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ČAS NA DOBRÉ ZPRÁVY
Žádný zdrcující propad poptávky po nových bytech
se po vpádu koronaviru na území Čech, Moravy
a Slezska nekonal, shodují se developeři rezidenč-
ních projektů. A ačkoli někteří z nich zprvu zvažovali
posunutí plánového zahájení prodeje či výstavby,
nepropadli panice a vyplatilo se jim to. Zájem lidí je
prý dokonce vyšší, než čekali. Jestliže se tedy první
dny a týdny pandemie nesly ve znamení určitého po-
klesu zájmu o nové bydlení, předběžná květnová
a zejména pak červnová čísla vycházející z analýzy
společnosti Trigema napovídají, že hlad po novostav-
bách neustává. Jak v rozhovoru pro magazín Reality
říká Petr Pujman, generální ředitel KKCG RE, lidé si
v krizi prostě ještě víc uvědomují trvalou hodnotu
nemovitostí.
Pozitivně působí i zpráva, že konec nouzového sta-

vu v Česku přinesl výrazné zlevnění hypoték napříč
hypotečním trhem. V květnu průměrná úroková saz-
ba klesla na 2,3 procenta. Česká národní banka navíc
snížila limity pro úvěrování, a nově tak lze získat až
90procentní hypotéku.
Z otloukánka hvězdou. Tak by se dal lapidárně po-

psat osud logistických areálů. Nevzhledné krabice
podél silnic, které jen zabírají místo polím – to je po-
hled velké části populace na logistická centra. Prav-
da, o přehlídku architektonických skvostů se povět-
šinou nejedná, ale řekli byste v době před krizí, že se
tento poněkud přehlížený segment realitního trhu
doslova přes noc stane hvězdou? Logistika a distri-
buce totiž v okamžiku zavření obchodů byly napros-
to klíčovými pro zásobování léky a základními potra-
vinami. Přiznejme si – bez nich by nám bylo krušno.
Přeji vám krásné léto plné dobrých zpráv.
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Jaké stopy zanechala krize
na tuzemském realitním trhu?

odle Jana bureše, hlavního ekonoma společ-
nosti Patria Finance, se ekonomický propad
způsobený opatřeními zavedenými v rámci
nouzového stavu v dubnu pohyboval na úrovni
27 až 28 procent hdP. Šok vyvolaný pandemií
koronaviru tak logicky zasáhl i tuzemský realit-
ní trh se všemi jeho segmenty.
Realitní trh jako celek se v důsledku pandemie ko-

ronaviru stal jedním z nejpostiženějších oborů české
ekonomiky. Podle Jana Bureše ze společnosti Patria
Finance dokonce druhým nejzasaženějším. Jak se
nouzový stav projevil v jednotlivých segmentech
oboru, co všechno trh ještě čeká a může mít krize ví-
těze či přinést i nějaká pozitiva?

realitní investice
Ceny komerčních nemovitostí v uplynulých letech
dosahovaly historického maxima a mnozí investoři
si stěžovali, že špičkové investiční produkty na trhu
buď nejsou, nebo jsou už tak drahé, že jsou nad rá-
mec jejich možností. Koronavirus přinesl zpomalení

investiční aktivity, protože většina investorů zaujala
vyčkávací postoj. I v měsících pandemie ale byly
na území České republiky dokončeny některé realit-
ní transakce, za všechny jmenujme například prodej
pražského obchodního domu Kotva realitnímu fon-
du Generali, a probíhaly akvizice českých investorů
v zahraničí. Díky nim například portfolio nemovi-
tostního fondu České spořitelny rozšířil logistický
areál na Slovensku a CPI Property Group nakoupila
další kancelářské budovy ve Varšavě. Ve všech pří-
padech se jednalo o transakce, které byly rozjedná-
ny už v loňském roce a v době koronaviru byly
úspěšně dokončeny.

text ❙ Markéta Miková, Jana hrabětová
Foto ❙ archiv redakce

P
Místa, která

jsou obvykle
plná života,
osiřela
(praga studios).
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Řada obchodních jednání plánovaných či probíha-
jících v jarních měsících byla odložena, dokud nebu-
de k dispozici více tržních dat, případně byla rovnou
přesunuta na druhou polovinu roku, kdy bude mož-
né cestovat, přecenit nemovitosti a kdy se také ustálí
podmínky nemovitostního financování. Realitní po-
radci navíc upozorňují na to, že investoři mají stále
dost kapitálu, který čeká na svou alokaci, a že k dlou-
hodobým hráčům se nyní přidají i takzvaní oportu-
nističtí investoři.
„Na českém trhu komerčních nemovitostí je u in-

vestorů evidentní přístup Flight to Quality. Zname-
ná to, že institucionální kapitál i nadále aktivně vy-

98%
pokles tržeb za disponibilní pokoj zaznamenalo
v průběhu měsíce dubna hotelnictví v praze. naše
hlavní město se tak za první čtyři měsíce letošního
roku stalo druhým nejpostiženějším hotelovým
trhem v evropě. smutné prvenství drží řím.

hledává investiční příležitosti, ale
zaměřuje se převážně na prvo-
třídní a bezpečné produkty se
zajištěným a udržitelným pří-
jmem a delšími nájemními
smlouvami. Takových nemovitostí je ale na tuzem-
ském trhu nedostatek, což bude v dlouhodobém
horizontu vytvářet převis poptávky nad nabídkou
zejména v administrativním a průmyslovém seg-
mentu,“ přibližuje situaci na trhu Jiří Horák, ředitel
kapitálových trhů poradenské společnosti JLL.

Hotely
Pražský hotelový sektor zasáhla opatření proti šíření
koronaviru zcela zásadním způsobem. Podle údajů
poradenské společnosti Cushman &Wakefield se
v dubnu obsazenost pražských hotelů propadla
zhruba na 2,5 procenta, což je hlavní důvod téměř
98procentního poklesu RevPAR (revenue per availa-
ble room, tedy tržba za disponibilní pokoj, jeden
z nejdůležitějších ukazatelů používaných k měření
úspěchu ubytovacího zařízení). Praha se v tomto ob-
dobí stala nejvíce postiženým hotelovým trhem v Ev-
ropě a za první čtyři měsíce roku druhým nejpostiže-
nějším, a to hned po Římu.
„Pražští hoteliéři hlásí značné ztráty a uvádějí, že

za současného stavu poptávky a vládní podpory by
dokázali přežít již jen několik málo měsíců. Není po-
chyb, že bude potřeba cílenější podpora a spoluprá-
ce všech zainteresovaných stran. Fáze oživení již za-
čala, ale rozhodně k němu nedojde přes noc. Praha
je závislá na mezinárodním turismu, který v roce
2019 tvořil téměř 90 procent přenocování a jehož
značná část pochází ze zemí mimo Schengen. Kon-
krétně v roce 2019 se jednalo o 58 procent. To se
kvůli pokračujícím omezením cestování do EU hned
tak nevrátí,“ říká Bořivoj Vokřínek, vedoucí výzkumu
hotelového trhu Cushman &Wakefield.
„Dobrou zprávou ale je, že Česká republika je jed-

nou z prvních zemí, které umožnily hotelům otevřít.
Otevření hranic se sousedními zeměmi, jako je Ně-
mecko nebo Rakousko, a povolení cestování podle
mě bude dobrý začátek,“ dodává Bořivoj Vokřínek. ➤

i vloni otevřený
hotel urban
CrÈme na jaře
náhle potemněl.
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Maloobchodní neMovitosti
Dalším realitním segmentem, kterého se vládní opat-
ření dotkla zcela zásadním způsobem, byly kamenné
prodejny a nákupní centra. S výjimkou prodejen po-
travin, léků, drogistického zboží a květin museli ma-
loobchodníci své prodejny téměř na dva měsíce uza-
vřít. Koronavirová krize se tak stala testem jejich fi-
nanční síly, protože peníze, které vložili do nákupu
svého zboží, se jim nevrátily na tržbách. Navíc stáli
před rozhodnutím, zda svým zaměstnancům pošlou
výplatu, uhradí nájemné za zavřené a nevydělávající
prodejny a objednají zboží na druhou polovinu roku.
V dubnu se rozběhla intenzivní jednání mezi ná-

jemci a pronajímateli o úhradě nájemného, jež od-
lehčila vláda ČR rozhodnutím vyčlenit pět miliard ko-
run na dotaci nájmů za období od dubna do června
2020. Díky nim přijde vlastník nemovitosti o jeden
měsíční nájem a nájemce ušetří 80 procent nájmu
za tři měsíce, pokud byl postižen vládními opatřeními
proti pandemii. Toto ustanovení se netýká servisních
poplatků, které se hradí nad rámec nájemného.

➤

z dlouhodobého hlediska je důležitá
vůle investorů všechny rozestavěné
projekty dokončit a zahájit nové.

„V první fázi se všechny tři stra-
ny, tedy nájemce, pronajímatel
a stát, snažily překlenout důsled-
ky koronavirové krize společně.
Nyní přecházíme do dalšího ob-
dobí, kdy se situace v nákupních centrech začne
postupně vracet do normálu. A vše závisí na tom,
jestli budou mít jak maloobchodníci, tak zákazníci
dostatek finančních prostředků. Ti první, aby mohli
nabídnout sezonní zboží, a ti druzí, aby ho měli chuť
kupovat. Sezona druhé poloviny roku začíná s ná-
vratem do školy a vrcholí Vánocemi,“ říká Martin Ši-
mek, vedoucí správy obchodních center Cushman
& Wakefield.
„Udělali jsme všechno pro to, aby se zákazníci

do nákupních center vrátili co nejdříve. Zavedli
jsme potřebná hygienická opatření, podporujeme
maloobchodníky ve znovuotevření jejich prodejen
a chystáme marketingové akce pro období letních
slev. Návštěvnost center se po jejich znovuotevření
rychle vyšplhala k 75 až 80 procentům běžné ná-
vštěvnosti. Po otevření food courtů to bude zase
o něco víc. A i když koronavirus nahrál e‑commer-
ce, na změnu dlouhodobých vzorců spotřebitelské-
ho chování byl krátký,“ dodává David Pažitka, který
v Cushman & Wakefield zodpovídá za správu desít-
ky obchodních center.

sky rezidence
bohdaleC bude
dokončena dle
plánu příští léto,



ONDŘEJ boháČ, ředitel, institut plánování a r ozvoje
hl. m. prahy
stavebnictví nemá v praze pouze ekonomický vý- 
znam, ale jeho fungování má dopad i na dlouhodo-
bou krizi bydlení, a tudíž také na kvalitu života 
obyvatel. stavební firmy mají zpravidla nasmlouva-
né práce v řádu měsíců a jsou víceméně odolné vůči 
krátkodobým ekonomickým krizím způsobeným na-

příklad vládními opatřeními v boji s koronavirem. toto odvětví, kte-
ré v hlavním městě zaměstnává celkem 63 tisíc lidí, navíc výrazně
zpomalovalo svůj růst již před současnou krizí: z devíti procent v ro-
ce 2018 na tři procenta v roce 2019.
z dlouhodobého hlediska může být další ránou pro stavebnictví

i pokles pracovní síly z ciziny, která v praze v loňském roce tvořila
přibližně 16 procent. tento pokles může být částečně vyrovnán za-
městnáním tuzemských pracovníků, kteří byli propuštěni z jiných
profesí. vzhledem k nízkým platům však nelze počítat s tím, že je na-
hradí zcela.
v dlouhodobém kontextu je pro stavebnictví důležitá vůle investo-

rů pokračovat v již připravených projektech a začít projekty nové,
a to i za potenciální ekonomické recese. v tom hraje zásadní roli ta-
ké praha, která může podpořit trh z pozice veřejného investora, ale
i usnadněním výstavby soukromých investorů – například uvolněním
stavebních uzávěr.
jednou z negativně ovlivněných oblastí na trhu s realitami jsou

i kancelářské prostory. ačkoliv řada firem počítá s aspoň částečným
udržením svého provozu v on-line režimu, není pravděpodobné, že
by dlouhodobě klesal zájem o výstavbu nových kancelářských pro-
stor. současná krize ale může mít dopad na podobu stávajících i no-
vých developerských projektů. ty budou pravděpodobně více zo-
hledňovat požadavky na lepší ventilaci vzduchu, menší koncentraci
osob v open space prostorách a další aspekty spojené s vyššími hygi-
enickými standardy.

kanceláŘe
V návaznosti na vyhlášení nouzo‑
vého stavu přesunula většina firem
své zaměstnance na home office.
Ze dne na den se vylidnila cowor‑
kingová centra a krize prověří také
jejich ekonomickou sílu.
Ve statistikách Prague Research
Fora se za první čtvrtletí roku 2020
na pražském kancelářském trhu
projevil pokles poptávky – mezi‑
ročně o 37 procent. Hrubá poptáv‑
ka v tomto období dosáhla pouze
69 600metrů čtverečních, což je
od roku 2015 nejnižší výsledek
v prvním čtvrtletí. Celkovámíra
neobsazenosti se pohybuje
na úrovni 5,4 procenta.
Na pražském trhu s kancelářemi

byly v prvním čtvrtletí roku dokon‑
čeny dvě nové administrativní bu‑
dovy (Churchill II a Kotelna, fáze II),
zahájena byla výstavba jedné, a to
třetí etapy projektu Harfa.
Poradenská společnost Colliers

International ve své aktuální zprá‑
vě Prague Offices Q1 2020 uvádí,
že teprve průběh výstavby pláno‑
vaných 151 tisíc metrů čtverečních
nových pražských kanceláří ukáže,
do jaké míry současná krize ovliv‑
ní dodávky stavebních materiálů
i dostupnost pracovníků pro sta‑
vební práce. Vzhledem k těmto
faktorům lze očekávat, že některé
projekty budou zpožděny a že se
určitá nejistota dotkne i plánova‑
ných projektů. Větší mezinárodní
nájemci se podle zprávy Colliers
International zaměří na to, aby svá
pracoviště přizpůsobili požadav‑
ku na společenský odstup poté,
co se jejich zaměstnanci budou
po etapách vracet do firemních
kanceláří. A i když se pandemická
situace zlepšuje, je možné před‑
pokládat, že podstatná část lidí
bude i nadále pracovat z domova.

skladY
Logistické areály v době koronavi‑
ru zažily svou chvíli slávy, kdy i dí‑
ky nim v podstatě bezproblémo‑

JakÉ bUdoU v oblasti develoPMentU
neJzásadněJŠí dŮsledkY noUzovÉho stavU?
JsoU JiŽ PatRnÉ, nebo se PRoJeví aŽ ČaseM?

cover story anketa

➤

vě probíhalo zásobování otevřených obchodů i obyvatel potravinami,
léky a zdravotnickýmmateriálem, drogistickým a dalším zbožím, u ně‑
hož byly internetové obchody schopny doručení zajistit.
„Koronavirová krize zasáhla trh průmyslových nemovitostí stejně

rychle jako všechna ostatní odvětví, ale s tím rozdílem, že okamžitě
vzrostla obrovská poptávka po volných skladových prostorech,“ popi‑
suje situaci Jakub Holec, ředitel poradenské společnosti 108 Agency.
Zboží na cestě do prodejen bylo nutné ihned uskladnit, maloobchodní
prodejny byly plné zimního zboží, které čekalo na výprodej, a mezitím
už přijížděla jarní kolekce. Stejně tak krizi čelili maloobchodní prodejci

7
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potravin, kteří se ze dne na den potýkali s obrovskou
poptávkou ze strany zákazníků pořizujících si zásoby.
Firmy najely na dvousměnný cyklus a doufaly, že
u nich se nemoc neprojeví. Řetězce, které neměly
alespoň dvě distribuční centra v České republice, si
pro jistotu pronajaly další plochu spekulativně, aby
měly odkud zásobovat, pokud by nemoc propukla
v původních prostorách. Jediná možnost nákupu by-
la přes internet. On‑line prodejci potravin vystřelili
nahoru a ze dne na denměli větší tržby než před Vá-
noci. Situaci využili brilantně. E‑commerce na tom
byla velmi podobně a myslíme, že tento trend již bu-
de pokračovat,“ přibližuje důsledky a průběh nouzo-
vého stavu v segmentu logistiky Jakub Holec.
Dopady koronavirové krize velmi významně pocíti-

li například výrobci automobilů, kteří přechodně za-
stavili výrobu, což se samozřejmě dotklo i jejich čet-
ných tuzemských subdodavatelů.
Ze zprávy Industrial Market OverviewQ1 2020 spo-

lečnosti Colliers vyplývá, že statisticky významně po-
klesla poptávka i po těchto nemovitostech. Takzvaná
čistá realizovaná poptávka (net‑take up) v tomto ob-
dobí dosáhla výše 93 600 metrů čtverečních, což
představuje mezikvartální pokles o 63 procent, mezi-
roční pak o 73 procent. Na konci prvního čtvrtletí le-
tošního roku bylo podle údajů Colliers International
dokončeno 211 100 metrů čtverečních nových indus-
triálních ploch celkem ve 14 budovách. V závěru břez-
na bylo ve výstavbě dalších 534 500 metrů čtvereč-
ních nových prostor, z nichž je 57 procent již předpro-
najato. Průměrná míra neobsazenosti se na konci
prvního čtvrtletí pohybovala na úrovni 5,5 procenta.

develoPeRská výstavba
„Development rozestavěných
projektů zatím probíhá bez zásad-
ních problémů, nedostatek mate-
riálu a lidských zdrojů se nedosta-
vil a banky i investoři bez přeruše-
ní poskytují nasmlouvané finance.
Problém se podle mě projeví v ho-
rizontu tří měsíců až roku, kdy no-
vé projekty narazí na neochotu
bank poskytnout developerské či
stavební úvěry. Development je
totiž bankami považován za riziko-

vější než investice do stávajících
výnosových nemovitostí. Banky
budou zároveň zvažovat alokaci
kapitálu – vzhledem k podmínkám
kapitálové přiměřenosti, které je
budou spíše posouvat k úvěrování
projektů garantovaných státem.
Amezi ně development primárně

➤

kanceláře
napříč republi-
kou byly svědky
odchodů lidí
na home office.

nouzový stav
uzavřel také
všechny hotely
v horských
střediscích.
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nepatří,“ říká Jaroslav Kaizr, zakla‑
datel a odborný garant programu
MBARE, studijního progra‑
muMBA zaměřeného na develop‑
ment, investice a oceňování ne‑
movitostí, který běží na Vysoké
škole ekonomické v Praze.
„Je tedy zřejmé, že prostředí níz‑
kých úrokových sazeb v příštích
dvanácti měsících rozhodně ne‑
bude stimulovat developery k ak‑
tivitě. Nemožnost sáhnout si na fi‑
nancování bude znamenat pozdr‑
žení projektů a menší aktivitu ze‑
jména v regionech, kde jsou inves‑
tice potřeba. Z mého pohledu je
potřeba, aby se v České republice
konečně začalo platit eurem, trh
s komerčními nemovitostmi již
v eurech funguje a trhu rezidenč‑

nímu by to velmi pomohlo. Sou‑
časná situace akceleruje problé‑
my, které se již několik let kupí
a které je třeba naléhavě řešit.
Soukromý sektor se o sebe umí
postarat, jen je potřeba vytvořit
plně tržní prostředí,“ dodává Ja‑
roslav Kaizr. ◾

JakÉ bUdoU v oblasti develoPMentU
neJzásadněJŠí dŮsledkY noUzovÉho stavU?
JsoU JiŽ PatRnÉ, nebo se PRoJeví aŽ ČaseM?

MaRcel soURal, předseda představenstva, trigema
rezidenční development dlouhodobě trpí zdlou-
havým povolováním staveb a z toho plynoucí ne-
dostatečnou nabídkou nových bytů na primárním
rezidenčním trhu. tato situace se ani v průběhu
trvání nouzového stavu nezměnila. naopak státní
správa řešila stejná opatření jako všichni ostatní
a na povolování čas nezbyl. nicméně prodej no-

vých bytů se nezastavil. pokračoval v distančním režimu dál. vzhle-
dem ke stále nízké nabídce na primárním trhu neočekáváme žádnou
zásadní trendovou změnu. státy zachraňují své ekonomiky tištěním
nových peněz a snižováním úrokových sazeb, čímž klesá jejich hod-
nota. koupě nemovitosti, respektive bytu je v takovém případě
vhodnou formou uložení těžce vydělaných prostředků do budoucna.

PetR Michálek, generální ředitel, skanska reality
již nyní za největší dopad nouzového stavu pova-
žujeme hluboký zářez do fungování celé ekono-
miky a vyvolání nejistoty, obavy z budoucnosti.
tím u určitých klientů rezidenčních developer-
ských projektů došlo k omezení koupěschopnosti
z důvodu hrozící ztráty zaměstnání, omezení
vlastního podnikání či omezení vstupu cizinců

na území české republiky. celkově došlo ke snížení chuti do velkých
investic, mezi něž pořízení vlastního bydlení patří.
významné dopady nouzového stavu do oblasti povolování staveb

a výstavby běžících projektů jsme nezaznamenali.

dUŠan kUnovský, předseda představenstva,
Central GrouP
zájem o byty se během pandemie zastavil jen
velmi krátce a nyní již opět roste. lidé v nejisté
době hledají bezpečnou investici, poptávce po-
máhají i dostupnější hypotéky. vidíme to na na-
šich dvou nově uvedených projektech, v nichž se
za měsíc prodala už polovina bytů.

bytová výstavba stále trpí pomalým povolováním, kdy se povoluje
jen polovina z potřebných 10 tisíc bytů ročně, na tom koronakrize
nic nezmění. naopak se může v důsledku omezení fungování úřadů
v době krize tento počet ještě zmenšit. to pak může mít za následek
ještě vyšší převis poptávky nad nabídkou.
dá se předpokládat, že lidé se budou raději obracet na develope-

ry s tradicí. ti menší se proto mohou dostat do problémů a trh bu-
dou muset opustit. na druhou stranu to ale může pro větší hráče
znamenat příležitost pro nové akvizice.

cover story anketa
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Projeví se zkušenosti ze stavu
nouze v plánech nových center?

ařízení uzavřít většinu obchodů a provozoven
služeb od poloviny března tvrdě dopadlo
nejen na zákazníky, ale především na majitele
a nájemce maloobchodních jednotek a vlast-
níky obchodních center.
Od konce května se opatření provázející nouzový

stav v Česku postupně uvolňují, brány obchodů
a shopping center se otevírají a lidé si do nich opět
nacházejí cestu. Avšak spolu s probouzením se z do-
by připomínající zlý sen vyvstává před provozovateli
a majiteli obchodů řada palčivých otázek. Jaká bu-
doucnost obchodní centra čeká? Jak moc ji ohrožuje
rozmach on-line nakupování? A do jaké míry se bu-
de muset s ohledem na prožitou krizi proměnit jejich
design a bezpečnost, aby se lidé do center vrátili co
nejdříve a v počtu, na který byli zvyklí před krizí?

Vítejte zpět
Podle realitní poradenské společnosti CBRE se dalo
očekávat, že v týdnech po úplném otevření obchod-
ních center budou mezi některými zákazníky obavy
z nákazy koronavirem přetrvávat. „Statistiky návštěv-
nosti center z prvních týdnů po otevření však ukazují,

že byť se počet zákazníků zatím nevrátil na původní
hodnoty z loňska, postupně se zvyšuje a na úroveň
z minulého roku by se mohl vrátit v poměrně krátké
době,“ optimisticky konstatuje Tomáš Míček, ve-
doucí správy obchodních center v CBRE. Je ale na-
snadě, že se obchodní centra budou muset v éře
po koronaviru svým způsobem změnit. Jejich majite-
lé a provozovatelé totiž budou muset návštěvníky
přesvědčit, že centra jsou z pohledu potenciálního
zdravotního ohrožení bezpečná.
„Centra budou na tuto oblast klást velký důraz:

prostřednictvím různých technologií budou napří-
klad investovat do prevence šíření různých druhů vi-
rů. Pro chuť lidí utrácet za zboží, služby a zábavu
v obchodních centrech bude ale důležité především

Text ❙ jana Hrabětová
Foto ❙ archiv redakce a Shutterstock

N
ObchOdNí ceNt-

rum Palladium
situované v cent-
ru Prahy Každý
den Před Korona-
krizí NavštívilO
Průměrně
47 tisíc zákazNí-
Ků. Podle údajů
z roKu 2015 zde
lidé měsíčně utra-
tí Kolem 350 milio-
nů Korun. jarní
měsíce ale statis-
tiky NekOmPrO-
misně PřePsaly.
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79 %
zákazníků přivedla do nákupních center
po jejich znovuotevření v květnu takzvaná
odložená spotřeba.

uzavření jejich maloobchodních jednotek chybějí
potřebné zdroje na pokrytí závazků vůči pronajíma-
telům a vlastníkům obchodních center v podobě ná-
jemného a poplatků spojených s jejich provozem.
Vlastníci obchodních center jsou ale také ve složité
pozici: po dobu nouzového stavu museli zajistit pro-
voz i přesto, že centra zdaleka nebyla kompletně vy-
tížena (fungovala v nich jen část maloobchodních
jednotek, jako například hypermarkety, pokud měly
vlastní vstup, lékárny, drogerie apod.). I když se cen-
tra snažila minimalizovat provozní náklady, stále jim
vznikaly závazky vůči třetím stranám, které musela
hradit: platby za energie, úklid a údržbu, bezpeč-
nost apod. Tento stav nebyl a není jednoduchý ani
pro jednu stranu. Po dlouhých peripetiích nakonec
zasáhl stát a svými intervencemi pomáhá zmírnit ne-
gativní dopady jak pro nájemce obchodních jedno-
tek, tak i vlastníky center. Při splnění stanovených
podmínek přispěje 50 procenty na komerční nájmy
v období duben až červen v případě, že vlastníci
center poskytnou nájemcům 30procentní slevu a ná-
jemce doplatí zbylých 20 procent. „Za vládní pod-
poru a program Covid – Nájemné jsou obě strany
velmi vděčné. Je to první krok k tomu, aby obchodní
centra a jejich nájemci tuto nelehkou situaci zvládli,“
říká Tomáš Míček. Obsazenost českých obchodních
center byla v květnu 2020 zhruba 97 procent. Podle
Jana Kubíčka, předsedy českého výboru Asociace
nákupních center, je odpouštění nájmů spíše výji-
mečné, protože nájem obchodů dělá většinu tržeb ➤

to, jaké budou disponibilní příjmy domácností – jak
hluboká bude recese ovlivňující zaměstnanost, in-
vestice i další faktory, které mají dopad na zákaznic-
ké chování. Právě fungování konceptů z kategorie
zábavy, která má na návštěvnost a provoz mnoha
center významný vliv, je pro následující období zatím
velkou neznámou. Jde především o to, jak se tyto
koncepty budou schopny přizpůsobit hygienickým
a bezpečnostním předpisům a požadavkům,“ upo-
zorňuje na důsledky krize Tomáš Míček.

VlaStníci, nájemci a Stát: koordinace
a Vzájemná podpora jSou nezbytné
Většina nájemců se po dobu mnohatýdenního nou-
zového stavu dostala do situace, kdy jim v důsledku

ostravsKý
Outlet areNa
mOravia PrO
veřejnost ote-
vřel již 27. dubna.
sPlnil totiž Pod-
mínKu vlády čr,
Podle níž
mohly v dubnu
otevřít Pouze
obchody, Které
mají venKovní
vchod a veliKost
Prodejen do
2500 metrů čtve-
rečních.
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Navíc řada center plánuje v rámci své obchodní stra-
tegie zajištění maximální podpory jednotlivým ob-
chodům a jejich obratům pomocí vybraných marke-
tingových nástrojů. „V některých případech bude
následovat monitoring návštěvnosti a obratů, aby se
nastavila další strategie podpory nájemců z těch ka-
tegorií, které byly nouzovým stavem nejvíce zasaže-
ny a jimž se obraty na potřebnou úroveň v krátkém
čase nevrátí,“ vysvětluje Tomáš Míček.

budou inVeStice do obcHodnícH center
nadále atraktiVní?
„Český maloobchodní trh byl po celou dobu po-
sledních pěti let nebývale výkonný a i přes vysoký
podíl e-commerce se mohl chlubit velmi vysokými
obraty v porovnání s výškou nájemného. Z prvních
týdnů po otevření center vidíme pozitivní trend
a chuť zákazníků v kamenných obchodech nakupo-
vat. Vůle k investicím do obchodních center bude
záležet na tom, jaký bude dopad koronaviru na ná-
jmy v nich,“ říká Katarína Brydone, vedoucí oddělení
investic do nemovitostí a ředitelka retailového od-
dělení CBRE. Koronavirová krize by podle CBRE
mohla vést k přehodnocení plánovaných projektů
na remodelling obchodních center. Budoucí investi-
ce by mohly směřovat do technologií a opatření, dí-
ky nimž by centra snadněji zvládala případná omeze-
ní – jde například o vybudování prodejen se samo-
statnými vchody. ◾

center a i ona mají své značné závazky. Zatímco ná-
jemci mají podle něj nést krátkodobé riziko, pronají-
matelé to dlouhodobé. „S kolegy jsme se nicméně
shodli, že v rámci podpory tohoto velmi zasaženého
odvětví nájemcům pomůžeme, protože jsme part-
neři. Jsem rád, že jsme se s ministrem Havlíčkem do-
hodli na tom, že je potřeba koordinovaná akce. Ná-
jemcům pomůže stát i my,“ říká Kubíček.

nákupní cHoVání dneS a V blízké
budoucnoSti
První týdny po otevření obchodních center ukazují,
že jejich návštěvnost narůstá postupně, a to i ve spo-
jitosti s celkovým rozvolňováním vládních karantén-
ních opatření. Podle analýzy CBRE, která probíhala
v polovině května na vzorku 500 zákazníků z celé
České republiky, je pro 79 procent z nich hlavní mo-
tivací k návštěvě obchodních center tzv. odložená
spotřeba. Tedy touha pořídit si věci, které si během
karantény nakoupit nemohli. Zhruba tři čtvrtiny
z nich, 77 procent zákazníků, přitahují do center sle-
vy. Přestože po dobu nouzového stavu lidé častěji
než dříve nakupovali on-line, analýza CBRE ukázala,
že nákupní chování Čechů z hlediska prodejních ka-
nálů pravděpodobně nedozná zásadnějších změn.
„Kamenné obchody budou mít stále své nezastupi-
telné místo. 76 procent lidí dokonce uvedlo, že pan-
demie koronaviru jejich nákupní zvyklosti nezmění
a že i nadále hodlají nakupovat výhradně v těchto
obchodech. Lidé dokonce neplánují výrazně změnit
ani využívání restaurací, dalších gastroprovozů a slu-
žeb, ani frekvenci návštěv kin uvnitř obchodních
center,“ dodává Klára Bejblová, vedoucí výzkumu
retailového sektoru v CBRE. To vše je pro budouc-
nost kamenných obchodních center dobrá zpráva.

➤

z výzKumu cbre vyPlývá, že náKuPní
chování většina čechů nezmění
a Kamenné obchody neoPustí.
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➞ slavNOstNí
otevření centra
strOmOvka Na
PražsKé letné
Proběhlo
v závěru roKu
2019. za Pár měsí-
ců Přišla Krize…
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Stavebnictví se s krizí potýkalo
už před pandemií
Text ❙ jana Hrabětová
Foto ❙ archiv kkcG re

obchodní centra patřila spolu s hotely a restauracemi mezi nejvíce
postižené koronavirovou krizí. Podepisuje se tato zkušenost
na změnách v koncepci obchodní části vámi budovaného centra
bořislavka nebo v přístupu některých nájemců?
Máte bohužel pravdu, navíc u obchodních center se k restauracím ještě
připojují všechny ostatní „zbytné“ obchodní jednotky. Nejde tedy jen
o fashion segment, ztrátu utrpěly například i čistírny prádla, stejně jako
všichni, komu část ztrát nepokryl prodej prostřednictvím e-shopů. Na Bo-
řislavce jsme tak od poloviny března do poloviny května pouze dokončo-
vali jednání o budoucích retailových smlouvách. Ostatní rozjednané ná-
jemce jsme nechávali v klidu.Měli dost svých starostí zejména s udržením
stávajících obchodních jednotek. V druhé polovině května jsme ale jedná-
ní se zájemci začali opět obnovovat. Mohu konstatovat, že všeobecně
jsou nájemci opatrnější, někteří chtějí odkládat jednání až na letošní pod-
zim. To si ale vzhledem k plánovanému otevření na jaře příštího roku ne-
můžemedovolit. Máme však i nové zájemce, kteří ve stávající situaci cítí
příležitost. Ačkoli otevíráme za necelý rok, máme již nyní pronajato přibliž-
ně 80 procent z 35 tisícmetrů čtverečních pronajímaných ploch.

v závěru loňského roku si kancelářské a obchodní centrum bořislav-
ka odneslo ze soutěže World’s best nejvyšší ocenění v kategorii
best international office development. čím porotu zaujalo?
V soutěži International Property Awards 2019–2020 jsme získali celkem
pět ocenění za architekturu a development. Nejcennější je pro nás
Best International Office Development, kde Bořislavka vyhrála v oprav-
du velmi silné mezinárodní konkurenci. Jsme hrdí, že jsme získali toto
nejvyšší mezinárodní uznání. Vnímáme to jako důkaz, že to, co tvoříme,
je nejenom na evropské, ale i světové úrovni. Cena za mezinárodní ne-
movitost je světově uznávanou značkou excelence. Expertní skupina,
tvořená více než 80 znalci z oboru, v průběhu uplynulého roku studova-
la a hodnotila tisíce příspěvků ze 115 zemí, přičemž jedněmi z hlavních
kritérií byly design, kvalita, poskytované služby, inovativní přístup, ori-
ginalita a angažovanost. Projekt Centrum Bořislavka odborníci ocenili
za inspirativní architekturu, vysokou úroveň kvality a především udrži-
telnost, jejíž naplnění je v budovách s plně prosklenou fasádou velmi

náročné. Získané ceny jsou pro nás fantastické uzná-
ní a motivace pro celý realizační tým Bořislavky.

aktuálně pracujete i na realizaci první etapy pro-
jektu top´ rezidence Pomezí v Praze 5. jak se
projevila krize v rezidenčním developmentu
a ve stavebnictví obecně?
Nejdříve bych se zastavil u stavebnictví, kde určitá for-
ma krize panovala již před nemocí covid-19. Na trhu
byl a je velký nedostatek odborných pracovníků.
Chybí zejména řemeslníci a technici. Reagovali jsme
na to vytvořením vlastní stavební firmy NOVECON.
Čekáme od ní úspory v nákladech a zejména jistotu
v technické přípravě.
Co se týče krize v rezidenčním developmentu

v Praze, tak ta tu, v pravém slova smyslu, nepanuje.
Poptávka určitě zpomalila, zejména v segmentu ma-
lých bytů. V segmentu, do kterého Top rezidence
spadá, tedy vyšší střední třídy a vyšší třídy, se dnes
poptávka vrací zpět. Vliv na to má obava o hodnotu
úspor a hrozba rostoucí inflace. Zároveň klesly úroky
u hypoték. Uvážliví lidé si trvalou hodnotu nemovi-
tostí v takto turbulentní době uvědomují.

ve vaší společnosti došlo v průběhu letošního
prvního pololetí k významné změně struktury.
co bylo důvodem pro založení holdingu KKcG
real estate Group a co od této změny očekáváte?
Důvodem založení holdingu KKCG Real Estate
Group bylo zastřešení rozrůstající se realitní aktivity.
Dnes kromě České republiky podnikáme i v Polsku
a rozhlížíme se po dalších sousedních zemích. Změ-
na struktury přinese efektivnější řízení a financování
projektů, zjednoduší řízení podnikání v zahraničí
včetně případné expanze do dalších zemí. ◾

l idé si v krizi více uvědomují trvalou hodnotu
nemovitostí,“ říká petr pujman, generální
ředitel kkcG re, společnosti, která má
ve svém porfoliu administrativní, obchodní
i rezidenční projekty. nejenom díky tomu se
na trh dokáže podívat v celé developerské šíři.
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Jaká budoucnost
čeká české
stavebnictví?

řed vypuknutím pandemie koronaviru tuzem-
ské stavebnictví zaměstnávalo na 360 tisíc
pracovníků. Vyplývá to z údajů ministerstva
průmyslu a obchodu, které byly zveřejněny
v prvním čtvrtletí tohoto roku. V důsledku kri-
ze spojené s nemocí covid‑19 doznalo uvedené
číslo radikální změny. Hlavní důvod je zřejmý:
došlo k odlivu zahraničních pracovníků.
S jakými problémy se v důsledku odchodu zahra-

ničních pracovníků v době koronakrize nyní potýká
tuzemské stavebnictví? A jak se celý obor, řadící se
k tahounům české ekonomiky, bude nadále vyvíjet?
„Aktuální negativní dopady koronaviru nejsou zdale-
ka tak dramatické jako třeba v maloobchodu, ale
zřejmě nejsou konečné. To hlavní může teprve přijít.
Projekty, které jsou již ve výstavbě, to znamená se
stavebním povolením a zajištěným financováním, až
na výjimky pokračují. Je však otázkou, co se stane se
stavbami ve stadiu příprav nebo plánů. V tommá
stavebnictví v současné krizi větší setrvačnost, ale
zároveň nese potenciální riziko dlouhodobých ná-
sledků,“ naznačuje budoucnost Jiří Fousek, generál-
ní ředitel architektonické, projekční a stavebně‑po-
radenské společnosti Obermayer Helika. „Víc než sa-
motná pandemie jsou to paradoxně územní rozhod-
nutí a stavební povolení, která mohou způsobit

opožďování výstavby projektů,“ konstatuje Vladimír
Dvořák, výkonný ředitel developerské společnosti
YIT Stavo. „Neúměrně dlouhá doba stavebního říze-
ní v České republice, která byla již v době před koro-
navirem terčem kritiky, se v době nouzového stavu
ještě prodloužila a může tak znamenat významné
zpožďování staveb: od bytů až po objekty občanské
vybavenosti,“ upozorňuje Martin Svoboda, výkonný
ředitel developerské společnosti JRD.

Budoucnost staVeBnictVí V rukou
zaHraničnícH pracoVníků?
Stavebnictví jako takové si nese pověst těžké a špi-
navé práce, a proto lidi příliš neláká. „Češi se do děl-
nických a řemeslnických profesí ve stavebnictví ne-
hrnou. Stavby tak mohou vznikat jen díky velkému
množství zahraničních pracovních sil. Oproti okol-
ním státům však česká vláda vytváří pro jejich pří-
stup na tuzemský trh těžší podmínky,“ upozorňuje
Martin Svoboda. Při nedostatku pracovníků na stav-
bách je tak v sázce budoucnost celého stavebnictví,
které na sebe navíc váže řadu dalších oborů. Zahra-
niční pracovníci se na tuzemská staveniště do konce
roku pravděpodobně v počtu před krizí nevrátí:
od cesty do ČR je odrazují neustále se měnící infor-
mace, situace ohledně možnosti překračování hranic

text ❙ Jana Hrabětová
Foto ❙ archiv redakce

P
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o 1,9 %
byla v dubnu 2020 meziměsíčně
reálně nižší stavební produkce v ČR.
Meziročně klesla o 4,6 procenta.

i samotné testy na koronavirus (jejich provádění,
platnost i cena). Zástupci některých stavebních firem
se proto obávají, že vzhledem k celkové rozestavě-
nosti bude Česku hrozit velký nedostatek pracovních
kapacit, což s sebou přinese obrovský tlak na ekono-
miku rozpracovaných i plánovaných projektů.

klíč k efektiVnímu staVeBnictVí
Při současné nouzi o pracovníky je nasnadě, že čes-
ké stavebnictví bude muset fungovat daleko efek-
tivněji. To obnáší například mnohem razantnější vy-
užívání prefabrikace: díky ní se může nejen snížit
počet pracovníků na staveništi, ale znamená i poho-
dlnější (a tím vyhledávanější) práci pro dělníky
ve výrobních závodech, kde prefabrikáty vznikají.
Dále úsporu času a celkově vyšší kvalitu staveb.

➤

Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Na území bývalého
areálu Nuselských mlékáren roste bytový komplex se soukromým vnitroblokem.

Rodinné 3+kk č. 541 / 101,2 m2 / 5. NP / 9 818 134 Kč
PENB: B Více informací na www.nova-nuselska.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších
podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

HN057790
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Se zRušeníM za-
kázky kvůli ko-
RonaviRu Se v ČR
Setkalo 59pRo-
cent Stavebních
fiReM. vyplynulo
to z pRůzkuMu
SpoleČnoSti ceec
ReSeaRch, kteRý
pRoběhl v květnu
Mezi 103 fiRMaMi.
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petr misauer,
StavbyveDoucí
MetRoStav

ondŘeJ ŠucH,
ŘeDitel
koMunikace
SkanSka

do JakÉ mírY se
kVůli koronaViro‑
VÉ krizi na staV‑
BÁcH VaŠicH pro‑
Jektů potÝkÁte
s nedostatkem
pracoVníků?
ondŘeJ ŠucH:
nejhorší je teď už za ná-
mi – největším problémem
bylo uvíznutí části našich
zaměstnanců na Slovensku.
to se ale podařilo vyřešit
a nyní registrujeme spíš
drobné problémy u subdo-
davatelů, kteří zaměstná-
vali pracovníky z ukrajiny.

karel tomeček:
v dělnických a řemeslnic-
kých profesích u nás zhru-
ba ze 70 procent pracují
zahraniční dělníci. S větši-
nou z nich jsme se domluvi-
li, že zůstanou po dobu kri-
ze v České republice, a po-
kud to situace dovolí, bu-
dou i nadále pracovat.

petr misauer:
k omezení kapacit došlo.
Částečně tuto situaci řeší-
me přesuny kapacit z pro-
jektů, které byly v důsled-
ku pandemie pozastaveny,
případně z těch, u nichž
bylo ze stejného důvodu
posunuto jejich zahájení.

sTAvEbnIcTví anketa

kterÝcH profesí
se ÚBYtek pracoV‑
níků dotkl neJVí‑
ce? JednÁ se spíŠ
o manuÁlní, neBo
kValifikoVanÉ
sílY?
ondŘeJ ŠucH:
kolegové ze Slovenska jsou
specialisté na stavbu želez-
nic a mostů – jedná se o vy-
soce odborné profese, kte-
ré nelze ze dne na den na-
hradit.

karel tomeček:
při rozhodování, zda zůstat
či nezůstat, hrála u větši-
ny zahraničních pracovníků
roli rodinná situace dotyč-
ného, a nikoliv jeho kvalifi-
kace. u českých pracovníků
žádný pokles nenastal.

petr misauer:
Úbytek pracovních sil je
znatelný bez rozdílu napříč
všemi profesemi.

JakÉ mnoŽstVí
zaHraničnícH
dĚlníků na
VaŠicH staVBÁcH
po VYpuknutí
pandemie uBYlo?
ondŘeJ ŠucH:
celkově se jednalo, včetně
subdodavatelů, o nižší
stovky lidí. postupně se
je ale podařilo dostat
zpět, přesunout mezi jed-
notlivými stavbami nebo
dočasně nahradit.

karel tomeček:
po vypuknutí pandemie
a uzavření hranic byl úby-
tek minimální – do pěti
procent. větší výkyv če-
káme po uvolnění hranic,
kdy se většina
zahraničních pracovníků
bude chtít jet podívat
domů. Čeká nás další vl-
na jednání a plánování,
abychom neohrozili prů-
běh stavebních prací.
Důležité bude i to, jak
rychle se po otevření hra-
nic obnoví činnost konzu-
látů při vyřizování pro-
gramu Režim ukrajina
pro vydávání pracovních
povolení.

petr misauer:
přesné statistiky si neve-
deme. náš hrubý odhad
snížení pracovníků je
do 20 procent.

HlÁsí se VÁm
V poslední doBĚ
se zÁJmem o prÁci
na staVBĚ oBYVa‑
telÉ čr z tĚcH
oBorů, kterÉ BYlY
pandemií neJVíce
postiŽenY?

ondŘeJ ŠucH:
zvýšený zájem těchto lidí
zatím neregistrujeme,
uvidíme, co přinesou další
měsíce.

karel tomeček:
extrémní nárůst poptávky
po práci neevidujeme.
Je to i tím, že lidé do znač-
né míry měli dotované
mzdy a neměli motivaci
hledat brigády. obecně se
ale do stavebnictví lidé
nehrnou. i ve stavebnictví
je každá profese velmi spe-
cializovaná, důraz se klade
na systémová řešení. na ně
je třeba lidi zaškolit – a to
nějakou dobu trvá. pomoc-
ný dělník je zaškolen za
týden, ale u řemeslných
pozic je to otázka měsíců.

petr misauer:
Stává se to. Spíš ale jde
o ojedinělé případy,
kterým vzhledem k nekva-
lifikovanosti dotyčných
nemůžeme vyhovět.

karel tomeček,
JeDnatel
SpoleČnoSti
toMa oloMouc



Touto cestou již v Česku u svých projektů jdou napří‑
klad developerské společnosti Trigema, Skanska
Reality či YIT. Řada účastníků stavebního procesu se
ale shoduje na tom, že všechny zaváděné prvky Sta‑
vebnictví 4.0 jsou málo platné bez digitalizace – jak
na stavbách, tak i ve státní správě. Kdyby totiž sta‑
vebník nemusel s projektovou dokumentací (na pa‑
píře) obíhat příslušné úřady, ale byly by to naopak
úřady, které by měly k dispozici stavební dokumen‑
taci v digitalizované formě, nezpomalil by se v době
koronaviru celý stavební proces do tak velké míry.
Úředníci by se totiž mohli ke stavebnímu procesu vy‑
jadřovat i při své práci z domova.
Během na dlouhou trať je také digitalizace na sa‑

motných stavbách. Opět totiž souvisí s pracovními
silami, respektive jejich kvalifikací. „Stavebnictví ne‑
kvalifikované pracovní síly pomohou jen částečně.
V souvislosti s nastupující digitalizací a dalšími mo‑
derními trendy požadavky na kvalifikovanost pra‑
covníků rostou – a zajistit ji nějakou dobu trvá,“ po‑
dotýká Martin Svoboda.

na pŘístupu stÁtu zÁleŽí
Česká vláda deklaruje, že po ukončení nouzového
stavu chce co nejrychleji nastartovat ekonomiku, se

role
stavebnictví je v současné chvíli
nezastupitelná, protože bude klíčové
při restartu české ekonomiky.

JiŘí nouza,
pReziDent Svazu poDnikatelů

ve Stavebnictví
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stavebnictvím jako jedním z hnacích motorů. Jaký
ale bude přístup investorů?
„Vše záleží na tempu restartování ekonomiky a víře

investorů v pozitivní budoucnost. Jejich přístup se bu‑
de lišit podle oborů, v nichž podnikají. U obchodních
center budou pravděpodobně vyhodnocovat situaci
a zvažovat dopady krize na chování spotřebitelů.Může
například dojít k úplné změně filozofie obchodních
center. Bytové projekty budoumít i nadále své opod‑
statnění a poptávku, ale závisí namíře ochoty kupují‑
cích investovat do bydlení. Naopak logistika bymohla
zažívat zvýšený zájem, a tudíž zvýšenou stavební aktivi‑
tu,“ konstatuje Jiří Fousek z firmyObermayer Helika.
„Samostatnou kapitolou jsou veřejné investice.

A nejedná se pouze o stokrát skloňovanou dopravní
infrastrukturu. Značný deficit nastřádaný v minulých
letech vznikl v oblasti nemocničních a zdravotnických
staveb. V případě ekonomické recese je to ideální
oblast pro podporu stavebnictví a zároveň příprava
na další možné zdravotnické krize. Zatím však nevní‑
máme, že by stát byl na zásadní investice do zdravot‑
nických staveb připraven, ačkoli příprava těchto pro‑
jektů je jednodušší než u dopravních staveb. Právě
chování státu a obcí výrazně ovlivní situaci tuzemské‑
ho stavebnictví v příštím roce,“ uzavírá Jiří Fousek. ◾

CHCETE MÍT UCELENÉ INFORMACE
Z OBLASTI REALIT?
Sledujte nezávislou diskusní platformu Urban Leaders Club,
kde se pravidelně setkávají nejvýznamnější developeři,
investoři, zástupci státní správy, samosprávy i neziskového
sektoru nad tématy, která zásadně ovlivňují tuzemský realitní
a stavební trh.

https://byznys.ihned.cz/urban-leaders-club

i v pRůběhu pRv-
ního pololetí,
poznaMenanÉho
kRizí, oDStaRto-
val pRoDeJ něko-
lika ReziDenČních
pRoJektů. JeDníM
z nich JSou byty
na návSi v pRaŽ-
Ských Dolních
Měcholupech.

➤
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Na cestě k zákazníkovi

ogistika a distribuce se v uplynulých měsících
staly klíčovými odvětvími ekonomiky neje-
nom v České republice, ale i po celém světě.
Zásobování zdravotnickým materiálem a po-
travinami bylo nejzákladnější potřebou, kte-
rá byla v různých zemích uspokojena do jiné
míry. Zároveň padaly bariéry v nakupování
po internetu, a to nejen na straně kupujících.
Řetězce a obchodníci, kteří měsíce – někteří
i roky – připravovali rozjezd e‑shopů, je spus-
tili během pár týdnů.
Logistika a distribuce se v okamžiku uzavření ob-

chodů staly naprosto klíčovými pro zásobování léky
a základními potravinami. Přitom se stejně jako
ostatní odvětví potýkaly s odchodem zahraničních
pracovníků, nutností rozdělit pracovníky na směny
a zároveň rizikem přenosu nemoci na řidiče v takzva-
né první linii. Logistika, tak často zatracovaný seg-
ment realitního developmentu, se doslova přes noc
stala hvězdou.

Podoby logistiky
„Je třeba rozlišovat mezi logistikou maloobchod-
ních řetězců a e‑commerce a logistikou podporující
výrobu. Zatímco u logistiky maloobchodu a e‑co-
mmerce skutečně nastal obrovský nárůst aktivity, lo-
gistika výroby zaznamenala strmý propad. Továrny
stály, hlavně automobilky, nepřepravovala se ropa,
na silnicích vládl klid,“ říká Ferdinand Hlobil, vedoucí
průmyslového týmu pro střední Evropu ve společ-
nosti Cushman &Wakefield.
Pod obrovským tlakem zareagovala logistika ma-

loobchodu a e‑commerce neskutečně pružně. Záso-
bování v Česku bylo plynulé, na rozdíl od některých
evropských zemí. Zásilkové služby a distribuční spo-
lečnosti dokázaly zapojit zaměstnance hotelů a re-
staurací, nabídly jim místa v balení či rozvážce, na-
stavily zcela nové trendy a postupy.

Co Na to trh PrůmyslovýCh Nemovitostí?
„Od března jsme cítili silný zájem ze strany potravi-
nářů a e‑shopů o zvětšování plochy, případně

text ❙ Judita Čapková
Foto ❙ archiv redakce

L

reality logistika
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o úpravy stávajících prostor. Ke všem dosud zná-
mým výhodám nakupování po internetu se přidalo
ještě hledisko zdravotní bezpečnosti. Maloobchod-
níci si zároveň uvědomili, že e‑shop pro ně může být
v určitých situacích jediným prodejním kanálem.
Za dva měsíce se udály změny, které by normálně
trvaly pět let,“ přibližuje události letošních jarních
měsíců Hlobil.
Je zřejmé, že e‑shopy a vše související bude ex-

pandovat. To si bezesporu vyžádá nastavení nových
systémů skladování, zavážky i rozvážky, a to vše
s ohledem na ekologii. Z urbanistického, ekologické-
ho i ekonomického hlediska bude rozumné vytvořit
systém řešení, kdy se infrastruktura a systém sklado-

Jen 5%
průmyslových prostor je nyní na území České
republiky volných pro nové nájemce. Zájem
o moderní haly je obrovský. V rámci Prahy jsou
volná jen zhruba čtyři procenta těchto ploch.

vého hospodářství přiblíží ke koncovému zákazníko-
vi. Tím budouméně zatěžovat dopravu, zatímco pro-
story pro výrobu najdou uplatnění spíše v regionech.

sklad e‑shoPu v rámCi kameNNé ProdeJNy
už NestaČí
Zájemo nové skladové řešení přichází nejen od klasic-
kých e‑shopů a potravinářů, ale i od prodejců ostat-
ních sortimentů. Kroměpotravin a léčiv nakupovali lidé
hlavně nábytek, elektroniku a sportovní vybavení.
„Například nábytkáři často mívali zásobování

e‑shopů přímo v prodejnách, protože jim k tomu sta-
čil malý prostor. Pokud se však obrat e‑shopů v tak
krátké době zvýší na dvojnásobek nebo trojnáso-
bek, vyvolá to obrovský tlak na interní logistiku.
V případě zavřených obchodů najednou vyvstane
otázka, jak zboží do těchto skladů zavezou, kde ho
v takových objemech budou skladovat, jak ho rozve-
zou k zákazníkovi. Provizorní skladování v prodejně
už není možné a prodejce musí situaci řešit okamži-
tě, urychleně se tak hledá vhodný skladový prostor,“
vysvětluje Ferdinand Hlobil. „Ze strany těchto ob-
chodníků tedy v uplynulých pár měsících přicházela ➤
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zvýšená poptávka. Došlo k naprosté změně myšlení
v maloobchodě. Očekávám, že ve střednědobém
horizontu řetězce rozjedou značné investice, proto-
že právě ony na to mají zdroje,“ dodává Hlobil.

develoPeŘi Na Nové Požadavky slyší
Specifické požadavky na skladovací prostory ze stra-
ny e‑shopů spočívají především v nárocích klade-
ných na automatizaci, speciální vestavby, velký po-
čet ramp a vychystávacích prstů pro balíkové pře-
pravce. „Developeři cítí příležitost a jsou připraveni
jít do takových projektů daleko více než dřív. Z inves-
tičního hlediska se společně se změnou ekonomiky
mění skladba využití skladových nemovitostí a roste
cena investic do portfolií, která v sobě zahrnují pro-
story pro e‑shopy,“ dodává Hlobil.
Dalším klíčovým kritériem pro e‑shopy je blízkost

zákazníkům. V uplynulých několika měsících tak od-
borníci zaznamenali největší zájem o Prahu, Brno
a Ostravu.

➤

logistika, obVykle ZatracoVaný
segment realitního trhu, se díky
koronaViroVé kriZi stala hVěZdou.

v atraktivNíCh lokalitáCh CeNy Porostou
„Nová výstavba naráží na limity, k nim zejména patří
nedostatek volných pozemků a délka povolovacího
procesu. Z toho důvodu spíš než mohutnou výstav-
bu očekáváme postupný nárůst nových ploch. V pří-
městských lokalitách s nedostatkem prostor lze oče-
kávat růst nájemného,“ říká Ferdinand Hlobil.
Toto platí celoevropsky, a tak jsou áčkové, tedy prvo-

třídní lokality již dnes pod tlakempřevisu poptávky nad
nabídkou. Například v zemích Beneluxu, vmístech na-
pojení na námořní dopravu, poptávka rostla obrov-
sky – do skladů přicházelo nové zboží, avšak staré ještě
nebylo vyskladněné a prodané, protože chyběl odbyt.
Pozemků pro novou výstavbu se však nedostává.
„U nás se takovýmmístemmůže stát okolí dálnice

D1 u Prahy, které je zavedenou distribuční lokalitou.
Přímo v Praze můžeme očekávat převis poptávky
nad nabídkou například v okolí Průmyslové ulice ne-
bo v Horních Počernicích, případně i v lokalitách, ja-
ko jsou Letňany,“ konstatuje Hlobil.

výroba se bude držet v regioNeCh
Ceny naopakmohou krátkodobě klesnout v lokalitách,
které jsoumimo hledáček e‑shopů. Týká se to přede-
vším regionů, kde je již dnes větší podíl volných ploch.
Patří semnapříklad severní Čechy nebo severníMora-
va. Dá se očekávat, že do regionů půjdou zejména vý-

reality logistika



robci – kromě nižších nájmů poptá-
vají také dostatečnou pracovní sílu.

Nastal Čas Na Návrat?
Ozývají se hlasy, že nadešel čas
na návrat části výroby z Asie zpět
do Evropy. Jedná se o strategic-
kou otázku, na niž nelze najít od-
pověď z minuty na minutu. Před-
povědi o vývoji ekonomiky se liší,
firmy čekají s hodnocením na ko-
nec druhého čtvrtletí. „Pozoruje-
me trend podpořit investice v Ev-
ropě s cílem snížit závislost
na Asii. Odpověď na tuto otázku
však budememít spíše až v dru-
hém pololetí letošního roku, tedy
poté, co firmy a korporace vypra-
cují své nové strategie. Je jen pár
firem, které se už teď dívají
na možnost relokace výroby
do Evropy,“ uzavírá Ferdinand
Hlobil. ◾

Rodinné bydlení
v souladu s přírodou,
v kvalitě BREEAM.

Dostupné bydlení
AlbatrosKbely.cz

HN057823

I N Z E R C E

NáJemNé v PrvotŘídNíCh logistiCkýCh lokalitáCh
v JedNotkáCh 1000–2000 m2 (v eureCh)
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prodeje nových bytů
virus nezastavil

Developeři i realitní kanceláře reagovali na nouzový stav
promptně a komunikaci s klienty přesunuli k e‑mailům, telefo‑
nům či videokonferencím. Při dodržení všech karanténních před‑
pisů probíhalo i předávání bytů, a to v souladu s vládou nastave‑
nými omezeními. Co se z logických důvodů zcela zastavilo, byly
prohlídky vzorových bytů a chystané dny otevřených dveří.
Dnes už se prodeje v mnoha ohledech vracejí do osobní rovi‑

ny, především pokud jde o prohlídky a přejímky bytů. Tam, kde
se virtuální komunikace osvědčila, se zřejmě do budoucna sta‑
ne jednou ze standardních možností.

Studená jarní Sprcha
Na jaře obvykle developeři oznamují zahájení výstavby a prode‑
je nových projektů. Letošní březenmísto toho přinesl obrovský
otazník. Zahájit plánovanou výstavbu či prodej, nebo počkat
na lepší časy?
Počátkem dubna proto portál Novébyty.cz mezi developery

provedl průzkum, který měl přinést odpověď na otázku, zda se
rozhodli pokračovat ve svých plánech a startují nové projekty
podle původního harmonogramu, nebo vyčkávají. Průzkumu se
zúčastnily dvě desítky velkých a středně velkých developerů, při‑
čemž přes 70 procent z nich odpovědělo, že počítají se zaháje‑
ním výstavby i prodeje bytů v původním termínu, případně s ma‑
ximálněměsíčním odkladem. Ostatní společnosti v té době
situaci analyzovaly a své plány částečně přibrzdily.

text ❙ judita čapková

čkoliv to koncem března vypadalo na zastavení či posunutí
termínu zahájení výstavby řady developerských projektů,
obavy z propadu poptávky se nakonec nepotvrdily. reziden‑
ční výstavba i prodeje nových bytů i přes výpadek zahranič‑
ních pracovníků nebo přísná hygienická nařízení pokračují,
byť v některých případech v lehce zpomaleném módu.

je z čeho vybírat
V druhé polovině dubna a během května tak do pro‑
deje v Praze vstoupila řada projektů a zákazník má,
chce‑li, z čeho vybírat. Prvním, kdo oznámil, že kvůli
vysoké poptávce ruší rozhodnutí o posunu projektů,
byl developer Central Group, který už v dubnu uvedl
na trh rozsáhlý obytný komplex v Libni. Doslova
křest ohněm letos ale zažil nový projekt společnosti
Trigema v Braníku, jehož prodejní kampaň se roze‑
běhla počátkem března, tedy pár dní před vyhláše‑
ním nouzového stavu. I po zavedení karantény nic‑
méně vše pokračovalo podle původních plánů, a jak
později ukázaly příklady dalších projektů, byla to
správná cesta.
Prodej nových projektů zahájily i realitní kanceláře,

které se na prodej developerských projektů dlouho‑
době zaměřují. Například Lexxus na trh uvedl Rezi‑
denci U Boroviček (Praha 6), Svoboda &Williams řa‑
dové domyNa Pramenech (Praha 9) a Tide Reality
odstartovaly prodej projektu Byty na návsi (Praha 10).

pokleS zájmu je jen mírný
Podle portáluNovébyty.cz zájem kupujících z důvodů
epidemie poklesl pouze o 15 až 20 procent. Žádný ka‑
tastrofický scénář se tedy nekonal. Kvůli omezené na‑
bídce jsou nové byty stále žádaným, i když pro velkou
část populace poněkud nedostupným zbožím. ◾

výběr pražSkých rezidenčních projektů, S nimiž
letoS na jaře vStoupili developeři na trh
developer projekt lokalita

TrigemA Bydlení Braník Praha 4
JrD Císařská vinice Praha 5
CenTrAl group Rezidence Praha 5

Radlické výhledy
SekyrA group Smíchov City Praha 5
Finep Rezidence U Šárky Praha 6
kArlín group Dva domy Praha 8
DomA Je DomA Evergreen Praha 8
CenTrAl group Rezidence Praha 8

Libeňský park
geoSAn Villa Střížkovská Praha 8
DevelopmenT
SkAnSkA reAliTy Albatros Kbely Praha 9
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kAy river loFTS
nAbízí 55 JeDno-
tek rozličných
DiSpoziC.

proměna karlína pokračuje

ůžové sakury, mohutné platany, parky vonící
růžemi. bistra, kavárny, restaurace. dětská
hřiště i umění ve veřejném prostoru. to vše je
karlín. místo, které se od počátku milénia
proměnilo k nepoznání. a mění se dál.
Na nové podobě Karlína, lokality, kterou od cent‑

ra metropole dělí dvě stanice metrem, se podepsalo
mnoho firem, nadšenců, investorů a developerských
společností. Jedna z nich, Karlín Group, ale zane‑
chala na území mezi Invalidovnou a Karlínským ná‑
městím stopu nejzřetelnější. A nejenom proto, že
ve svém názvu nese jméno této části Prahy 8.

míSta, která inSpirují
Karlín Group, Horizon Holding, Ungelt Group a Ivan
Kroupa. Trojice zkušených developerů a oceňovaný
český architekt. Ti všichni jsou podepsáni pod no‑
vým rezidenčním projektem KAY River Lofts, jehož
výstavba probíhá, jak už sám název napovídá, v Karlí‑
ně v blízkosti Vltavy.
„KAY River Lofts je z mnoha pohledů originální.

Umístěním v bezprostředním sousedství řeky, neza‑
měnitelným půdorysem domu a jedinečně ztvárně‑
nými dispozicemi bytů s dynamikou světla v obyt‑
ných prostorách. Bílá fasáda vyzdvihuje charakter
a noblesu projektu. Reflektuje lomené břehy řeky
i rytmus proudu vody. To se propsalo do tvaru teras
a originální struktury fasády domu,“ říká Serge Bo‑
renstein, partner jednoho z developerů, společnosti
Karlín Group. „Naše stavby ale nejsou jen objekty,
v první řadě mají lidem poskytnout kvalitní a kom‑
fortní bydlení. Zároveň si však uvědomujeme, že tvo‑

říme charakter městské části, a proto velký důraz
klademe na originalitu, nadčasovost, souznění s pro‑
středím daného místa, které nás inspiruje ke kreativ‑
nímu architektonickému řešení,“ popisuje Boren‑
stein filozofii projektů společnosti Karlín Group.

Dům o osmi nadzemních podlažích, který v přízemí
nabízí i prostory pro retail a kavárnu, je již ve výstav‑
bě. Jeho dokončení je plánováno na duben 2021.
Druhým projektem, v současné době zaměstnávají‑

cím Karlín Group, jsou Dva Domy. A to doslova. Auto‑
rem návrhu domů, v nichž budemísto nejen pro byty,
ale i retail v přízemí, je slovinský ateliér Bevk Perović
Arhitekti. Spoluinvestorem stavby, která začne zane‑
dlouho vyrůstat, je Církev královéhradecká. ◾

text ❙ jana hrabětová
vizualizace ❙ archiv karlín Group

r
DvA Domy buDou

stát v křižíkově
uliCi, kouSek
od metra.
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přejímka bytu ve stavu nouze:
žádné drama se nekonalo
text ❙ judita čapková, jana hrabětová
ilustrace ❙ Shutterstock

„Pokud klient vnímal převzetí bytu jako neodklad‑
né, nabídli jsme mu uzavření kupní smlouvy a pře‑
vzetí nemovitosti do užívání bezkontaktně, a to
za předpokladu dodržení přísných protiepidemiolo‑
gických opatření. Ochrana zdraví našich zaměstnan‑
ců i klientů byla vždy prioritou,“ říká Lukáš Maděra
z developerské společnosti Skanska Reality. Firma
těsně před vypuknutím krize dokončila dva projek‑
ty – Čtvrť Emila Kolbena 1 a Port Karolína 2, ve kte‑
rých měla okolo tří set bytů určených k předání klien‑
tům. Mnozí z nich o přejímku zájem projevili. A jak
tedy celý proces předávání bytu probíhal?

bezkontaktní uzavření Smlouvy
V dohodnutém termínu se klienti, maximálně však
dvě osoby a bez dětí mladších 15 let, dostavili na sta‑
novené místo v prodejním centru, byli vybaveni rouš‑
kou, rukavicemi a vlastní, modře píšící propiskou.

Hned ve dveřích byl umístěn stůl, na němž proběhly
podpisy kupní smlouvy, návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru a případně vyplněn i formulář da‑
ňového přiznání. Zaměstnanci developera byli vyba‑
veni stejnými ochrannými pomůckami, přičemž pří‑
mo zde probíhalo i nezbytné úřední ověření podpisů.

předání a převzetí nemovitoStí do užívání
Pro převzetí bytu se klient opět vybavil ochrannými
prostředky a perem. Před vstupem do bytového do‑
mu v papírové obálce obdržel jeden klíč od vstup‑
ních dveří do bytové jednotky a v bezpečné vzdále‑
nosti dvou metrů si vyslechl základní informace. Po‑
té, co se sám přesvědčil, že jeho byt je bez vad, po‑
depsal předávací protokol a žádost o změnu odbě‑
ratele elektrické energie.
„V tomto režimu jsme v období od poloviny dub‑

na do poloviny května předali více než dvě stovky
bytů. Naše zkušenost je velmi dobrá a počítáme
s tím, že řadu bezkontaktních prvků, které se osvěd‑
čily, zachováme i do budoucna. Celý proces je na‑
staven velmi chytře a reakce ze strany klientů byly
pozitivní,“ doplňuje Lukáš Maděra.
Bezproblémové předávání bytových jednotek

za přísných hygienických opatření potvrzují i realitní
makléři. „Musím konstatovat, že žádná dramata se
neodehrávala. Developeři obecně byli vstřícní a chá‑
paví, a tak vše probíhalo hladce. V zásadě se průběh
prohlídek, technických přejímek a samotných předá‑
ní nemovitostí od obvyklého stavu vlastně příliš neli‑
šil,“ doplňuje pohled na předávání bytů ve stavu
nouze Peter Višňovský, ředitel společnosti Lexxus.
Podle něj se nejčastěji vše posouvalo v čase. Pokud
však byla vůle či potřeba na obou stranách, bylo
možné předání realizovat – samozřejmě za dodržení
obecně platných opatření.
„Standardně bylo nutné, aby se za kupujícího

účastnila pouze jedna osoba – a stejně tak za stranu
prodávajícího. V jednom z projektů měl pro klienty
developer připravené i respirátory – oproti rouškám
tedy reálnou ochranu samotného nositele respiráto‑
ru. Nakonec však nebyly klienty využity – používali
své roušky,“ dodává s úsměvem Peter Višňovský. ◾

bezprecedentní zkušenost učinili v době
mimořádných opatření developeři
a realitní makléři předávající dokončené
byty. klienti, kteří si nový byt pořídili
na investici nebo měli zatím kde bydlet,
mohli převzetí klíčů odložit. Jak vyšli
developeři vstříc lidem, kteří přestě‑

hování do nového domova považovali za urgentní,
třeba z toho důvodu, že jim vypršela nájemní smlouva
v dosavadním bydlišti?

REALITY rezidenční projekty



MAGAZÍN STAVBA VYCHÁZÍ 7. ZÁŘÍ 2020 JAKO PŘÍLOHA TÝDENÍKU
RESPEKT, 8. ZÁŘÍ JAKO PŘÍLOHA HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN A 10. ZÁŘÍ
JAKO PŘÍLOHA TÝDENÍKU EKONOM.
PRO MOŽNOST INZERCE KONTAKTUJTE MANAŽERY JANA SAPOŽNIKOVA
NA TEL. 777 239 336 NEBO MARII BOČKOVOU NA TEL. 724 763 328.

MEDIÁLNÍ DŮM ECONOMIA PŘIPRAVUJE NA ZÁŘÍ DALŠÍ ČÍSLO
MAGAZÍNU STAVBA, KTERÝ SE VĚNUJE AKTUÁLNÍM TRENDŮM
VE STAVEBNICTVÍ, ARCHITEKTUŘE A BYDLENÍ, STAVEBNÍM
MATERIÁLŮM I NEJRŮZNĚJŠÍM DOPLŇKŮM. ZÁŘIJOVÉ VYDÁNÍ
SE ZAMĚŘÍ NA ZATEPLENÍ, DŘEVOSTAVBY, CHYTRÉ DOMÁCNOSTI,
REKONSTRUKCE NEMOVITOSTÍ A MODERNÍ ZAHRADY.

MAGAZÍN STAVBA
HN057346
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Co přinese bytovému trhu
novela občanského zákoníku?

e středu 1. července 2020 nabyde účinnosti
novela občanského zákoníku, která si zaslou-
ží pozornost jak ze strany developerů, tak
vlastníků bytů.
Novela občanského zákoníku podstatným způso-

bem zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví,
změny se ale týkají i předkupního práva podílových
spoluvlastníků, které se značně omezí, a nájmu bytů,
kde bude nově možné sjednat smluvní pokutu, byť
v omezeném rozsahu.

Změny v bytovém spoluvlastniCtví
Nejvíce změn přináší novela občanského zákoníku
do právní úpravy bytového spoluvlastnictví. K pod-
statnému zjednodušení dojde u změny prohlášení
vlastníka. Doposud byla ke změně prohlášení potře-
ba písemná dohoda dotčených vlastníků jednotek,
dále písemný souhlas většiny hlasů všech vlastníků
jednotek a nakonec ještě rozhodnutí shromáždění
SVJ. Nově rozhodnutí shromáždění SVJ zcela odpa-
dá a v některých případech bude ke změně prohlá-
šení vlastníka stačit jenom souhlas většiny hlasů
všech vlastníků jednotek (například pokud se změna
týká společných částí domu, při které se nemění ve-
likost podílů na těchto společných částech).

Novela se dotkne i krátkodobého ubytování. No-
vě bude vlastník jednotky povinen předem oznámit
osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo
jinou činnost v bytě, která může vést k narušení ob-
vyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoliv pře-
chodnou. V této souvislosti je třeba upozornit
i na změnu podmínek pro nařízení prodeje jednotky
soudem v případě, kdy vlastník jednotky porušuje
své povinnosti způsobem podstatně omezujícím ne-
bo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků
jednotek. Především odpadá podmínka předchozí-
ho vykonatelného soudního rozhodnutí, kterým byla
vlastníkovi jednotky taková povinnost uložena.
Dochází také k upřesnění dluhů, které přecházejí

spolu s převodem jednotky, kdy na nabyvatele spolu
s jednotkou přechází dluhy na příspěvcích na správu
domu, dluhy na plněních spojených s užíváním bytu
i dluhy na zálohách na tato plnění.

omeZení předkupního práva podílovýCh
spoluvlastníků
Novelou se právní úprava předkupního práva spolu-
vlastníků navrací do doby po 1. lednu 2014. Zákonné
předkupní právo tak bude dáno pouze ve zvláštních
případech, kdy podílové spoluvlastnictví vzniklo ne-

text ❙ tereza Chalupová, bnt attorneys‑at‑law
Foto ❙ shutterstock



závisle na vůli spoluvlastníků, například pořízením
pro případ smrti. Předkupní právo spoluvlastníků se
tak až na tyto výjimečné případy ruší, což výrazně
usnadní zejména převody spoluvlastnických podílů
na garážích při prodeji bytu, které se od 1. ledna ro-
ku 2018 po znovuzavedení předkupního práva spo-
luvlastníků k podílům na nemovitostech staly v zása-
dě neřešitelným problémem.

smluvní pokuta u nájmu bytu
Sjednání smluvní pokuty u nájmu bytu k zajištění po-
vinnosti nájemce je nyní výslovně zakázáno. Novelou
tento zákaz odpadne, výše smluvní pokuty však bu-
de značně omezena a její sjednání bude mít dopad
i na nájemní jistotu. Právo na zaplacení smluvní po-
kuty bude totiž limitováno trojnásobkemměsíčního
nájemného, avšak v souhrnu s nájemní jistotou. Po-
kud nájemní jistota bude sama o sobě v této maxi-
mální výši, prostor pro sjednání smluvní pokuty zde
již není. Vzhledem k tomu, že z jistoty může pronají-
matel uspokojit své nároky vůči nájemci přímo, bude
pro pronajímatele spíše výhodnější sjednat vyšší jis-
totu než si její výši omezovat sjednáváním smluvní
pokuty, kterou musí soudně vymáhat, pokud ji ná-
jemce dobrovolně nezaplatí. ◾

HN057884

I N Z E R C E

díky noVele, kte-
rá se dotkne také
krátkodobého
ubytoVání, budou
mít správci domů
přehled o činnos-
ti, která můž vést
k trvalému naru-
šoVání klidu.

novele občanského zákoníku
by měli věnovat pozornost
nejenom developeři, ale
i jednotliví vlastníci bytů.
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Účetní a daňové řešení dopadu
epidemie na nájemní vztahy

Zákaz výpovědi smlouvy o pronájmu prostor platí
od nabytí účinnosti zákona do 31. 12. 2020 (tzv. ochran-
ná doba). Pokud by nájemce dlužné nájemné do 31. 12.
2020 neuhradil, má pronajímatel právo vypovědět ná-
jemprostor pro podnikání s pětidenní výpovědní do-

bou. Zároveň těmito ustanoveními není omezeno prá-
vo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů.
Zákon není doprovázen žádnými změnami daňo-

vých zákonů, tedy jeho dopady nemění běžný režim
účtování nájemného a jeho zahrnutí do nákladů (ná-
jemce) a do výnosů (pronajímatele). Podle podmínek
stanovených v uzavřené nájemní smlouvě také vzni-
ká povinnost pronajímatele přiznat a odvést DPH.
V praxi dochází k řadě komerčních jednání mezi

pronajímateli a nájemci. V souvislosti s tím je vhodné
upozornit na některé varianty úprav vztahů mezi
pronajímatelem a nájemcem, které mohou přinést
dopady na daně z přidané hodnoty (DPH) a na daně
z příjmů právnických osob (DPPO).

SjEdnAný odkLAd SpLATnoSTI nájEmného
Prosté sjednání odkladu splatnosti nájemného nic
nemění na povinnostech v oblasti DPH; pronajímatel
DPH odvádí ve stejném režimu a termínech jako do-
sud. V dopadech do DPPO se také nic nemění; pro-
najímatel nadále účtuje a zdaňuje výnosy z poskyto-
vání nájmu.
Odklad splatnosti pohledávek z nájmu má za ná-

sledek pouze odsun možné tvorby zákonných oprav-
ných položek k těmto pohledávkám, až uplyne 12 nebo
18 měsíců od okamžiku posunuté splatnosti.

Poskytnutí slevy z nájmu
Rozhodne‑li se pronajímatel podpořit nájemce po-
skytnutím slevy z nájmu, měl by tak učinit formálně
změnou nájemní smlouvy, například dodatkem. Sle-
vu lze poskytnout i retrospektivně na již vyúčtovaná
období. Tento postup bude asi nejčastějším scéná-
řem na základě zveřejněného návrhu ministerstva
průmyslu a obchodu o možnosti získat dotaci
na úhradu nájmu podnikatelům, kterým byl na zákla-
dě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej
zboží nebo poskytování služeb v provozovnách. Zve-
řejněná pravidla předpokládají poskytnutí 50pro-
centní slevy z nájmu. V praxi jsme se setkali i s vari-
antou, kdy poskytnutí slevy bylo podmíněno splně-
ním určitých podmínek ze strany nájemce (například

text ❙ jana skálová, partnerka poradenské společnosti TPA
Foto ❙ shutterstock

ne 27. dubna nabyl účinnosti zákon(1) dávající nájem-
cům, kteří jsou prokazatelně vystaveni omezení podni-
kání z důvodů souvisejících s epidemií koronaviru,
možnost zaplacení nájemného podnikatelských pro-
stor za období od 12. 3. do 30. 6. 2020 až do konce
roku 2020, aniž by byli ze strany pronajímatele vysta-
veni riziku jednostranné výpovědi smlouvy.



platební povinnosti DPH. Pozor však na ustanovení
zákona o DPH, který stanoví, že u plnění poskytova-
ných po dobu delší než 12 měsíců musí dojít nejpoz-
ději k poslednímu dni kalendářního roku k vystavení
daňového dokladu a přiznání DPH z dodaného plně-
ní. Tedy, pokud půjde o nájem, který dosud nebyl
ani za část roku 2020 fakturován, nájemné je třeba
vyfakturovat nejpozději do konce roku 2020 a DPH
přiznat v přiznání za prosinec.
Dopady na DPPO: Zde se nic nemění. Výnosy bu-

dou zdaněny v období, kdy byl poskytován nájem
bez ohledu na datum fakturace. ◾

pokud nájemce zaplatí určitou část nájmu, druhá
část se mu odpouští nebo musí nájemce v řádných
termínech platit zálohy na služby).
Dopady na DPH: pronajímatel vystaví daňový do-

klad s nižším základem daně, z něhož odvede DPH.
Pokud je sleva poskytnuta se zpětnou účinností,
pronajímatel vystaví dobropis. Poskytnutí slevy se
promítne do řádných přiznání k DPH, neboť jde
o úpravu obchodních podmínek.
Dopady na DPPO:poskytnutí slevy se promítne

do snížení zdanitelných výnosů pronajímatele a tím
vznikne nižší základ pro daň z příjmů právnických osob.

změna Fakturačního období
Je‑li ve smlouvě definováno poskytování nájmu jako
dílčí plnění z pohledu zákona o DPH, je možné do-
datkem smlouvy změnit sjednané dílčí plnění, a tak
změnit i fakturační období, například z měsíčního
na čtvrtletní. Nejde tedy, za jinak nezměněných
podmínek, o snížení nájemného, ale o nástroj k od-
sunutí jeho splatnosti.
Dopady na DPH: změnou dílčího plnění dojde

ke změně okamžiku, kdy přiznat daň, tedy k odsunu

(1)Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních
ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS
CoV‑2 na nájemce prostor sloužících k podnikání.

BYTY NA NÁVSI

HN057857
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50%
slevu předpokládají zveřejněná pravidla,
rozhodne‑li se pronajímatel podpořit
nájemce poskytnutím slevy z nájmu.
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Změna v novele vodního zákona
ovlivní i novou výstavbu

ok od roku prohlubující se sucho nás nutí
mnohem více přemýšlet o tom, jak co nejlépe
s vodou hospodařit. Možností je celá řada,
většinou nejsou vůbec drahé či složité a šetří
nejen přírodu, ale i naši peněženku. Nahradí-
me‑li například pitnou vodu vytékající z ko-
houtku vodou dešťovou, pokud ji zrovna
nepotřebujeme k pití či vaření, budeme se
chovat šetrně nejen k životnímu prostředí,
ale snížíme i svoje vlastní náklady na vodné
a stočné. Zároveň napomůžeme koloběhu
vody v přírodě.
Údaje o průměrné denní spotřebě vody v tuzem-

ských domácnostech se liší. Odhadem je to 100 až
200 litrů vody na osobu a den. Z tohoto množství při-
padá na zajištění pití a jídla pouze pět až deset litrů.
Spotřeba vody pro osobní hygienu představuje až
50 procent, se splachovánímWC a praním se dosta-
neme na celkovou spotřebu činící 70 procent z celko-
vého spotřebovanéhomnožství. Zbytek se použije
na vaření, zalévání, úklid či napouštění bazénů.

Dešťovou vodou je možné nahradit až 40 procent
spotřeby. Zbývajících 60 procent lze v domácnosti
využívat úsporně pomocí moderních technologií.
„Výhodou dešťové vody je to, že je měkká, nezanáší
tolik spotřebiče a potrubí, protože nedochází k usa-
zování vodního kamene. Pro zavlažování zahrady je
dešťová voda dokonce vhodnější než voda z vodo-
vodu, dešťovka totiž neobsahuje chlor, je chudá
na soli a minerály, a tak nedochází k zasolování pů-
dy,“ vysvětluje Marcela Bínová, odbornice z projek-
tových marketů Hornbach.

Jak vodu Zadržet?
Dešťovka II, dotační programministerstva životního
prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí
na podporu udržitelného hospodaření s vodou, na-
bízí dotaci ve výši až 105 tisíc korun na využití přečiš-
těné odpadní i srážkové vody pro zálivku zahrady
i splachování WC. Celková dotace je odstupňována
podle typu využití a může dosahovat až 50 procent
způsobilých výdajů. Žádat o ni mohou majitelé a sta-

text ❙ alena adámková
Foto ❙ Shutterstock
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až 60 procent spotřeby vody lze
v domácnosti využívat úsporně
pomocí moderních technologií.

vitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.
U nových staveb chce ministerstvo životního pro-
středí zavést povinnost dešťovou vodu akumulovat
nebo ji nechat vsakovat. Jak uvedl ministr životního
prostředí Richard Brabec (ANO), změna v novele
vodního zákona by mohla platit od roku 2021. Podle
Brabce budou tedy muset investoři u nových objek-
tů budovat retenční nádrže či vodu nechat vsakovat
a pozvolna uvolňovat například prostřednictvím jezí-
rek. Možností bude také využívání dešťové vody
na podporu zalévání nebo na zelenou střechu.
„Odvod dešťové vody do kanalizace bude umož-

něn jen v těch případech, kdy bude prokazatelně do-
loženo, že jiné řešení hospodaření se srážkovou vo-
doumožné není. Zadržování vody v krajině i v urbani-
zovaném prostředí je jedním z klíčových opatření pro
dotaci podzemních vod, a tak i jedním z nejdůležitěj-
ších opatření v boji se suchem,“ uvedl ministr Brabec.

v čeM kapky deště uchovat?
Na skladování zachycené dešťové vody se běžně po-
užívají barely a sudy. Nadzemní nádrže na dešťovku
se nejčastěji vyrábějí z tvrzeného plastu, lze je se-
hnat v různých objemech od 50 do 500 litrů, s vý-
pustným kohoutem nebo bez kohoutu. Dešťová vo-
da by měla být uskladněna na chladnémmístě a ne-
měla by být vystavena přímému slunečnímu záření.
Přebytečnou vodu je vždy lepší nechat vsakovat

než ji pouštět do veřejné kanalizace. Napomůže se
tím přirozenému koloběhu vody v lokalitě. Dobrým
pomocníkemmůže být i zahradní jezírko.

voda v Zahradě
Balkonové květiny je nejlepší pěstovat v samozavla-
žovacích truhlících, které zamezí zbytečnému přelé-

vání, pro zalévání zahrady pak používat dešťovou vo-
du, kterou budete zachytávat do sudu či jiné objem-
nější nádoby. Rostliny ji beztak mají nejraději. Je sa-
mozřejmě možné použít i kombinaci se sudovým
čerpadlem. Nádobu na dešťovou vodu lze také za-
budovat do země. Vodu ušetříme i použitím kvalit-
ních zavlažovacích systémů, které jsou vybaveny či-
dlem reagujícím na aktuální stav srážkové vody.
Pokud je to možné, nechte si na pozemku vybu-

dovat studnu. Spodní voda se nachází na většině
našeho území, avšak v různých hloubkách. Vrtané
studny se používají nejčastěji v hloubce 20 až 30
metrů. Alternativou k vrtané studni je studna kopa-
ná, která je ovšem dražší a obvykle se kope
do hloubky 10 metrů. Pro využití vody pro domác-
nost kapacita studny většinou postačí. Pokud k to-
mu ale přibude zalévání zahrady, pak již množství
vody ve studni stačit nemusí.

doMovNí čiStírNa odpadNích vod
Ekologickou a úspornou variantou jsou domovní čis-
tírny odpadních vod, které slouží k čištění odpad-
ních vod z domácnosti, tedy z WC, koupelny, kuchy-
ně a podobně. Investice do čistírny odpadních vod
se vyplatí a investované prostředky se vrátí v podo-
bě úspor, protože vyčištěnou odpadní vodu můžete
dál používat jako vodu užitkovou.

SolárNí paNely
Solární termické systémy jsou určeny k ohřevu užit-
kové vody, přitápění v domech a bytech a k ohřevu
bazénů. Mohou ohřívat teplou užitkovou vodu sa-
mostatně, případně spolupracovat s ostatními zdroji
tepla v objektu. Cena za výkonné solární zařízení
k ohřevu teplé vody s deskovými plochými kolektory
nebo trubicovými kolektory se pro čtyřčlennou do-
mácnost včetně DPH a montáže pohybuje mezi
60 000 a 120 000 korun. Když je navíc požadována
podpora vytápění, náklady jsou o něco vyšší, mezi
100 000 a 160 000 korun. ◾

plastové skla-
dovací nádrže
určené pro sběr
dešťové vody
po zakrytí zemi-
nou pohled
do zahrady
neruší.
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léčba prostorem. veřejným…

časech hojnosti začali developeři ve svých
projektech ve větší míře dbát na estetiku
veřejného prostoru, a to jak v rámci velkých
urbanistických celků, tak komorních areálů.
I díky upravenému veřejnému prostoru bylo
snazší získávat nájemce kancelářských budov
či přilákat větší počet zákazníků do obchod-
ních center. majitelům nových bytů se pak
domy nacházející se v inspirativním prostředí
podepisovaly i na zhodnocování jejich majetku.
Vybudovat kultivovaný veřejný prostor a začlenit

do něj umělecká díla, která ho dotvářejí a z daného
místa učiní místo jedinečné, lehce zapamatovatelné,
se tak pro mnohé developery v posledních letech
stalo otázkou prestiže. V době před koronavirem by-
lo investování do kvality veřejného prostoru ze stra-
ny komerčních firem i výrazem dobré kondice české
ekonomiky. Bude tomu tak i nadále?

umění ve městě
Jedním z aktuálních příkladů začleňování umění
do veřejného prostoru může být pohyblivá instalace
v podobě legendárního Brouka, tedy Porsche 911.
Toho jeho autor, sochař David Černý, letos na jaře

doslova nabodnul na vysoký špendlík u vjezdu
do areálu BB Centra v Praze 4. V případě Brouka se
ale zdaleka nejedná o jediný počin Davida Černého,
na kterém v Praze spolupracoval s některým z deve-
loperů. Dnes již ikonickou Kafkovou hlavou ozvláštnil
areál obchodního a kancelářského centra Quadrio
v centru metropole, známá je také 12metrová kráče-
jící plastika Trifot před galerií Czech Photo Centre
v Nových Butovicích.

výzva nejen pro brownfIelDy
Před třemi lety Černého sousoší nazvané Pegasové
obohatilo Waltrovku v Praze 5. Sochy, které jsou na-
půl koňmi a napůl motory, kdy motory nahrazují
přední část trupu koně a jeho hlavu, zde originálním

text ❙ jana Hrabětová
foto ❙ archiv redakce a shutterstock

V
Od kOnce října

rOku 2014 shlíží
na dění v OkOlí
stanice metra
nárOdní třída
v centru prahy
téměř 11metrOvá
hlava franze
kafky.



Červnový program pražského Centra architektury a městské-
ho plánování (CAMP) nabídl ukázky a návody, jak se zbavit vi-
zuálního smogu ve městě a vytvořit kvalitní veřejný prostor.
Nestihli jste do CAMP zajít? Nevadí. Knihy, které se dané pro-
blematice věnují, jsou k dispozici i po skončení akce.

veřejný prostor, Ipr praha – Kancelář veřejného prostoru
Autoři: Pavla Melková, Kristina Ullmannová, Kateřina Frejlachová, Viktória
Mravčáková a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha

Veřejná prostranství jsou první rovinou, přes kterou město vnímáme
a poznáváme. Skrze svoji roli v celku města vyžadují systémovou kon-
cepci provázanou od největšího měřítka celku města až po detail jed-
notlivých veřejných prostranství. Základem takové-
ho procesu je systematický a koncepční celoměst-
ský přístup k rozvoji veřejných prostranství. V Praze
se garantem takového přístupu stala Kancelář veřej-

ného prostoru Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, která je auto-
rem knihy představující přístup ke kvalitě veřejných prostranství a ná-
stroje jejího vytváření. Ukazuje přehled nejdůležitějších projektů a ak-
tivit shrnující prvních pět let fungování kanceláře, od jejího založení za-
čátkem roku 2013 do konce roku 2018.

Kniha je k dispozici zdarma na stránkách IPR Praha a k nahlédnutí ve stu-
dovně CAMP.

manuál pro kultivovanou prahu, hlavní město praha
Prahu v posledních letech trápí vizuální smog: křiklavá reklama, která
je všudypřítomná zejména v historickém centru města. Reklama při-
tom nemusí být otravná a nevkusná – krásná výloha či firemní nápis
mohou hodnotu místa pozvednout. Manuál vysvětluje pravidla kulti-

vované reklamy a přináší příklady dobré praxe. Projekt Manuá-
lu pro kultivovanou Prahu zaštítila Hana Třeštíková, radní pro
oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ru-
chu, a Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj, územní
plán a památkovou péči ZHMP.

Kniha je k dispozici zdarma na stránkách Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy.

řízení a správa měst, masarykův ústav vyšších studií Čvut
Autor: Tomáš Hudeček

Kniha Řízení a správa města, která je rozdělena do třech dílů,
popisuje podstatu fungování měst a jejich správy. Svým obsa-

hem cílí zejména na čtenáře pohybující se ve veřejné správě, kteří mají
zájem dozvědět se o městě více a zlepšit si svou odbornost. Zaujmout
však může i zájemce o politiku a zákulisí chodu města, studenty urba-
nismu, managementu i architektury.

Kniha je k dispozici zdarma na stránkách IPR Praha. ◾

způsobem evokují historii areálu, v němž byly vyrá-
běny letecké motory. Ostatně brownfieldy jako tako-
vé jsou místem přímo vybízejícím ke kultivaci a neo-
třelému zážitku. Genius loci projektu Rezidence Per-
gamenka, který vzniká v pražských Holešovicích,
umocní veřejný prostor tvořený parkem s revitalizo-
vaným ocelovým skeletem bývalých skladových bu-
dov areálu Ferona. Vznikne tak unikátní koncept in-
dustriální zahrady, která doplní moderní architektu-
ru celého projektu. Mimo jiné zde bude zachována
a opravena původní budova prodejny, v níž se bude
nacházet bistro a fitness centrum.
Developeři stojí i za vytvářením venkovních spor-

tovišť pro veřejnost: například Passerinvest Group
na svých pozemcích bývalého brownfieldu v praž-
ských Nových Roztylech, kde se chystá stavět byty
a kanceláře, již vybudovala běžeckou trať, venkovní
posilovnu či workoutové hřiště.
Na vytvoření působivého veřejného prostoru kla-

de důraz i developer Centra Bořislavka v Praze 6. Ar-
chitekti zde navrhli kancelářské budovy tvarově od-
vozené od krystalů, které usadili na prostornou pia-
zzettu, na níž bude umístěno monumentální umě- ➤

lecké dílo od Federica Díaze. To bude doplněno
množstvím zeleně a vodních prvků, vzniknou zde
sluneční lázně, prostor pro farmářské či vánoční trhy
a podobně.
Ne vždy se ale musí jednat o zcela nově vybudova-

ný prvek či moderní umění. Příkladů záchrany drob-
ných památek ve veřejném prostoru se najde mno-
ho. K těm „developerským“ mimo jiné patří napří-
klad barokní kaplička z 18. století, kterou v soused-
ství kancelářského centra AFI Karlín v Praze 8 nechal

17 metrŮ vysO-
ká a 8 metrŮ ŠirO-
ká je plastika
BrOuka skláda-
jící se z 11 pOhyB-
livÝch dílŮ. Odha-
lena Byla letOs
na apríla.

na Cestě K oDstranění vIzuÁlníHo smoGu
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rezIGnují DevelopeřI
na tvorbu KvalItníHo
veřejnéHo prostoru?
V základu jsem velký optimista, a tak věřím,

že nikoliv. Na jedné straně za nás mluví zkuše-
nost z realizovaných a připravovaných projek-
tů, na druhé pak jistá víra v lidi, kteří se v de-
velopmentu pohybují a zadávají nám práci. Je
patrná očividná snaha vnímat, že kvalita ve-
řejného prostoru je nedílnou součástí kvalitní

architektury jednotlivých budov. Vytváření prostředí, ve kterém se
pohybují budoucí nájemci, majitelé bytů a uživatelů služeb, je dnes
součástí zadání investorů. Pracuje se s vědomím, že kvalitně řešený
prostor může naopak v dobách možné přicházející krize přimět lidi
v takových projektech žít a pracovat. Určitě lze pracovat s výší inves-
tice, ale nikoliv s tím, že se bude rezignovat na vytváření těchto míst.
V mnohém by věci pomohlo větší propojení městského investo-

ra a spolupráce na tvorbě navazujících prostranství, stejně tak vy-
řešení toho, kdo se bude o tyto prostory v budoucnu kvalitně sta-
rat. V této oblasti ještě města v mnohém pokulhávají. Ale celkově
se situace zlepšuje a i přes možný přicházející útlum bude v no-
vých projektech vždy kladen velký důraz na tvorbu prostoru,
ve kterém trávíme svůj život.

zrekonstruovat jeho developer a současně kolem ní
vytvořil nový parčík. Z oblasti zelených ploch jako
součásti veřejného prostoru v developerském pro-
jektu lze uvést revitalizaci říčky Rokytka v Praze 9, je-
jíž několikasetmetrový úsek zrevitalizoval developer
nové rezidenční čtvrti Suomi Hloubětín. Na břehu,
kde bývala černá skládka, díky tomu vznikla veřej-
nosti sloužící odpočinková zóna.

stane se KultIvaCe veřejnéHo prostoru
oHroŽeným DruHem?
Je namístě se obávat, že doba postkoronavirová

cestu, po níž se developeři vydali, zásadním způso-
bem změní a začne platit, že veřejný prostor je území
všech a zároveň nikoho, jak tomu v těžších časech bý-
vá? Budou na jeho kultivaci a rozvoj peníze? Nebo ho
zainteresované strany budou považovat za zbytný?
„Výši investic do veřejného prostoru ovlivňuje

mnoho okolností. Jeho kultivace bývá dlouhodobě
podceňována a nebývá na ni vyčleněno mnoho fi-
nančních prostředků. Domnívám se, že investoři
a developeři, kteří tuto část projektů dosud nepod-
ceňovali a veřejnému prostoru věnovali pozornost,
v tom budou i nadále pokračovat,“ říká Josef Kříž,
hlavní architekt společnosti Obermeyer Helika.
To, že se ekonomické dopady koronaviru do oži-

vování veřejného prostoru příliš nepromítnou, po-
tvrzují velcí developeři, kteří už mají s vytvářením
hezkého prostředí v bezprostředním okolí svých
projektů dlouholeté zkušenosti. Byť někteří připouš-
tějí, že k šetření dojít může.
„Na veřejný prostor v developerských projektech

peníze budou. Ne vždy a všude, ale obecně určitě
ano. Jde totiž o hodnoty, které v našem životě hrají
velkou pozitivní roli a z ekonomického hlediska po-
máhají projekty prodávat. I kdybych přijal vidění svě-
ta, že koronavirus trvale změní zavedené pořádky,
určitě s ním neodchází důležitost zeleně a kvality ve-
řejného prostoru,“ domnívá se Martin Hubinger,
majitel developerské a stavební skupiny Realism.
„Pro nás jako urbanistického městského developera
je kultivace veřejného prostoru, směřující k dlouho-
dobé udržitelnosti, přirozenou součástí naší práce.
Proto v ní budeme pokračovat i nadále, ať už jde
o budování veřejných prostranství, odpočinkových
zón a parků, revitalizaci a kultivaci veřejné infrastruk-

tury – opravy chodníků, komunikací včetně veřejné-
ho osvětlení, nový městský mobiliář či výstavbu
sportovišť a sportovních prvků,“ přibližuje plány
Passerinvest Group Martin Unger, technický ředitel.
Ani developer AFI Europe rozpočty na veřejný pro-
stor v rámci výstavby svých velkých urbanistických
celků krátit nehodlá. „Veřejný prostor v našich pro-
jektech považujeme za důležitý nejen pro jejich pro-
voz, ale i pro návaznost na okolí. Tak, aby příjemný
zážitek z pobytu v němměli jak uživatelé našich pro-
jektů, tak široká veřejnost,“ říká Doron Klein, ředitel
AFI Europe pro Českou republiku. „Kromě toho, že
chceme, aby se obyvatelé v našich projektech cítili
dobře, je požadavek na vybudování konkrétních prv-
ků občanské vybavenosti často i součástí dohody
s městskou částí, na jejímž území má nový develo-
perský projekt vzniknout. Například součástí našeho
nového projektu na pražském Břevnově je i rekon-
strukce zchátralé, historicky cenné barokní kapličky
ze 17. století,“ podotýká Petr Beneš, ředitel společ-
nosti Geosan Development.
Podle Josefa Kříže může mít kultivace veřejného

prostoru v časech po koronaviru ještě jeden velmi
příznivý aspekt. „Nastartuje pozitivní myšlení lidí
a přispěje k jejich motivaci pro návrat do normálního
života.“ ◾

jIří řezÁK,
Qarta

architektura

kvalitní veřejnÝ prOstOr je hOdnOta,
která v naŠem živOtě sehrává
vÝznamnOu a nezastupitelnOu rOli.

➤



Objednávejte na hn.cz/noviny

SPECIÁLNÍ NABÍDKA tištěných
Hospodářských novin rovnou do schránek

se SLEVOU 20%

6924 Kč
5520 Kč
za rok

Součástí nabídky je i aplikace HN
a digitální předplatné na iHNed.cz bez reklam

HN057905



VÍTEJTE OPĚT VE
FIRST CLASS
5 500 m2 volných kancelářských ploch

BUDOVAB.CZ
HN057809
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