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PODĚKOVÁNÍ

Vážení čtenáři,

děkujeme, že využíváte Studii developerských společností Q3/2017, kterou pro vás připravila 
analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká 
republika. Děkujeme také všem partnerům, bez nichž by nebylo možné studii zpracovat 
a  bezplatně všem zájemcům poskytovat. Tato studie je zpracována na základě údajů 
získaných z  osobních interview s  klíčovými představiteli vybraných největších, středních 
i malých developerských společností.

Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly ve třetím čtvrtletí roku 2017. Kromě 
standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní 
informace o  postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty 
rozdělujeme na společnosti zaměřující se na rezidenční a na retail development.

Díky tomu může tato Studie developerských společností Q3/2017 poskytnout zcela vyvážené, 
aktuální a dostatečně podrobné údaje o tomto důležitém sektoru české ekonomiky, které 
jsou nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností podnikajících v  dané 
oblasti.

Poděkovat bychom chtěli jak představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas a  poskytli 
potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům našich studií, 
kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni lépe a  efektivněji 
uspokojovat Vaše informační potřeby.

Jiří Vacek
Ředitel společnosti 
CEEC Research

Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby 
pro realitní a stavební společnosti 
KPMG v České republice
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ÚVODNÍ SLOVO

Letošní rok byl pro naše stavebnictví, co se týče legislativy, zásadní. Po tříletém úsilí se totiž 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podařilo prosadit novelu stavebního zákona, přičemž bylo 
změněno i dalších 44 zvláštních předpisů s ním souvisejících. V úzké součinnosti s mnoha 
odborníky jsme novelu připravili tak, aby měla co nejširší praktický dopad a usnadnila život 
lidem, kteří se rozhodnou stavět. Chtěla bych se proto zmínit aspoň o několika novinkách, 
které novela přináší.

Jednou z  těch nejzásadnějších je sloučení povolovacího procesu do jednoho řízení. 
Takzvané společné řízení sloučí nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i  posuzování 
vlivu na životní prostředí (EIA), pokud si stavebník tuto cestu vybere. Tím dojde k výraznému 
urychlení povolování staveb. Odhadujeme, že se čekací lhůta na vydání společného povolení 
sníží o polovinu. V rámci společného řízení se tak účastníci řízení a veřejnost budou moci 
vyjadřovat a odvolávat pouze jednou, a to v rámci společného řízení.

Změny se dotknou i úseku územního plánování. Jednou z nich je doba pořizování aktualizací 
zásad územního rozvoje krajů a změn územních plánů. Pokud nebude vyžadováno variantní 
řešení, doba se zásadně zkrátí. Díky tomu dojde k úspoře cca ¾ roku až rok. Druhá změna 
se týká liniových staveb, jako jsou např. pozemní komunikace, dráhy atd. Pokud tyto stavby 
nebudou moci být z  prokazatelných objektivních důvodů umístěny do koridoru pro tyto 
stavby vymezené v územním plánu, bude možné tzv. vybočení z tohoto koridoru. Podmínkou 
však bude, že stavba nevybočí z  koridoru, který je pro ni vymezen v  zásadách územního 
rozvoje, tedy v  nadřazené dokumentaci. Tím odpadne nutnost změny územního plánu 
a příprava stavby se tak urychlí až o 2 roky. Budou též zkráceny lhůty pro podání návrhu na 
přezkum nebo zrušení opatření obecné povahy ze současných 3 let na 1 rok. Dalších změn je 
samozřejmě celá řada, není však zde možné zmiňovat se o všech.

Novela, která nabude účinnosti 1.  ledna příštího roku, zažehná nejpalčivější problémy 
současného stavebního práva. Nicméně, naše ambice  – podstatně zjednodušit a  zrychlit 
přípravu a  realizaci stavebních záměrů  – trvá i  nadále. Pouhá novela na to však nestačí, 
proto usiluji o kompletní rekodifikaci veřejného stavebního práva v České republice. Bude 
nezbytné připravit nejen nový stavební zákon, ale provést též podstatnější reformu veřejné 
správy v  České republice, neboť bez takovéto úpravy nemůže ani nový stavební zákon 
přinést požadované zrychlení a zjednodušení. Základní teze jsem již předložila vládě ČR.

Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj
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SHRNUTÍ

Kapitola 1 str. 6

Nabídka nových bytů od developerských společnos-
tí v Praze bude stagnovat. Regiony mimo Prahu zvýší 
objem nabízených nových bytů o  1,1  procenta. Po-
ptávka po rezidenčních nemovitostech ale poroste 
vyšším tempem, než je tomu u  nabídky, což povede 
k dalšímu růstu cen bytů. Balkón je na prvním místě 
z  nadstandardního vybavení, po němž se zákazníci 
ptají.

Kapitola 3 str. 17

Ceny rezidenčních nemovitostí míří vzhůru. V  letoš-
ním roce dojde ke zvýšení o 5,4 procenta a v roce 2018 
o další 4,2 procenta. Ochota bank financovat develo-
perské projekty zůstává z  60  procent stejná. Byty na 
investici se kupují stále více. Každý pátý byt (23 pro-
cent) v Praze kupují cizinci.

Kapitola 5 str. 24

Developerské společnosti nabídnou větší růst ob-
chodních center v regionech ČR než v Praze (11,0 pro-
centa oproti 8,8  procenta). V  Praze růst poptávky 
(o  12,4  procenta) převýší nabídku. Poptávka bude 
tažena především kupní silou obyvatelstva. Zvyšující 
se nároky na počet výdejních míst zaznamenaly čtyři 
pětiny ředitelů developerských společností.

Kapitola 7 str. 29

V příštích letech budou vznikat malá a středně velká 
nákupní centra. Ceny pronájmů obchodních center 
vzrostou o 3,5 procenta. Konkurenční boj developer-
ských společností neohrožuje další rozvoj segmentu 
dle názoru 60  procent ředitelů. Stát by neměl za-
sahovat do možnosti uzavírat/neuzavírat obchody 
ve dnech státních svátků podle vyjádření 60 procent 
ředitelů developerských společností.

Kapitola 8 str. 32

Zdržení nových projektů jsou způsobována zejména 
stavebními úřady (8,4 bodu z max 10). Nejlépe s de-
velopery komunikuje požární ochrana. Marketingové 
akce na přilákání zákazníků jsou organizovány dva-
krát za čtvrtletí. Nejvyužívanějším obdobím pro mar-
ketingové akce jsou Vánoce a Velikonoce.

Kapitola 2 str. 14

Dle ředitelů developerských společností se zákazníci 
zajímají o cenu a lokalitu, kvalita je jednoznačně až na 
třetím místě. Praha 5 a Praha 9 nabízejí nejatraktivněj-
ší podmínky pro nové rezidenční projekty. Pronajímat 
své nemovitosti plánuje 34  procent developerských 
společností. Luxusní byty jsou o 38 procent dražší.

Kapitola 4 str. 20

Nejvíce brzdí developerské projekty stavební úřady. 
K závazné rezervaci nových bytů dojde v průměru za 
36  dní od ohlášení prodeje. Na pasivní standard od 
roku 2020 je připraveno 84  procent developerských 
společností. Nadpoloviční většina (52 procent) deve-
loperských společností se zajímá o expanzi do zahra-
ničí.

Kapitola 6 str. 27

Logistika dopravy balíků je řešena již při plánování 
nových obchodních center. Množství návštěvníků 
obchodních center závisí zejména na dobré dopravní 
dostupnosti. Míra neobsazenosti pražských obchod-
ních center je v průměru 5 procent. Neobsazenost zá-
visí zejména na kupní síle obyvatelstva.
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Nabídka nových bytů od developerských společností v  Praze bude stagnovat. Regiony 
mimo Prahu zvýší objem nabízených nových bytů o 1,1 procenta. Poptávka po rezidenčních 
nemovitostech ale poroste vyšším tempem, než je tomu u  nabídky, což povede k  dalšímu 
růstu cen bytů. Balkón je na prvním místě z nadstandardního vybavení, po němž se zákazníci 
ptají.

Nabídka nových rezidenčních nemovitostí v Praze bude stagnovat (změna o 0,0 procenta). 
Růst nabídky nových bytů očekává jen přibližně polovina ředitelů společností (56 procent), 
snížení počtu nově nabízených bytů predikuje 40 procent firem. Pokles nabídky o více než 
20 procent predikuje 7 procent ředitelů developerských společností. V následujícím roce 
2018 můžeme očekávat jen mírný nárůst nabídky nových bytů v Praze, a to o 0,6 procenta. 
Mimopražské regiony nabídnou v roce 2017 o 1,1 procenta více rezidenčních nemovitostí, 
než tomu bylo v roce 2016. V roce 2018 dojde k navýšení opět o 1,1 procenta.
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Klienti  nadále vidí  jistotu především v  investicích do  nemovitostí. Konec roku 2017, 
a  především rok 2018, přinesou na  realitním trhu řadu změn. Nabídka bytových 
projektů, především v Praze, se ztenčuje. Ceny nejžádanějších typů bytů v atraktivních 
lokalitách i  nadále porostou. Banky začínají být přísnější při  schvalování úvěrů 
a úrokové sazby se začínají pomalu a jistě zvyšovat.

Miroslav Ocelák
Sales & Marketing Manager, Vivus

Jelikož jsou v  Praze prakticky zastavené změny stávajícího územního plánu a  na 
řadě brownfieldů jsou letité stavební uzávěry, tempo povolování výstavby nových 
projektů se zjevně nezrychlí. Přičteme-li neúměrně dlouhé povolovací procesy, nejsou 
odhady vůbec optimistické. Očekáváme další pokles nabídky nových bytů k hladině 
3000 bytů. V  meziročním srovnání dojde k  poklesu počtu prodaných bytů přibližně 
o  10  procent. A  nepomůže ani novelizovaný stavební zákon, který je určitě krokem 
správným směrem, ale v  žádném případě nepřinese na trh nové byty. Navíc velká 
poptávka žene ceny nahoru a všichni víme, že čeho je nedostatek, to je vždy drahé.

Michaela Tomášková
výkonná ředitelka Central Group, a. s.

Vysoká poptávka v  kombinaci s  nízkou nabídkou, která je důsledkem obtížného 
povolování nových staveb, změnily status quo na trhu. Cena rezidenčních nemovitostí 
strmě stoupá. Problém to představuje především pro zájemce o  nové bydlení. 
Stávající majitelé nemovitostí zdánlivě vydělávají. Zdánlivě proto, že dostupnost 
bydlení je důležitým předpokladem pro celkový ekonomický rozvoj, na kterém 
závisíme všichni.

Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG 

v České republice

Doufáme, že se pražský trh konečně začne „hýbat“, neboť aktuální stav nabídky je 
v rámci segmentu katastrofou. Poptávka – s ohledem na nové regulace ČNB vidíme 
vývoj kolem „kladné nuly“.

Jiří Brůček ml.
BM Develop, s. r. o.

Očekávám, že nabídka zůstane na stejné úrovni, možná zaznamenáme pokles. 
Množství projektů připravených k  realizaci se nezvýší. Na straně poptávky bude 
pokračovat posilování zájmu o  rezidenční nemovitosti, neboť souhra příznivých 
okolností na trhu pravděpodobně ještě potrvá.

Tomáš Kadeřábek
ředitel, Asociace developerů

V  druhé polovině letošního roku již žádné významné změny nabídky ani poptávky 
neočekáváme. Koncem roku většinou bývá vyšší poptávka po koupi nemovitostí 
a očekáváme, že i letos to bude stejné. V roce 2018 očekáváme mírný nárůst nabídky, 
která ale poptávku určitě neuspokojí.

Irena Houžvičková
manažer prodeje, SATPO management, s. r. o.
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Očekávám nárůst poptávky v oblasti rezidenčního bydlení, trh kulminuje a vzhledem 
ke zpřísňujícím se podmínkám ČNB pro poskytování hypoték se budou developerské 
společnosti snažit ještě využít současné podmínky pro růst výstavby rezidenčního 
bydlení.

Viliam Záthurecký
ředitel, LEIS, a. s.

Růst poptávky po rezidenčních nemovitostech opět převýší nabídku v celé České republice. 
Největší relativní nárůst poptávky v  roce 2017 i  2018 můžeme očekávat v  Praze (růst 
3,3 procenta, respektive 3,1 procenta). Růst poptávky v mimopražských regionech převýší 
nabídku jen mírně. Poptávka v  letošním roce vzroste o  1,7  procenta, v  roce 2018 dojde 
k navýšení o 1,6 procenta.
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Zvyšující se poptávka po nových bytech a  současně klesající dostupnost  vlastnictví 
vytváří ideální podmínky pro růst nájemního bydlení. V souvislosti s tím se otevírá velký 
prostor pro revitalizaci nemovitostí v majetku měst a obcí a roli státu jako investora.

Michaela Martínková
Business Development Manager, CEEC Research

Poptávka převýší nabídku



9

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q3/2017www.ceec.eu

Díky výrazně rostoucím cenám nemovitostí, zejména v  Praze a  velkých městech, 
registrujeme vyšší zájem investorů o  rezidenční výstavbu. Projektujeme výtahy 
i pro developery, kteří se doposud specializovali výhradně na administrativní sektor 
nebo retail. Celkově vnímáme, že projektů je připraveno poměrně málo a ze strany 
zadavatelů jsou znatelné tlaky na celkové urychlení projekčního, schvalovacího 
i  realizačního procesu. Tato skutečnost dává optimistický výhled pro zbylé měsíce 
roku 2017 i celý příští rok.

Jana Grigová
ředitelka nových instalací Schindler CZ, a. s.

Z  nadstandardního vybavení bytu láká zákazníky nejvíce balkón/terasa. Ředitelé 
developerských společností připsali právě balónu/terase 9,0 bodu na škále od 0 do 10, kde 
desítka představuje zákazníky nejvíce vyhledávaný nadstandard. Druhá otázka zákazníků 
směřuje na možnost podzemního parkování (7,9 bodu z  10). Nejmenší prioritou je pro 
zákazníky podlahové vytápění a rekuperace (3,7 bodu, respektive 3,8 bodu z 10).

9,0 7,9 7,4 6,8 6,0 5,6 4,9 4,6 3,8 3,7
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Zákazníci vyhledávají balkón 
a podzemní parkování
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Ve středně-dlouhodobém výhledu pokračuje v  případě nabídky nového bydlení, až na 
nepatrné výkyvy, sestupný trend, který začal již v polovině roku 2015. Zásoba bytů, které 
se od té doby na trhu nabízejí, totiž klesla už téměř o  polovinu. Před rokem se nabízelo 
o téměř čtvrtinu bytů více než na konci druhého čtvrtletí 2017.

Příčin uvedeného trendu je více: na jedné straně je to „předraženost“, a  tím i  obtížná 
realizovatelnost celé řady projektů, které se developerům nabízejí k  odkupu. Na druhé 
straně pak zdlouhavé a  komplikované povolování projektů jednotlivými úřady. Hodnota 
všech dostupných bytů se pohybuje okolo hranice 25 miliard korun.
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Zdroj:  Trigema, Skanska, Ekospol (2014–2015) 

Trigema, Skanska, Central Group, verifikace IPR (2016–2017)

Zásoba bytů klesla téměř na 
polovinu

Zdlouhavé a komplikované 
povolování

Další informace o  rezidenčních nemovitostech přináší analýza vývoje realitního trhu, která je výsledkem 
společné analýzy společností Trigema, Skanska Reality a Central Group.
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V  celém letošním roce 2017 se prodá pravděpodobně nižší počet bytů, než tomu bylo 
v roce 2016. Ve druhém čtvrtletí 2017 se prodalo 1 500 bytů, což je o 250 méně, než tomu 
bylo ve stejném období v loňském roce. Jedná se o 15procentní pokles. O tom, že se jedná 
nejspíše o  dlouhodobější trend, svědčí rovněž skutečnost, že o  250 bytů méně než před 
rokem se prodalo i v prvním čtvrtletí 2017. Graf pro třetí a čtvrtý kvartál zobrazuje situaci, 
která na trhu panovala v roce 2016.

Prodeje stále ovlivňuje hned několik klíčových faktorů. Tím hlavním je nedostatečná 
nabídka nových bytů, která tlačí ceny za nové bydlení nahoru. Ta už v současnosti dosahuje 
úrovně, která se stává pro některé cílové skupiny jen těžko akceptovatelnou. Zdlouhavý 
přístup úřadů k povolování nových projektů se nejvíce dotýká právě situace na pražském 
trhu.

Prodáno by mohlo být za letošní rok celkově maximálně 6 000 bytů. Výrazným faktorem, 
který tyto souhrnné prodeje ovlivní, bude pravděpodobně další vývoj průměrné ceny 
a cenová skladba bytů, které jsou nabízeny a poptávány. Aktuálně se odhadovaná hodnota 
prodaných bytů ve 2Q na trhu pohybuje okolo 8,4 mld. Kč.
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Zdroj:  Trigema (2013) 
Trigema, Skanska, Ekospol (2014–2015) 
Trigema, Skanska, Central Group, verifikace IPR (2016–2017)

V roce 2017 se prodá o 250 bytů 
méně

Těžko akceptovatelné ceny bytů

Potenciální prodej 6 000 bytů 
v roce 2017
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Od léta roku 2015 narostla průměrná cena dostupných bytů o plných 40 procent. Jedním 
z důvodů je to, že nové projekty, které na trh postupně přicházejí, bývají často ve vyšších 
cenových relacích, což se odráží na výši průměrné ceny. Jak již bylo uvedeno v předchozí 
části, cenově posiluje zejména nabídka bytů od 80 000 Kč s  DPH/m2. Vzhledem k  tomu, 
že poptávka po novém bydlení stále ještě převyšuje nabídku, nelze ani pro další období 
očekávat, že bude průměrná cena stagnovat, nebo se dokonce snižovat. Do konce roku 
2017 bude proto pravděpodobně ještě růst, a to zejména kvůli segmentu bytů s průměrnou 
cenou převyšující hranici 100 000 Kč s  DPH/m2. Průměrnou cenu počítáme jako podíl 
celkové nabídkové ceny s DPH za byt a podlahové plochy bytu uváděné developerem.
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Zdroj:  Trigema

Ve druhém čtvrtletí 2017 došlo k  mezikvartálnímu zrychlení dynamiky zdražování 
prodávaných bytů. Zatímco nyní činil tento růst 5 procent, v předchozím období se jednalo 
o necelé 1 procento. Meziročně pak ceny vzrostly o 15 %. Vzhledem ke stejnému období 
roku 2015 se jedná o nárůst o 36,6 procenta! Pro srovnání: průměrná cena nabízených bytů 
za stejné období vzrostla dokonce o 40 %.

Průměrná cena očištěná o extrémy, tedy 5 procent nejdražších a 5 procent nejlevnějších 
bytů, dosáhla výše 74 122 Kč s DPH na m2, což je o 5,5 % více než v předchozím období. 
Medián byl 70 638 Kč s  DPH/m2 (nárůst o  1,83  %). Průměrnou cenu počítáme jako podíl 
celkové nabídkové ceny s DPH za byt a podlahové plochy bytu uváděné developerem.

Cena dostupných bytů narostla 
o 40 % od roku 2015

Meziročně ceny prodaných bytů 
vzrostly o 15 %

Průměrná cena 74 122 Kč s DPH 
na m2
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Zdroj:  Trigema

STRUKTURA PRODANÝCH BYTŮ V PRAZE DLE ROZDĚLENÍ DO LOKALIT VE 2Q 2017

Městský 
obvod Prodaných bytů

Průměrná 
podl. plocha

Průměrná 
cena / m2

Odhadovaná 
hodnota

Praha 10 9,8 % 74,5 m2 61 837 Kč 0,7 mld. Kč

Praha 5 23,2 % 76,8 m2 82 391 Kč 2,2 mld. Kč

Praha 9 15,2 % 67,4 m2 66 982 Kč 0,9 mld. Kč

Praha 4 8,1 % 69,8 m2 70 742 Kč 0,6 mld. Kč

Praha 8 12,9 % 72,0 m2 91 402 Kč 1,2 mld. Kč

Praha 3 7,0 % 69,8 m2 86 689 Kč 0,5 mld. Kč

Praha 7 8,6 % 77,6 m2 67 281 Kč 0,7 mld. Kč

75 791 Kč 8,4 mld. Kč

Zdroj:  1500 prodaných bytů 
Trigema (výměra, prům. cena, odhadovaná hodnota); 
Trigema, Skanska, Central Group (podíl dostupných bytů)

Tato analýza vývoje realitního trhu je výsledkem společné analýzy společností Trigema, Skanska Reality a Central Group.



2

14

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q3/2017 www.ceec.eu

Ředitelé developerských společností určovali pořadí faktorů, podle kterých se zákazníci 
rozhodují při výběru nemovitosti. Nejdůležitější je pro zákazníky cena a  lokalita, tyto 
faktory měly v  průměru stejné ohodnocení 1,62. Kvalita jednoznačně skončila na třetím 
místě s průměrem pořadí 2,76.

Praha 5 a  Praha 9 jsou nejatraktivnějšími lokalitami pro nový rezidenční development. 
Výstavbu nových rezidenčních nemovitostí k  pronájmu plánuje 34  procent ředitelů 
developerských společností. Stále je ale více společností (45  procent), které pronájem 
neplánují.

PLÁNUJETE V PŘÍŠTÍM ROCE VÝSTAVBU NOVÝCH
REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ NA PRONÁJEM?

Ano

Ne

Uvažujeme o tom

34 %

45 %

21 %

■

■

■

Za luxusní byt si zákazník musí připlatit o 38 procent více oproti standardu. Luxusní byty 
budou v příštím roce zastoupeny ve 30 procentech projektů developerských společností. 
Nabídka rezidenčních nemovitostí je tvořena z  90  procent novou výstavbou, 10  procent 
připadá na rekonstrukce nemovitostí.

Naše společnost se na prémiový segment nadstandardních a luxusních nemovitostí 
specializuje, a to nejen na českém trhu, ale například i v Německu nebo na Slovensku. 
Vždy stavíme výhradně v lokalitách centra a širšího centra města, s vynikající dopravní 
dostupností a občanskou vybaveností v místě.

Jan Horváth
CEO Real Estate, CTR group, a. s.

Cena a lokalita na prvním místě

Top lokality Praha 5 a Praha 9

Luxus za 38 % navíc

Dle ředitelů developerských společností se zákazníci zajímají o  cenu a  lokalitu, kvalita je 
jednoznačně až na třetím místě. Praha 5 a Praha 9 nabízejí nejatraktivnější podmínky pro 
nové rezidenční projekty. Pronajímat své nemovitosti plánuje 34  procent developerských 
společností. Luxusní byty jsou o 38 procent dražší.
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Ano, pro příští rok plánujeme dva projekty luxusnějšího charakteru; oba projekty 
budou v prestižní lokalitě v Brně.

Jiří Maršálek
jednatel, Properity, s. r. o. 

V  létě spouštíme prodej našeho prvního prémiového bytového projektu, kterým 
bude bytový dům Chytré bydlení CSV@Řepy. Bude se nacházet v  Praze 6, v  klidné 
vilové čtvrti a  nabídne více než 20 bytových jednotek s  dostavěným a  již zařízeným 
interiérem. Jak název napovídá, projekt bude vycházet z  našeho osvědčeného 
konceptu Chytré bydlení.

Marcel Soural
předseda představenstva společnosti Trigema, a. s.

O  luxusní byty je v  Praze velký zájem, proto se budeme i  v  následujících letech 
tomuto segmentu intenzivně věnovat. V  plánu máme výstavbu luxusních projektů 
zejména blízko centra Prahy. Nedávno jsme dokončili komorní projekty na Smíchově 
a v blízké budoucnosti se chceme soustředit na Prahu 5 a také na další městské části. 
Unikátní projekt plánujeme na pražském Žižkově, kde ve spolupráci s  architektem 
Jakubem Ciglerem vznikne zcela nová rezidenční Parková čtvrť. Zanedbaný 
brownfield v severní části nákladového nádraží přeměníme v krásnou čtvrť se zelení 
a  hodnotným veřejným prostorem, obchody a  restauracemi. Velké plány máme 
také na Kavčích horách, kde spolu s  architektem Josefem Pleskotem připravujeme 
výstavbu rezidenčního projektu. Luxusní byty pak nabídneme třeba i ve Vysočanech.

Michaela Tomášková
výkonná ředitelka Central Group, a. s.

Výstavbou luxusních nemovitostí se zabýváme již několik let. Vzhledem k  tomu, že 
chceme být dlouhodobě v  očích zákazníků vnímáni jako „první volba kvalitního 
bydlení“, patří tento segment přirozeně do našeho portfolia. Mezi naše již realizované 
projekty patří mj.  Vily Diamantica na okraji Prokopského údolí v  Praze 5 nebo Vila 
Augustus v  Praze 10. V  současné době máme ve výstavbě viladům U  Pernikářky 
7 v  prestižní lokalitě vilové čtvrti Hřebenky v  Praze 5, a  připravujeme, například, 
architektonicky unikátní projekt Rezidence Trilobit na okraji Prokopského údolí.

Martin Svoboda
výkonný ředitel, JRD, s. r. o.

Ano, dle našeho záměru se budeme věnovat realizaci bytů ve vyšším středním 
standardu a vyšším standardu, především v lokalitách Prahy 5, 6 a Prahy 7.

Jan Zemánek
jednatel, Development & Marketing, UBM Bohemia Development, s. r. o. 
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V tuto chvíli probíhá výstavba Vitality Rezidence v Praze 5 s 50 bytovými jednotkami 
(95  % prodáno). Příští rok nás čeká ve stejné lokalitě pod pražským Petřínem 
u parku Sacre Coeur výstavba multifunkčního projektu Holečkova House s nabídkou 
2 luxusních bytů a kancelářských prostor a výstavba 15 prémiových bytů v Rezidenci 
Kobrova. Ve fázi přípravy máme pak ještě jeden luxusní projekt. Zatím však můžeme 
prozradit, že se jedná o bydlení na Praze 2 s krásným výhledem.

Irena Houžvičková
manažer prodeje, SATPO management, s. r. o.

Neplánujeme výstavbu luxusních rezidenčních nemovitostí. Ne proto, že nemají své 
místo na trhu, ale jejich prodej trvá několik let a zatěžuje podnikovou ekonomiku.

Viliam Záthurecký
ředitel, LEIS, a. s. 

Ano, plánujeme vysoce luxusní nemovitost s  jedním bytem na každém patře 
a výtahem přímo do bytu. Je to naše vlajková loď. Lokalita Pisárky.

Ivor Ševčík
CEO, All Inclusive Development, a. s. 

Dokončujeme přípravy nízkoenergetického viladomu na Praze-východ, konkrétně 
v  Nupakách. V  tomto projektu navazujeme na naše předešlé zkušenosti v  bytové 
výstavbě a  řešíme dům jako nízkoenergetický. Ve vysokém standardu vybavení 
a  kvalitních povrchových materiálů je vedle kvalitní tepelné obálky budovy 
i  rekuperace pro každý byt. Standardem je i  připravená struktura pro chytrou 
domácnost.

Karel Hořešovský
jednatel, Direkt Real, s. r. o.
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Ceny rezidenčních nemovitostí vzrostou pro letošní rok o  5,4  procenta. V  roce 2018 
můžeme očekávat další navýšení o 4,2 procenta. Pokles ceny neplánuje ani jeden z ředitelů 
developerských společností. S  cenami porostou i  marže developerských společností, 
o růstu hovoří 62 procent ředitelů.
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Ceny bytů neustále rostou

Ceny rezidenčních nemovitostí míří vzhůru. V letošním roce dojde ke zvýšení o 5,4 procenta 
a v roce 2018 o další 4,2 procenta. Ochota bank financovat developerské projekty zůstává 
z 60 procent stejná. Byty na investici se kupují stále více. Každý pátý byt (23 procent) v Praze 
kupují cizinci.
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Zpřísněním podmínek hypotečních úvěrů bude negativně ovlivňován trh s  rezidenčními 
nemovitostmi (dle 60  procent ředitelů developerských společností). Naopak, restrikce 
ČNB nijak neovlivní byznys 60  procentům developerských společností. Postoj bank 
k  financování developerských projektů zůstává v  porovnání s  minulými roky na stále 
stejné úrovni (dle 60  procent ředitelů). Zlepšení pociťuje čtvrtina (25  procent) ředitelů 
developerských společností.

MYSLÍTE SI, ŽE ZPŘÍSNĚNÍ PODMÍNEK HYPOTEČNÍCH  ÚVĚRŮ
BUDE NEGATIVNĚ OVLIVŇOVAT TRH S REZIDENČNÍMI NEMOVITOSTMI?

Ano

Ne

Nevím

60 %

37 %

3 %

■

■

■

Procento bytů koupených na investici se stále navyšuje. O  zvýšení hovoří 69  procent 
ředitelů v Praze a mimo Prahu 63 procent firem. Na stejné úrovni se nákup bytů na investici 
drží dle 27  procent, respektive 32  procent ředitelů developerských společností. Měnová 
politika ČNB ovlivní koupi bytů na investici z 60 procent. Každý pátý nový byt v Praze je 
zakoupen cizincem, v průměru se jedná o 23 procent bytů.
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Odhadujeme, že cizinci kupují do 20  % bytů. Situace se velmi liší u  jednotlivých 
projektů, protože některé jsou vysloveně cílené na zahraniční klientelu, a naopak jiné 
jsou orientované výrazně pro domácí trh.

Tomáš Kadeřábek
ředitel, Asociace developerů

Mezi zájemci jsou především lidé nad 30 let. Část z nich tvoří cizinci. Mnoho z nich však 
u  nás dlouhodobě žije a  podniká. Prahu  považují za výhodné místo pro bydlení. Ve 
srovnání s řadou dalších evropských metropolí je Praha mnohem bezpečnější a stále 
je zde dostatek příležitostí pro pracovní uplatnění a  podnikání. Mezi vyhledávané 
lokality patří, například, Praha 5 nebo Praha 6.

Marcel Soural
předseda představenstva společnosti Trigema, a. s.

Cizinci mají o Prahu dlouhodobě zájem a jejich podíl se stabilně pohybuje na úrovni 
15  %. Zastoupení z  hlediska národností je přitom velmi pestré. Vedle tradičních 
zájemců z  východní a  západní Evropy registrujeme i  klienty například z  Asie. Nelze 
říci, že preference cizinců při výběru lokality se liší od preferencí domácích kupujících. 
I pro cizince jsou důležitými parametry např. dopravní dostupnost do centra města 
či občanská vybavenost. Ze strany cizinců tedy evidujeme zájem o projekty ve všech 
nabízených lokalitách.

Martin Svoboda
výkonný ředitel, JRD, s. r. o.

Z našich zkušeností vyplývá, že cizinci kupují až 60 % bytů. Je to spíše výjimka, protože 
v našem případě se jedná především o malé projekty business třídy s nadstandardní 
kvalitou. Obecně lze říci, že kupujícími nemovitostí v Praze jsou z 90 % Češi. Lokalita 
v  Praze tak dalece nerozhoduje, klientovi jde především o  nemovitost s  kvalitním 
i  vysokým standardem bydlení v  příjemném okolním prostředí a  dobrou dopravní 
dostupností.

Pavel Malyshev
Director, PRECO GROUP, s. r. o.

Pokud mezi cizince počítám i slovenské občany, tak zhruba 10–15 %. S ohledem na 
šíři portfolia naší developerské společnosti si netroufám srovnávat jejich preference.

Jiří Brůček ml.
BM Develop, s. r. o. 
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Ředitelé developerských společností vyhodnotili stavební úřady jako organizaci, která 
jim realizaci projektů brzdí nejvíce. Stavebním úřadům přiřadili 7,9 bodu z  maximálních 
10, kdy desítka představuje zdlouhavé a  komplikované jednání. Druhým faktorem 
nejvíce zdržujícím realizaci projektů je ochrana přírody a krajiny (6,4 bodu z 10). Nejméně 
komplikuje projekty civilní ochrana (2,8 bodu z 10).

7,9 6,4 6,2 4,8 3,2 2,8

Ochrana příro-
dy a krajiny

96 %

100 % 97 % 81 %

97 % 59 %
Doprava na 
pozemních 

komunikacích

Civilní ochrana

Stavební úřady
Památková 

péče
Požární 
ochrana

JAKÉ ORGANIZACE VÁM DEVELOPERSKÉ PROJEKTY BRZDÍ NEJVÍCE?

% firem%Hodnocení (0–10 max.)

Od ohlášení prodeje bytů k jejich závazné rezervaci uběhne v průměru 36 dnů. V porovnání 
se stejným obdobím předchozího roku se jedná o  kratší dobu u  46  procent společností, 
stejné  procento společností uvedenou dobu hodnotí jako stejnou. Více než pětina 
(22 procent) bytů je rezervována ještě před ohlášením prodeje.

Doba přímo závisí na skutečnosti, v  jakém stádiu výstavby se objekt nachází. 
V  počáteční etapě výstavby si nemovitost pořizují především kupující s  investičními 
cíli a  dotazovaná doba činí zhruba dva měsíce. Největší nárůst prodeje nastává 
po dokončení hrubé stavby nemovitosti, a  to v  době, kdy je ještě možné provést 
výběr vnitřních úprav i  vybavení a  rovněž je znám přesný termín samotného 
dokončení stavby. V této etapě výstavby činí doba většinou jeden měsíc. V porovnání 
s předchozími roky se doba téměř nezměnila.

Pavel Malyshev
Director, PRECO GROUP, s. r. o.

Stavební úřady brzdí 
developerské projekty nejvíce

Nové byty jsou zarezervované 
během 36 dnů

Nejvíce brzdí developerské projekty stavební úřady. K závazné rezervaci nových bytů dojde 
v průměru za 36 dní od ohlášení prodeje. Na pasivní standard od roku 2020 je připraveno 
84  procent developerských společností. Nadpoloviční většina (52  procent) developerských 
společností se zajímá o expanzi do zahraničí.
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V  loňském roce i  v  letošním roce je situace stejná, možná letos rychlejší. Od doby 
zveřejnění prodeje jsou první jednotky rezervovány řádově ve dnech. Celý projekt pak 
bývá vyprodán před dokončením hrubé stavby, výjimečně je doprodej posledních 
jednotek před dokončením celé stavby. Taková situace je však v  Brně u  našich 
projektů už po mnoho let stále stejná.

Jiří Maršálek
jednatel, Properity, s. r. o.

Zhruba 2–6  týdnů. Nepociťujeme dramatickou odlišnost oproti dřívějšku. Zpravidla 
jsou klienti „připraveni“, tzn. že ví, jakou dostanou přibližně hypotéku, a tedy ví, na co 
se mohou ptát z nabídky, respektive, na co finančně dosáhnou.

Jiří Brůček ml.
BM Develop, s. r. o.

V  důsledku přísnějšího posuzování žadatelů o  hypotéční úvěry se doba k  uzavření 
závazné smlouvy prodlužuje v  průměru o  jeden týden, na celkových šestnáct až 
dvacet dnů.

Miroslav Ocelák
Sales & Marketing Manager, Vivus

Doba od ohlášení prodeje po závaznou rezervaci je relativně krátká. Pro pořízení 
bytu dle představ musí zákazníci bedlivě sledovat nové projekty a  mít už dopředu 
ujasněné preference mezi lokalitou, cenou a kvalitou.

Helena Juránková
Business development manager, CEEC Research

Klienti s námi uzavírají rezervační smlouvu zpravidla 1–3 týdny po ohlášení prodeje, 
stejně jako v minulém roce.

Jan Hudec
projektový manažer, CRESCON, a. s. 

Většina bytů se vyprodá velmi rychle, EKOSPOL je ostatně tempem prodeje pověstný. 
Například v  projektu Viladomy Dubeč, který jsme slavnostně otevřeli letos v  srpnu, 
byly všechny byty vyprodané půl roku před dokončením stavby.

Evžen Korec
generální ředitel a předseda představenstva, EKOSPOL, a. s. 
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Pro zeleň je určeno 42 procent plochy v rezidenčních projektech v případě, že je dostatek 
plochy a  developerské společnosti nejsou vázané koeficientem z  územního plánu. 
S  nutným pasivním standardem nových budov od roku 2020 počítá 84  procent ředitelů 
developerských společností. Plány či strategie pro případ poklesu trhu připravuje 
85 procent developerských společností.

PŘIPRAVUJETE NĚJAKÉ PLÁNY ČI STRATEGIE
PRO PŘÍPAD POKLESU TRHU?

Ano

Ne

85 %

15 %

■

■

Expanze do zahraničních zemí je zajímavá pro nadpoloviční většinu (52 procent) ředitelů 
developerských společností. Všechny z expanzních společností jsou zaměřeny na Evropu 
(např. Německo, Rakousko, Slovensko) a některé i na Ameriku a Asii.

Naše skupina působí stabilně v  mnoha zemích Evropy a  její realitní divize není 
výjimkou. Aktuálně realizujeme projekty nejen v  České republice, ale zejména 
v  Německu a  na Slovensku. Diverzifikujeme i  z  pohledu samotných nemovitostí  – 
stavíme byty, kanceláře i  maloobchodní plochy a  ty nejen prodáváme koncovým 
kupujícím, ale některé i  dlouhodobě začleňujeme do našeho portfolia a  dále je 
pronajímáme. O  expanzi za hranice Evropy nepřemýšlíme, to jsou pro nás příliš 
neznámé trhy. O expanzi do dalších evropských zemí ale uvažujeme.

Jan Horváth
CEO Real Estate, CTR group, a. s.

Naším aktuálním cílem je zařadit se stabilně mezi TOP 5 rezidenčních developerů 
v  České republice. Následně chceme pokračovat v  růstu za hranice. Konkrétně 
prověřujeme možnosti developmentu na Slovensku, v Polsku či v Německu. Ve všech 
zmiňovaných zemích vidíme potenciál pro naši koncepci environmentálně šetrného 
stavebnictví.

Martin Svoboda
výkonný ředitel, JRD, s. r. o.

S pasivním standardem od roku 
2020 počítá 84 % developerů

Expanze do zahraničí
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V  rámci skupiny působíme na trzích v  Rakousku, Německu, Holandsku, Polsku, 
na Slovensku a  v  České republice. V  současné době neuvažujeme o  expanzi mimo 
Evropu.

Jan Zemánek
jednatel, Development & Marketing, UBM Bohemia Development, s. r. o.

EKOSPOL se zaměřuje výhradně na Prahu a  nejbližší okolí, kde patří k  největším 
soukromým vlastníkům pozemků. Celkem disponuje pozemky v  rozloze přesahující 
půl milionu metrů čtverečních. Na těchto rozvojových plochách v  nejbližších pěti 
letech postavíme 5000 nových bytů za 15 miliard korun. Pozemky kupujeme průběžně 
neustále, o  akvizicích však zásadně neinformujeme. Jen za poslední půlrok jsme 
koupili pozemky pro stavbu 1100 bytů. Všechny byly na území Prahy, expanzi jinam 
proto neplánujeme.

Evžen Korec
generální ředitel a předseda představenstva, EKOSPOL, a. s.

Stavíme dva projekty na Slovensku; normy a proces povolení je podobný jako u nás 
a není tam jazyková bariéra. Naše zkušenosti jsou tam ceněné.

Ivor Ševčík
CEO, All Inclusive Development, a. s. 
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Nabídka developerských společností v oblasti obchodních center stoupne více v regionech 
ČR než v Praze. Nabídka vzroste o 11,0 procenta, zatímco v Praze o 8,8 procenta. Následující 
rok 2018 přinese také zvýšení nabídky, ale už ne v  takové míře (9,0  procenta, respektive 
5,7 procenta).
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Developerské společnosti nabídnou větší růst obchodních center v regionech ČR než v Praze 
(11,0 procenta oproti 8,8 procenta). V Praze růst poptávky (o 12,4 procenta) převýší nabídku. 
Poptávka bude tažena především kupní silou obyvatelstva. Zvyšující se nároky na počet 
výdejních míst zaznamenaly čtyři pětiny ředitelů developerských společností.



25

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q3/2017www.ceec.eu

Vybudovaná síť obchodních center v  Praze i  v  celé ČR je poměrně rozsáhlá 
a developeři hledají atraktivní neobsazená místa velice obtížně. V rámci projektování 
výtahů a eskalátorů se s poptávkami pro zcela nové retailové projekty na zelené louce 
setkáváme zřídka. V poslední době ale registrujeme výrazně vyšší aktivitu developerů 
ve snaze zatraktivnit stávající centra s  cílem přilákat další zákazníky a  nájemce. 
Investice plynou zejména do rozšiřování objektů, výrazných přestaveb vstupních 
hal i koridorů a přístaveb parkovacích domů. Tyto aktivity znamenají příslib oživení 
a celkového pozitivního vývoje developmentu retailu.

Vladimír Steiner
provozní ředitel Schindler CZ, a. s.

Poptávka po obchodních centrech vzroste v  regionech ČR o  stejnou  procentní hodnotu 
jako její nabídka, tedy o  11,0  procenta. V  Praze růst poptávky převýší nabídku o  více 
jak tři  procenta (růst o  12,4  procenta). Následující rok 2018 se poptávka navýší 
o obdobné procentní hodnoty.
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Poptávku potáhne především růst kupní síly obyvatelstva (80  procent). Příliv dalších 
obchodních řetězců ani větší poptávka stávajících firem není důvodem k růstu poptávky po 
obchodních centrech. Dalším důvodem růstu poptávky je kapitalizace investičních fondů.

Růst poptávky v Praze převýší 
nabídku

Kupní síla obyvatelstva 
navyšuje poptávku
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Počet zákazníků v  centrech navzdory internetovému nakupování zůstává z  60  procent 
stejný. Podle 20  procent ředitelů developerských společností počet zákazníků z  tohoto 
důvodu klesá a stejné procento je přesvědčeno o růstu počtu zákazníků. Zvýšení nároků na 
počet výdejních míst pozorují 4 ředitelé z pěti (80 procent).

JAK SE MĚNÍ POČET ZÁKAZNÍKŮ V NÁKUPNÍCH
CENTRECH VZHLEDEM K NAKUPOVÁNÍ PŘES INTERNET?

Klesá

Nemění se

Roste

20 %

60 %

20 %

■

■

■

Počet zákazníků zůstává stejný 
navzdory internetovému 
nakupování
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Logistiku dopravy balíků při plánování nových obchodních center uzpůsobují tři čtvrtiny 
(75 procent) developerských společností. Zájem zákazníků o obchody se zdravou výživou 
výrazně roste.

Počet zákazníků orientovaných na zdravou výživu (obchody, restaurace) se zvyšuje. 
Lidem není lhostejné, co jedí a  jsou ochotni si za zdravé jídlo připlatit. Máme v  BB 
Centru několik obchodů a restaurací se zdravou výživou, takže sledujeme tento trend 
na vlastní oči.

Václav Černý
Sales Manager, PASSERINVEST GROUP, a. s.

Developerské společnosti do svých nákupních center lákají zákazníky zejména dobrou 
dopravní dostupností. Tento faktor ohodnotili ředitelé 8,3 bodu z maximálních 10. Z dalších 
faktorů přitahuje zákazníky například rozmanitost obchodů (8,0 bodu z 10). Naopak větší 
počet obchodů s výdejními místy zákazníky tolik neláká (3,3 bodu).
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ČÍM LÁKÁTE ZÁKAZNÍKY DO SVÝCH NÁKUPNÍCH CENTER?
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Aktuálně se míra neobsazenosti obchodních center v  Praze pohybuje na 5  procentech, 
v  následujícím roce 2018 dojde ke snížení na 3  procenta. Mimo Prahu je neobsazenost 
mírně vyšší, jedná se o  7  procent, respektive předpokládaných 6  procent v  roce 2018. 
Nájemce zůstává v obchodním centru v průměru po dobu šesti let.

Důraz na logistiku balíků

Základ úspěchu spočívá v dobré 
dopravní dostupnosti

Míra neobsazenosti obchodních 
center se bude snižovat

Logistika dopravy balíků je řešena již při plánování nových obchodních center. Množství 
návštěvníků obchodních center závisí zejména na dobré dopravní dostupnosti. Míra 
neobsazenosti pražských obchodních center je v  průměru 5  procent. Neobsazenost závisí 
zejména na kupní síle obyvatelstva.
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Neobsazenost obchodních center je nejvíce ovlivňována kupní silou obyvatelstva. Tento 
faktor dosáhl hodnocení 9,4 bodu z  maximálních 10 bodů, které vyjadřují největší vliv 
na neobsazenost. Druhým faktorem, který zásadně ovlivňuje neobsazenost, je lokalita 
(8,8 bodu). Nejmenší vliv na neobsazenost obchodního centra má blízkost většího počtu 
malých kamenných prodejen (4,4 bodu).
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JAKÉ FAKTORY MAJÍ NEJVĚTŠÍ VLIV NA NEOBSAZENOST 
OBCHODNÍCH CENTER?
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síle obyvatelstva
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V příštích letech budou vznikat v Praze zejména středně velká obchodní centra (80 procent); 
malá obchodní centra budou vznikat podle pětiny ředitelů developerských společností. 
Mimo Prahu nastane trend opačný, vznikat budou hlavně malá obchodní centra do 20 tisíc 
m2. Velká obchodní centra nad 50 tisíc m2 očekávána nejsou.
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JAK VELKÁ OC BUDOU V PŘÍŠTÍCH LETECH VZNIKAT NEJVÍCE?
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Růst českého maloobchodu v letošním roce bude významně nad průměrem Evropské 
unie. Děje se tak napříč jednotlivými sektory, což se pozitivně odráží ve výkonnosti 
obchodních center a zájmu investorů.

Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG 

v České republice

Další velká OC v blízké době 
vznikat nebudou

V  příštích letech budou vznikat malá a  středně velká nákupní centra. Ceny pronájmů 
obchodních center vzrostou o  3,5  procenta. Konkurenční boj developerských společností 
neohrožuje další rozvoj segmentu dle názoru 60 procent ředitelů. Stát by neměl zasahovat 
do možnosti uzavírat/neuzavírat obchody ve  dnech státních svátků podle vyjádření 
60 procent ředitelů developerských společností.
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Ceny pronájmů obchodních center vzrostou v letošním roce o 3,5 procenta. Pro následující 
rok 2018 plánují ředitelé developerských společností zdražení o  další 3,7  procenta. 
Rekonstrukce nebo modernizace obchodních center jsou plánovány v průměru po devíti 
letech stáří zařízení.
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Nárůst cen pronájmů o 3,5 %
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Konkurenční boj mezi developerskými společnostmi není podle 60  procent ředitelů 
ohrožujícím faktorem pro další výstavbu a  rozvoj tohoto segmentu. Dvě pětiny ředitelů 
konkurenční boj za ohrožení pociťují.

MYSLÍTE SI, ŽE KONKURENČNÍ BOJ MEZI
DEVELOPERSKÝMI SPOLEČNOSTMI JE OHROŽUJÍCÍ

PRO DALŠÍ VÝSTAVBU A ROZVOJ TOHOTO SEGMENTU?

Ano

Ne

40 %

60 %

■

■

Stát by neměl regulovat provozní dobu obchodů o  státních svátcích, rozhodnutí by měl 
podle 60 procent ředitelů developerských společností nechat na samotných prodejnách. 
S ponecháním aktuálního stavu uzavírání/otevírání prodejen souhlasí 40 procent ředitelů. 
Nájemné kvůli uzavírání obchodů v  období vybraných státních svátků developerské 
společnosti nesnižují.

Stát není od toho, aby reguloval zavírání obchodů ve svátcích, není k  tomu žádný 
důvod.

Václav Černý
Sales Manager, PASSERINVEST GROUP, a. s. 

Konkurenční boj další výstavbu 
spíše neohrožuje

Stát by neměl nařizovat 
uzavírání obchodů o svátcích
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Nejvíce brzdí rozvoj developerských projektů obchodních center příslušné stavební úřady 
(8,4 bodu z  10), stejně je tomu také u  rezidenčního developmentu. Ředitelé hodnotili 
situaci na škále 0 až 10, kdy desítka vyjadřuje zdlouhavé a komplikované jednání s danou 
institucí. Následně nejvíce komplikuje projekty památková péče (7,5 bodu z 10). Nejlépe se 
ředitelům komunikuje s požární ochranou (3,8 bodu z 10).

8,4 7,5 6,2 6,0 4,3 3,8

Památková 
péče

80 %

100 % 100 % 80 %

100 % 80 %
Doprava na 
pozemních 

komunikacích

Požární 
ochrana

Stavební úřady
Ochrana příro-

dy a krajiny Civilní ochrana

KDO VÁM DEVELOPERSKÉ PROJEKTY BRZDÍ NEJVÍCE?

% firem%Hodnocení (0–10 max.)

Zavést dobíjecí stanice pro elektromobily plánuje 40  procent obchodních center, 
stejné procento se k dobíjecím stanicím staví negativně. Pětina obchodních center má již 
dobíjecí stanici vybudovanou.

Tři čtvrtiny developerských společností (75  procent) realizují v  průběhu roku průměrně 
6–9  marketingových akcí pro přilákání zákazníků do svých obchodních center. Čtvrtina 
firem organizuje takovou akci častěji než jednou za měsíc. Nejčastěji využívaným obdobím 
pro marketingové akce jsou Vánoce a Velikonoce, následně potom zimní a letní výprodeje.

Stavební úřady zdržují projekty

Dobíjecí stanice pro 
elektromobily plánuje zavést 
40 % obchodních center

Dvě marketingové akce za 
čtvrtletí

Zdržení nových projektů jsou způsobována zejména stavebními úřady (8,4 bodu z max 10). 
Nejlépe s  developery komunikuje požární ochrana. Marketingové akce na přilákání 
zákazníků jsou organizovány dvakrát za čtvrtletí. Nejvyužívanějším obdobím pro 
marketingové akce jsou Vánoce a Velikonoce.
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Věrnostní program pro návštěvníky obchodního centra plánuje zavádět 60 procent ředitelů 
developerských společností, 40  procent se do zavádění pouštět nebude. 80  procent 
developerských společností očekává nárůst počtu návštěvníků v následujících 12 měsících. 
Pětina ředitelů předpokládá návštěvnost svých obchodních center na stejné úrovni.

JAKOU OČEKÁVÁTE NÁVŠTĚVNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH
12 MĚSÍCÍCH OPROTI STEJNÉMU OBDOBÍ?

Nárůst počtu 
návštěvníků 
obchodního centra 

Pokles počtu 
návštěvníků 
obchodního centra

Počet návštěvníků 
beze změn

80 %

0 %

20 %

■
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■

Naroste počet návštěvníků 
obchodních center
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KONTAKTY

CEEC Research, s. r. o.

Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v  zemích střední 
a  východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v  zemích střední a  východní 
Evropy. Od svého založení v  roce 2005 bezplatně poskytuje studie o  aktuálním stavu 
a  očekávaném vývoji stavebnictví v  deseti zemích střední a  východní Evropy. Všechny 
naše studie a  analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z  pravidelných 
strukturovaných interview s  klíčovými představiteli vybraných největších, středních 
i  malých stavebních, projektových a  developerských společností a  na dalších důležitých 
zdrojích.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje 
Setkání lídrů českého developmentu, Setkání lídrů stavebních společností a  Konference 
ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších 
developerských, stavebních a  projektových společností a  rovněž i  ministři a  nejvyšší 
představitelé států z vybraných zemí.

Jiří Vacek
Ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111

E-mail: vacek@ceec.eu
www.ceec.eu

KPMG Česká republika, s. r. o.

KPMG Česká republika zahájila svou činnost v  roce 1990, v  současné době má více než 
900 zaměstnanců a kanceláře v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. Společnost 
poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva.

Jako součást celosvětové sítě poradenských společností může KPMG Česká republika 
využít znalosti a zkušenosti více než 174 tisíc odborníků, kteří působí ve 155 státech světa.

Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby pro realitní 
a stavební společnosti
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 123 111
www.kpmg.com/cz
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Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.

Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce 
kvalitních fasádních a  zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a  sanačních 
omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady 
a  dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie založené na 
nejvyšších technických požadavcích.

Weber je znám v  oblasti stavebnictví i  svou orientací na zákazníka, která se promítá 
v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí 
prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem.

Weber – špičkové stavební materiály
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Radiová 3,
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: +420 272 701 137
Fax: +420 272 701 138
E-mail: info@weber-terranova.cz
www.weber-terranova.cz

Kontakt pro developery:
Robert Mikeš
Marketingový ředitel
divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 011 917
Mobil: 602 662 286
E-mail: robert.mikes@saint-gobain.com

Metrostav Development, a. s.

Metrostav Development,  a.  s., zastřešuje developerské aktivity Skupiny Metrostav. Pro 
své klienty vytváří výjimečnou architekturu s  důrazem na užitnou hodnotu, design 
a odpovědnost k životnímu prostředí. Za dobu své existence dokončila společnost více než 
2 000 bytů v desítce projektů a řadu administrativních budov.

Kontakt:
Ondřej Buršík
generální ředitel
ondrej.bursik@metrostavdevelopment.cz
+420 266 017 010
www.metrostavdevelopment.cz
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Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize GLASSOLUTIONS

Společnost je významným výrobcem a  dodavatelem výrobků z  plochého skla pro 
stavebnictví, architekturu a interiéry. Naše společnost čerpá z více než dvacetileté tradice 
a staví na zkušenostech původně samostatných společností IZOLAS, spol. s r. o. (založena 
v  roce 1992), VEHA,  s.  r.  o. (založena v  roce 1993) a  Saint-Gobain Sklo ČR,  spol.  s  r.  o. 
(založena v roce 1997), které byly integrovány do akciové společnosti, jejíž je naše divize 
součástí.

Díky své příslušnosti ke koncernu Saint-Gobain má divize GLASSOLUTIONS přístup 
k nejnovějšímu know-how. Jsme též řádným členem České komory lehkých obvodových 
plášťů (ČK LOP)

Naším hlavním zaměřením je výroba izolačních skel, včetně skel pro projekty prosklených 
fasád. Dále se naše firma zabývá výrobou interiérového a  bezpečnostního skla, skla 
s  potiskem, včetně všech typů opracování. Nedílnou součástí je i  velkoobchodní prodej 
bednových formátů sklovin na jednotlivých závodech.

Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.,
Divize GLASSOLUTIONS
Korespondenční adresa: Sklenářská 643/7 • 619 00 Brno • Česká republika
IČ: 250 29 673; OR vedeným Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9601
Tel. + 420 543 426 111 • Fax + 420 543 426 110
www.glassolutions.cz / email : obchod@glassolutions.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

HELUZ se řadí mezi tři největší výrobce zdicích systémů v  České republice a  svými 
špičkovými výrobky navazuje na rodinnou tradici datující se od roku 1876. Její produkty 
tvoří komplexní stavební systém zahrnující krom cihel s různými parametry také keramické 
stropní panely, roletové a žaluziové překlady a komíny. Životnost těchto produktů se přitom 
počítá na sto a  více let. V  nabídce najdete také materiály pro zdění, jako jsou lepidla na 
cihly, tepelněizolační malty, omítky a zdicí pěny. Z výrobků tak může vzniknout kompletní 
hrubá stavba, přičemž z cihel je navíc možné postavit i nízkoenergetické a pasivní domy. 
K  dispozici je také poradenský servis a  pomocné služby určené primárně zákazníkům 
plánujícím stavbu svépomocí.

Společnost HELUZ drží na českém trhu i několik významných prvenství. Jako vůbec první 
například v  roce 2012 postavila jednovrstvým zděním z  cihel vzorový pasivní dům bez 
jakékoli další izolace. Dalším významným milníkem a prvenstvím bylo v roce 2013 získání 
environmentálního prohlášení o  produktu (EPD), které bylo o  dva roky později dokonce 
rozšířeno na všechny cihelné produkty ve všech vlastních výrobních závodech.

www.heluz.cz
Infolinka: 800 212 213

info@heluz.cz, projekty@heluz.cz
U Cihelny 295, 373 65, Dolní Bukovsko
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RECKLI GmbH

RECKLI je světový lídr v  oblasti strukturovaných polyuretanových matric a  forem pro 
architektonický beton. Již 45 let nabízí RECKLI nejvyšší kreativitu ve ztvárnění individuálních 
forem a  matric. Kombinace nejmodernější techniky spolu s  tradiční ruční výrobou 
umožňuje přenesení individuálních struktur, grafiky, fotografií a  třídimenzionálních 
vizualizací. Kromě toho nabízí RECKLI 200 standardních designů.

Strukturní matrice nalézají uplatnění u  monolitických staveb, prefabrikovaných prvků 
a  v  neposlední řadě také pro vytvoření strukturovaného sklocementového povrchu. 
Matrice jsou k dispozici pro jedno-, 10-, 50- a 100násobné použití. Opakovatelnost matric 
zaručuje vytvoření estetického a ekonomického díla.

Vedle standardních a  individuálních matric vyrábíme produkty k  vlastnímu zpracování, 
polyuretany, silikony a  epoxidy, stejně jako potřebné příslušenství. Produkty RECKLI 
používají naši zákazníci po celém světě denně, a z tohoto důvodu podléhají naše výrobky 
přísné kontrole kvality.

Celosvětové zastoupení v 65 zemích, naše zkušenosti, kreativita a portfolio standardních 
produktů nás řadí mezi přední partnery architektonického betonu s nejvyššími požadavky 
na design a kvalitu.

RECKLI GmbH
Gewerkenstr. 9a, 446 28 Herne
Germany
www.reckli.com
Zastoupení v ČR:
RECKLI
P. O.BOX 206, Kafkova 19, 160 00 Praha 6
Tel: +420 724 888 718
Email: iheczkova@reckli.de
www.reckli.cz
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Trigema, a. s.

Za více než 20 let vývoje se Trigema z malé lokální firmy stala respektovaným hráčem na 
pražském developerském trhu. Od stavby prvního plotu se Trigema posunula k  chytrým 
bytovým projektům, vědeckotechnickým parkům i  sportovním areálům. Vyrostla z  ní 
developerská společnost s přesahem do dalších aktivit. Kromě stěžejního developmentu 
dnes společnost působí také jako stavební firma, věnuje se ale také správě budov a facility 
managementu. Provozuje vědeckotechnické parky, sportovní areály, má za sebou 
zkušenosti s kongresovými centry.

Na kontě společnosti Trigema už je více než 1 300 prodaných bytů (a  1 300 nových 
domácností, které mohou žít v kvalitním bydlení, jaké si zaslouží), Vědeckotechnický park 
v Roztokách, který světu přináší nové objevy z oblasti spalovacích motorů a alternativních 
pohonů, Park vědy Roztoky a celoroční sportovní areál Monínec, který přináší radost všem 
milovníkům přírody a  adrenalinu, letních i  zimních sportů, ale také luxusu a  kvalitního 
jídla. V  současné době jsou v  rámci značky Trigema Chytré bydlení realizovány bytové 
projekty 2Barevné Letňany a SMART byty.

Trigema, a. s.
Explora Business Centre – budova Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5

Tel.: 227 355 211, 737 283 300
Fax: 251 612 580
E-mail: trigema@trigema.cz
www.trigema.cz

Rigips

Rigips má v České republice více než dvacetiletou tradici a nabízí nejen dlouholetou praxí 
prověřený stavební materiál, ale také dokonalý stavební systém. Je významným výrobcem, 
dodavatelem a inovátorem v oblasti systémů suché výstavby, zejména sádrokartonových 
systémů včetně akustických, konstrukčních systémů pro dřevostavby, podhledových 
systémů pro akustický komfort v  místnostech, sádrových omítek a  stěrek pro interiéry. 
Všechny produkty jsou prvotřídní kvality, jsou vyrobeny z  ekologicky nezávadných 
přírodních surovin, jsou plně recyklovatelné a ani jako odpad nezatěžují životní prostředí.

Rigips nabízí a  zajišťuje odborné poradenství architektům, projektantům, stavebním 
firmám ale také drobným stavebníkům ať už se jedná o  novostavby, nebo rekonstrukce. 
Výrobní závod Rigips v Horních Počaplech se již více než 7 let intenzivně věnuje programu 
zlepšování WCM (World Class Manufacturing). Získání stříbrné medaile v  rámci tohoto 
programu mu zajistilo aktivní účast na vývoji výrobků pro evropský trh, je školicím 
střediskem programu WCM pro ostatní závody skupiny Saint-Gobain a splňuje nejpřísnější 
normy na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Kromě výroby pro domácí trh 
exportuje také do zemí střední a jihovýchodní Evropy.

Divize Rigips, Saint–Gobain Construction 
Products CZ, a. s.
Počernická 272/96
108 03 Praha 10

www.rigips.cz
www.prestavujemebyt.cz
www.modreticho.cz
www.saint-gobain.cz
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Valbek spol., s. r. o.

Pracujeme na budoucnosti. Projektujeme a  budujeme infrastrukturu, kterou proudí 
civilizace.

Jsme uznávaným evropským konzultantem v  oblasti projektování infrastruktury 
(doprava, vodohospodářství, urbanismus). Zaměstnáváme nejlepší inženýrské mozky, 
jejichž inovativní myšlení inspiruje a  zkušenosti ohromují. Spolupracujeme s  místními 
samosprávami a globálními společnostmi na zlepšení infrastruktury. Díky technologickému 
náskoku a zkušenostem jim přinášíme inovativní vize i racionální opatření, která dokážeme 
dovést až do praxe.

Ing. Lukáš Hruboň
člen představenstva, obchodní ředitel
+420 485 103 336
+420 603 823 851
lukas.hrubon@valbek.eu

Skanska

Skanska je celosvětově jedna z  největších společností poskytujících služby v  oblasti 
stavebnictví, komerčního a  rezidenčního developmentu a  PPP projektů. Na vybraných 
trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí více než 43 tisíc jejích zaměstnanců. Skupina 
Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 1997, v současnosti působí jako Skanska 
Česká republika a  Slovensko i  na trzích v  Maďarsku a  Rumunsku. Zabývá se výstavbou 
dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a  inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty 
a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. V oblasti developmentu se zaměřuje na budovy šetrné 
ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Rezidenční i výrobní a obchodní prostory zajišťuje 
od developmentu až po facility management. Při výstavbě minimalizuje ekologickou zátěž, 
využívá obnovitelných zdrojů a  dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy 
společensky odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické 
rovině.

Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 262 71 303

skanska@skanska.cz
Tel.: +420 267 095 111
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Česká pojišťovna, a. s.

Česká pojišťovna,  a.  s., je univerzální pojišťovnou s  více než 185letou bohatou tradicí 
poskytování životního i  neživotního pojištění. Předmětem činnosti České pojišťovny je, 
kromě individuálního životního a neživotní pojištění, i pojištění pro malé, střední a velké 
klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství.

Česká pojišťovna je schopna nalézt řešení drtivé většiny pojistných potřeb klientů - 
bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání. Klíčem je dlouholetá zkušenost 
s  průmyslovým pojištěním, maximálně rozmanité portfolio stávajících klientů a  kvalitní 
zajistný program.

Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2008 je Česká pojišťovna členem mezinárodní skupiny 
Generali PPF Holding, není pojišťovací činnost omezena na území ČR, ale pojišťovací servis 
je zajištěn pro celé území Evropy a další destinace.

Zvláště pro developerské společnosti může být zajímavý fakt, že komplexní pojistný servis 
České pojišťovny představuje krytí rizik po celou dobu trvání projektu a reflektuje změny rizika 
v příslušných fázích projektu - od stavebně-montážního pojištění kryjícího rizika výstavby/
založení projektu, přes navazující živelní pojištění (příp.  pojištění přerušení provozu, 
pojištění odcizení, pojištění strojů/elektroniky, pojištění terorismu,  atd.) fungující jako 
ochrana před škodami na již existujícím objektu až po související pojištění odpovědnosti 
(příp.  pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti orgánů společnosti,  atd.) kryjící 
škody způsobené třetím osobám v souvislosti s provozovanou činností klienta.

Kontakt: jan.klima@ceskapojistovna.cz

Bytecheck PRO

Jsme dynamická společnost stavebních expertů na rezidenční, kancelářskou 
a  průmyslovou výstavbu. Specializujeme se na projektový management staveb, vedení 
výběrových řízení, nastavení a  kontrolu kvality, value engineering, cost management 
a  další obory stavebního consultingu. Tvoří nás zkušení matadoři z  různých podoborů 
výstavby v  Česku i  na Slovensku a  naše služby využívá celá řada významných investorů, 
kteří svým koncovým zákazníkům chtějí dát to nejlepší.

Naše klíčové činnosti
Komplexní projektový management 
novostaveb a rekonstrukcí
Fit-out management
Supervize a audity projektových prací
Value engineering & Cost management

Management výběrových řízení
Zpracování smluvních dokumentací
Technický dozor investora
Uvádění staveb do provozu
Technická prověřování staveb při akvizicích

Bytecheck, s. r. o.
Web: www.bytecheck-pro.cz

E-mail: pro@bytecheck.cz
Tel.: +420 608 000 617
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Raiffeisenbank, a. s.

Raiffeisenbank poskytuje v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé 
i firemní klientele. Zaměřuje se primárně na movitější klienty, kteří mají zájem o vysokou 
kvalitu služeb, aktivní správu svých financí a profesionální poradenství. Klienty obsluhuje 
v  síti 120 poboček a  klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných 
hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců.

V  roce 2013 oslavila Raiffeisenbank 20  let svého působení na českém trhu. Z  banky se 
dvěma pobočkami a 39 zaměstnanci v roce 1993 se díky úspěšnému růstu vyvinula v pátou 
největší banku na českém trhu, která nyní spravuje aktiva přesahující 220 miliard korun.

Nabídku kvalitních služeb banky potvrzuje celá řada získaných domácích i mezinárodních 
ocenění. V  září  2015 Raiffeisenbank uspěla v  sedmém ročníku ceny Hospodářských 
novin nejlepší banka a  stala se Klientsky nejpřívětivější bankou roku 2015. V  této 
kategorii se hodnotí šíře poskytovaných produktů a  služeb, poplatková struktura, výše 
sazeb, dostupnost banky a  samozřejmě kvalita její komunikace s  klienty. Velmi dobře si 
Raiffeisenbank vedla i v hlavní kategorii soutěže nejlepší banka, kde obsadila třetí místo.

Vedle obchodních aktivit se banka angažuje v souladu se 140letou tradicí jména Raiffeisen 
rovněž v řadě veřejně prospěšných aktivit, zahrnujících např. oblast kultury, vzdělávání či 
charitativní projekty.

Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International 
AG (RBI). RBI zajišťuje služby firemním a investičním klientům v Rakousku a dále obsluhuje 
klienty v řadě zemí střední a východní Evropy. Od roku 2005 jsou akcie skupiny kotovány na 
vídeňské burze.

Raiffeisenbank, a. s.
Hvězdova 1716/2 b
140 78 Praha 4
IČ: 492 40 901

Tel.: 234 401 111
info@rb.cz
www.rb.cz

Raiffeisen – Leasing, s. r. o.

Společnost Raiffeisen – Leasing, s.  r. o. je leasingová společnost, která poskytuje firmám 
i  jednotlivcům komplexní nabídku financování investičních potřeb, a  to jak v  oblasti 
financování širokého spektra movitých předmětů, tak i v oblasti financování nemovitostí 
a  developerských projektů. Společnost je členem České leasingové a  finanční asociace 
a Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Raiffeisen – Leasing nabízí klientům finanční leasing, full service operativní leasing i úvěr. 
Ke všem finančním produktům nabízí pojištění financovaných předmětů.

Raiffeisen – Leasing, s. r. o.
Hvězdova 1706/2 b
140 78 Praha 4

IČ: 61467863
Tel.: 221 511 611
www.rl.cz, rl@rl.cz
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