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Kontext

• Bytová krize, zdlouhavost správních řízení a územního plánování

• Problematické nastavení RÚD, nedostatek zdrojů na veřejnou infrastrukturu a vybavenost 

• Zásady ve městech (Jihlava, Brno, Břeclav, Mnichovo Hradiště, Pardubice, Liberec, pražské MČ, aj.)

• Přijetí pražské Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území (leden 2022) 

Zkušenosti Frank Bold Advokátů

• Zásady… a Metodika!

• Vyjednávání smluv o spolupráci v Praze na největších brownfieldech (Žižkov, Rohan, Roztyly)

• Vyjednávání menších smluv o spolupráci v Praze, městech i v menších obcích podle Zásad 

nebo při jednorázových projektech 

Kontext & zkušenosti



• Metodika jako základ a klíč k dosažení dohody na obsahu plnění Investora

• Předvídatelná a transparentní pozice města

• Předem daný požadovaný rozsah plnění pro všechny záměry

• Dovolené způsoby nefinančního plnění a pravidla jejich započitatelnosti

• Doprovodná opatření (zjednodušení procesů, rychlé fungování města)

• Provedené právní a daňové analýzy

• Vzorová smlouva jako základ pro jednání

Metodika / Zásady jako klíč k jednání



Různá témata: 

• Základní parametry záměru a soukromý regulační plán

• Inflační doložka 

• Zajištění

• Převod pozemků investora na třetí osobu

• Vznik a zánik nároku na plnění investora

• Pozemky vlastněné třetí osobou (nikoli investorem)

• Etapizace výstavby a její podmínky

• Standardy plnění, odchylky, apod.

• Smluvní pokuty a sankce

Čas, složitost území

Jednání v rámci pilotních projektů



• Partnerský přístup; dohoda jako WIN-WIN

• Profesionální přístup města, připravenost mluvit jazykem 

byznysu

• Zjednodušení procesů, osobní přístup, rychlost

• Profesionální přístup investora, pochopení potřeb města, 

akceptace rámce Metodiky 

• Připravenost investora vyjít městu vstříc

• Otevřenost obou stran k hledání řešení a ošetření rizik

Cesta k úspěchu



• Praha: Metodika i smlouvy o spolupráci prošly porodními 

bolestmi, řada nalezených řešení a dojednaných kompromisů 

v rámci pilotů → potenciál k výraznému zefektivnění fungování 

• Města: systematický přístup (zásady, ekonomická analýza rozvoje, 

manuál výstavby, procesy) + profesionální podpora při vyjednávání 

v konkrétních případech

• Malé obce: partnerský přístup, vyrovnání asymetrie při jednání s 

investorem v klíčových případech

• NSZ a nová úprava: nové možnosti, nová rizika (smlouvy o 

spolupráci jako veřejnoprávní smlouvy?) 

Pohled do budoucna
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