše 
o neprobíhající rozvoj některých částí 
a hlavně o nevytváření dopravní infrastruktury, 
která rozvoj umožňuje…“

§
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Iniciátor rozvoje města

78 %
Spíše ze strany 

investorů

8 %
Rovnováha mezi 
zájmy investorů 

a městských 
částí

7 %
Spíše ze strany 
městských částí

7 %
Nevím

?

Nejde ani o zájmy městských 
částí, spíše jako o jejich 
nezájem, nesystematičnost, 
nejednotnost postojů 
a spíše odmítavý postoj 
k investorům a developerům.“

Respondenti vnímají, že rozvoj města by 
měl být v rovnováze mezi zájmy 
obyvatel, městských částí a investorů. 
Bez toho nikdy nebude město fungovat 
a dobře se rozvíjet. Jsou však 
přesvědčeni, že město je spíše pasivní, 
z důvodu absence strategie rozvoje. 
Priority a požadavky městských části se 
po každých volbách mění a mnohdy 
rozvoji spíše brání. Respondenti si 
zároveň uvědomují, že bez
iniciativy soukromých subjektů 
smysluplná koncepce a rozvoj města 
nemůže vzniknout. 

18. Je rozvoj města Prahy iniciován spíše veřejným zájmem ze strany 
městských částí anebo iniciativami investorů?

§
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Funkce města

3%

5%

8%

13%

19%

30%

31%

34%

79%

Turismus

Obchod

Výroba

Podnikání

Vzdělávání

Rekreace, kultura a sport

Bydlení

Ostatní občanská vybavenost

Dopravní infrastruktura

Infrastruktura má klíčovou 
roli v rozvoji každého města: 
město nemůže plnit svoje 
základní funkce a naplňovat 
potřeby svých obyvatel 
a uživatelů bez koncepčně 
promyšlené a funkční 
infrastruktury.“

Dopravní infrastruktura je jednoznačně 
vnímána jako nejbolestivější místo, 
omezující další rozvoj města. 
Infrastrukturou je také míněna veřejná 
doprava, zejména železniční 
a tramvajová. Silniční infrastruktura je 
podle názoru některých respondentů 
naopak předimenzovaná. Deficit vnímají 
respondenti zejména z pohledu 
kvalitativního, nikoliv kvantitativního, 
v rámci dopravní infrastruktury proto 
vadí např. bezpečnost komunikací 
a dopravních prostředků, nikoliv jejich 
hustota.

Respondenti se shodují i v potřebě 
věnovat větší pozornost veřejným 
prostranstvím, parkům a klidové zeleni.

Michal Melč, Deloitte

19. Která z funkcí hlavního města Prahy trpí největším 
deficitem z hlediska budoucího rozvoje města?

§
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Funkce města (podle skupin)

39 %
Dopravní 

infrastruktura

24 %
Dopravní 

infrastruktura

52 %
Dopravní 

infrastruktura

32 %
Dopravní 

infrastruktura

17 %
Bydlení

20 %
Ostatní 

občanská 
vybavenost

18 %
Ostatní 

občanská 
vybavenost

15 %
Rekreace, 

kultura 
a sport

12 %
Ostatní 

občanská 
vybavenost

17 %
Rekreace, 

kultura 
a sport

13 %
Ostatní 

občanská 
vybavenost

18 %
Bydlení

1.

2.

3.

Detailnější pohled nabízí analýza 
odpovědí, podle jednotlivých skupin 
respondentů: zatímco respondenti 
shodně hodnotí deficit v oblasti dopravní 
infrastruktury, pořadí na dalších místech 
se liší podle zaměření a zkušeností 
jednotlivých skupin respondentů.

§
19. Která z funkcí hlavního města Prahy trpí největším 

deficitem z hlediska budoucího rozvoje města?



30© 2016 Deloitte Česká republika

Vyváženost funkcí města

To, že město nemá strategii svého 
rozvoje se objevuje i v odpovědích 
respondentů na tuto otázku. Rozvoj 
města považují za nahodilý, necitlivý 
a nekoncepční a pokud dochází
k vyvážení mixu funkcí na lokální úrovni, 
je to vnímáno spíše jako dílo náhody 
anebo zodpovědnosti investora, než 
aktivní politiky města v oblasti jeho 
rozvoje. Na citlivé a promyšlené zásahy 
město v uplynulých desetiletích zcela 
rezignovalo a ponechalo vše živelnému 
vývoji. 

Město by mělo být 
polyfunkční – to je často 
v rozporu se stávajícím 
Územním plánem. Velmi 
často se brání i občané, kteří 
žádnou stavbu v sousedství 
nechtějí, byť by byla 
z městského hlediska 
žádoucí. Politici se chovají 
populisticky a tak se rozvoji 
brání i tam, kde by byl ku 
prospěchu.“

20. Rozvíjí se hlavní město Praha takovým způsobem, 
aby mix funkcí města byl vyvážený?

51%
34%

12% 3%

Spíše ne
Spíše ano

Ne Nevím

§
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Moderní stavba evropského významu

Podle respondentů působí Praha 
trochu jako skanzen, chybí odvaha 
pustit do města moderní, netradiční 
architekturu. Praha ani neví, kam ji 
umístit. 

Podle vyjádření jednoho 
z respondentů: „Schází žalostně, ale 
není se čemu divit, bez odvahy je vše 
vždy jen průměrné, opatrné 
a nevýrazné atd.”

Respondenti vnímají, že je třeba 
kultivovaného investora v kultivovaném 
prostředí, k tomu aby mohly vznikat 
zajímavé stavby. 

Schází – v množství 
odpovídající významu Prahy 
a stavebnímu objemu, který 
se v posledních 20 letech 
postavil.“

48 %
Rozhodně ano 36 %

Spíše ano

12 %
Ne, Praha 

takové stavby 
má

4 %
Ne, Praha 
takové stavby 
nepotřebuje

48 %
Rozhodně ano

36 %
Spíše ano

4 %
Ne, Praha 
takové stavby 
nepotřebuje

12 %
Ne, Praha 

takové stavby má

21. Schází Praze výrazná moderní stavba 
či stavební celek evropského významu?

§
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Rozvoj Prahy za posledních 20 let

60 % respondentů vnímá rozvoj Prahy 
za posledních 20 let pozitivně. 
Domnívají se, že výsledek by po takové 
době ale mohl být ještě více čitelnější 
a rozvoj rychlejší, hlavně 
v části obslužné infrastruktury. 
Respondenti však mají pocit, že se 
rozvoj hlavního města v posledních 
letech zastavil a Praha dostatečně 
nevyužívá svého potenciálu.
Podle jejich názoru je potřeba více 
podporovat především rozvoj 
brownfieldů a zároveň mají pocit, 
že tahounem rozvoje jsou spíše iniciativy 
investorů, než proaktivní kroky politické 
reprezentace.

Obrovská zanedbanost je 
na poli strategie a plánování. 
Trend se začal otáčet 
pozitivním směrem až teprve 
nedávno. Beznadějně 
a pouze negativně to 
nevidím, ale celkově by mohl 
být výsledek významně lepší.“ 

22. Vnímáte rozvoj hlavního města Prahy 
za posledních 20 let pozitivně?

34%

55%

5%
5%

1%

Spíše ne

Spíše ano

Ano

Ne

Nevím

§
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Zásady udržitelného rozvoje

Většina respondentů (63 %) je 
přesvědčena, rozvoj Prahy není 
v souladu se zásadami udržitelného 
rozvoje. Respondenti i zde poukazují na 
neexistenci Metropolitního plánu, který 
by měl principy udržitelného rozvoje 
obsahovat. Pokud nějaké zásady existují, 
trpí přepolitizováním a ideologizací. 
Udržitelností rozumí respondenti rozvoj 
v intravilánu a jeho revitalizaci, nikoliv 
rozšiřování města směrem ven. Mnoha 
respondentům není ani známa žádná 
agenda města v této oblasti. Jak říkají 
respondenti – situace se však mění 
k lepšímu, byť v ČR panuje obecná 
nechuť k tomuto tématu.

Dosud se město nesmyslně 
rozrůstalo do šířky. Je to po 
všech stránkách drahé 
a nevýhodné, mj. jakožto 
vedlejší efekt přeregulace
uvnitř města. Správný směr 
je návrat z okrajů směrem 
do centra.“

Spíše ne

54 %
Spíše ano

28 %

Ano

1 %

23. Je současný rozvoj a výstavba v Praze v souladu se zásadami 
udržitelného rozvoje?

§
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Ochrana kulturního dědictví

Jednoznačně 
nepodporuje

Spíše 
nepodporuje

Spíše 
podporuje

Jednoznačně 
podporuje

Nevím

Jednoznačně odpovědělo pouze 12 % 
respondentů. Respondenti oceňují 
význam ochrany kulturního dědictví, 
přijde jim však, že systém je zbytečně 
restriktivní a není schopen rozeznat 
kvalitu, proto se raději brání všemu. 
Mnohdy je patrná neochota památkových 
orgánů aktivně hledat nové, moderní 
cesty synergie kulturního dědictví 
a moderní architektury. V historickém 
centru je stávající rozsah ochrany 
považován za pozitivní, v širším je 
mnohdy naopak aplikována příliš rigidně. 
Respondenti si uvědomují, že ochrana 
kulturního dědictví rozvoj hlavního města 
částečně omezuje, na druhou stranu ale 
atraktivitu hlavního města podporuje.

Současnému paradigmatu 
konzervace nemovitého 
kulturního dědictví by prospěla 
inovace: pozitivní důsledky by 
pak uvítalo nejen město jako 
živoucí organismus, ale i jeho 
historický stavební fond.“

37%

47%

9%

4%

3%

24. Podporuje způsob ochrany kulturního dědictví rozvoj a atraktivitu 
hlavního města Prahy anebo jej spíše omezuje:

§
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Ochrana životního prostředí

Někteří respondenti mají kritický 
pohled: Za ochranu životního prostředí 
se vydává směs partikulárních, 
povrchních a populistických zájmů. 
Vnímají, že v některých oblastech i přes 
svoji přísnost je opodstatněná, jinde 
naopak je využívána jako nástroj proti 
rozvoji města. Podle názoru 
respondentů bohužel dochází jak 
k ničení přírody tak ke zbytečnému 
a často účelovému šikanování 
investorů.

Záleží na lokalitě – pokud 
hovoříme o centrech měst 
resp. obecně o městech je 
ochrana příliš velká, pokud 
o chráněných krajinných 
oblastech je adekvátní. Je 
potřeba individuální přístup –
města jsou určena 
k rozvoji a to je nutné 
akceptovat. Stavba vždy bude 
hlučet, prášit a mít vliv na 
životní prostředí.“

40 %
Nekoncepční

36 %
Adekvátní

11 %
Nedostatečná

10 %
Příliš velká

3 %
Nevím

25. Ochrana životního prostředí v oblasti výstavby je v České republice:

§

1) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
2) Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
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Platforma mezi městem a investory

Pouze 2 % dotázaných si myslí, 
že existuje platforma pro adekvátní 
diskusi o potřebách rozvoje Prahy mezi 
investory a zástupci města. 
Mnozí respondenti vnímají pozitivně 
snahy IPR1) (např. Ozvučná deska), 
ve kterých spatřují zárodek takovéto 
platformy, jakkoliv zatím ještě nemají 
valný dopad. Ostatní iniciativy vedené 
ze strany např. ARTN2) nebo Asociací 
developerů jsou poměrně nové 
a na jejich výsledky se teprve čeká.

Diskuse je fragmentovaná –
jak ze strany města, tak ze 
strany investorů, kteří 
nehovoří společným hlasem.“

42 %
Ne

30 %
Nevím

?

2 %
Ano

21 %
Ano, ale není 
dostatečně 

využívaná ze 
strany města

5 %
Ano, ale není 
dostatečně 
využívaná ze strany 
investorů

26. Existuje platforma pro adekvátní diskusi o potřebách hlavního 
města Prahy a plánování jeho rozvoje mezi městem a investory?

§
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Spolupodílení investora na rozvoji dané lokality

91 % dotázaných se domnívá, 
že investor by se měl spolupodílet
v rámci svého investičního záměru 
na rozvoji dané lokality. Pouze 6 % 
oslovených je přesvědčeno, že pro to 
není důvod anebo je tento požadavek 
dostatečně zohledněn ve stávající 
legislativě. Respondenti jsou názoru, 
že tento princip je klíčovou hodnotou 
pro zodpovědného investora – nejen 
dohlížet na své náklady, ale také na 
funkčnost a atraktivitu projektu, 
zprostředkovaně tedy i dané lokality. 
Poukazují, že v legislativě je sice 
definována tzv. plánovací smlouva, 
ale městské části mají svoje pravidla, 
která následně vytváří prostor pro 
netransparentní postupy. 

Investor spoluvytváří lokalitu 
– proto by se samozřejmě 
měl podílet na jejím dalším 
rozvoji, i mimo svůj záměr. 
Nicméně je to vždy věc 
koncepce rozvoje širší 
lokality, kde investor nemůže 
zcela suplovat město.“

64 %
Ano, mělo by být 
definováno 
legislativně

27 %
Ano, na základě 

dobrovolnosti

5 %
Ne, již 
dostatečně 
zohledněno 
v legislativě

3 %
Nevím?

1 %
Ne,
není důvod

§

§

Ne

27. Domníváte se, že by se investor měl v rámci svého investorského záměru 
spolupodílet na rozvoji dané lokality/komunity?

§
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Využití brownfieldů

Respondenti jsou přesvědčeni, že 
podpora využití brownfiledů ze strany 
města je nedostatečná. Jejich rozvoj je 
zpravidla nesmyslně městem blokován 
špatnými smluvními vztahy, kdy se 
s brownfiledy ve výsledku nic neděje. 
Jakkoliv by město mělo samo iniciovat 
procesy změn a další využití těchto 
ploch, neexistuje v tomto směru žádný 
systém pobídek pro investory.

Město by mělo mít koncepci, jak území 
využívat a kombinací srozumitelných 
regulativů a pobídek se zasadit 
o realizaci této koncepce.

Podporuje je nekoncepčně 
a špatně – brownfield je 
příležitost pro kvalitu 
výstavby.“

„Překážek je bohužel mnoho. 
Město se nechopilo role 
vedoucího manažera 
proměny brownfields.“

60%

18%

16%

5%

1%

Spíše ne

Spíše ano

Ne

Nevím

Ano

28. Domníváte se, že hlavní město Praha ve svém 
rozvoji dostatečně podporuje využití brownfieldů?

§
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Vzorové město pro Prahu

31,4%

15,7%

10,5%
9,2% 9,2%

5,2% 4,6% 3,9% 3,3% 3,3% 2,6%

Amsterdam, Stockholm, Berlín, Kodaň – koncepční přístup 
k řešení urbanismu a otevřeny dialog mezi soukromým a veřejným 
sektorem.“

Vídeň, vynikající dopravní 
infrastruktura, památková péče, využití 
brownfieldů.“

„Berlín – zejména pokud jde o rozvoj 
a intenzitu stavebních prací, 
velkorysost záměrů jak velkých 
investic, tak i drobných projektů.“

„Kodaň – velikostí odpovídá Praze, má 
historické jádro a v poslední době 
perfektně skloubilo moderní 
i starou zástavbu, komplexně řeší 
dopravu a umí přilákat turisty – vše co 
by měla umět Praha.“

„Londýn – ukázka, že stará 
a moderní architektura dokáže 
fungovat vedle sebe a dokonce se 
jedná o atraktivní symbiózu.“

29. Jaké město může být vzorem pro Prahu, případně proč a v jaké oblasti?

§
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Komentáře, doporučení či náměty týkající se oblasti výstavby a rozvoje hlavního města Prahy

„Je potřeba stanovit koncepci rozvoje města, dokončit územní 
plán na základě této koncepce a pak s pomocí IPR tuto 

koncepci naplňovat. Koncepce by měla vzniknout na základě 
politické vize a odborné i laické diskuze. do diskuze by také 

měli být přizváni ti, kteří město staví – tedy především 
developeři. Město by mělo vytvořit platformu pro tuto diskuzi 

a pak se výsledky řídit.“

„Praha potřebuje novou ambiciózní a udržitelnou 
dlouhodobou vizi rozvoje a její kontinuální politickou 
podporu. Měla by se stát i součástí mezinárodního 

kontextu debaty o tvorbě a rozvoji měst.“

„Dlouhodobá a dodržovaná strategie 
rozvoje města a územního plánování 
včetně návazné infrastruktury je klíč k 

udržitelnému rozvoji a fungování 
každého města – tzn. i Prahy.“ 

„Doporučuji omezit přehnaný vliv památkářů a ekologických 
aktivistů na proces výstavby. Vše jen komplikují a zdržují bez 

odpovědnosti za výsledek jejich destruktivní činnosti. Všechny 
staré stavby nemohou být památky, některé je nutno zbořit 
a na jejich místě postavit něco nového, s architekturou naší 

doby.“

„Jednoznačně je potřeba řešit územní plán 
a dlouhodobý rozvoj Prahy, definovat 

a vybudovat zásadní páteřní infrastrukturu, 
nastavit a zjednodušit povolovací procesy 

staveb.“

„Nutnost dokončení 
vnitřního a vnějšího 
dopravního okruhu 

a jasný územní plán“

„Největší problém je krize důvěry a politická 
reprezentace. Recept na zlepšení vidím v určité 

emancipaci občanské společnosti, vyšší informovanosti 
občanů i reprezentace, zvýšení odborné úrovně diskuse. 

Ale je to běh na dlouhou trať.“

§



41© 2016 Deloitte Česká republika

Pro více informací týkající se studie prosím kontaktujte:

Miroslav Linhart

Deloitte Advisory
+420 737 235 553
mlinhart@deloittece.com

Michal Melč

Deloitte Advisory
+420 730 181 794
mmelc@deloittece.com

David Marek

Deloitte Advisory
+420 606 656 599
dmarek@deloittece.com
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