
Spoluúčast investora
jako nástroj dohody v území



Motivace?



Identifikace motivací, ale i limitů všech 

účastníků je klíčem pro vzájemné 

pochopení, odblokování předsudků a 

především hledání východisek.

Můžeme zalehnout za matrace a pálit, 

anebo se snažit vzájemně pochopit a najít 

řešení. 

Pochopit, zhodnotit, přispět, posunout.

společenský požadavek

faktické limity území

ekonomika



Cíle?



Shoda na hlavních principech byla a je klíčová.

 Odblokovat rozvoj města, tj. změny ÚP

 Započíst a racionalizovat vzájemnou diskusi

 Od démonizovat development i „triky“ města 
(transparentnost) 

 Zafixovat přidanou hodnotu pro uživatele území

 Nastavit vyvážené hodnoty metodiky, aby se město 

kvalitně rozvíjelo a zároveň nedošlo k předražení 

koncového produktu (byt/kanceláře/obchod …)

Společné



Při procesu přípravy metodiky jsme pro expertní 

podněty využívali maximum našeho know-how a 

mimo jiné Z 2797/00 Roztyly, tzv. Interlov jako 

testovací vzorek. 

Jsme-li známí odpovědným přístupem k veřejnému 

prostoru i ochotou realizovat neziskovými investice, 

neměl by nás matrix metodiky překvapit. 

Před-test kontribuce



Case Study -- Z 2797/00 - Roztyly --



Výpočet kontribuce







Klíčové prvky schopnosti uzavření SoS

• Pochopení klíčových potřeb HMP, tj. jistota výsledného 

„produktu“ v čase

• Operativní odezva ze strany HMP a jeho právních 

zástupců

• Otevřená diskuse nad problematickými částmi

• Znalost matrixu metodiky i smlouvy o spolupráci 

• Oboustranný respekt

• Interní vyjednávací i právní tým s ochotou hledat řešení

Smlouva o spolupráci

Sektor Číslování dle sml Termín plnění Závazek/povinnost Poznámka Specifické administrativní požadavky

Obecné Odstavec III.1 do 31.8.2042

Maximální kapacita HPP investičního záměru 

91.332m
2

Regulativy a požadavky dle přílohy č.2 smlouvy

V případě změny UP na vyšší kapacitu jsme 

stále vázáni touto smlouvou k realizaci do 

91.332 m
2
 (HPP) pod pokutou, totéž platí pro 

regulační výkresy v příloze 2

IV.2 popsáno v detailu, že v případě 

nevyčerpání HPP kvůli městu/státu se 

plnění v daném poměru HPP 

ponižuje/přepočítává

Obecné Odstavec IV.3 platí pro všechny plnění

Jakékoli plnění nemůže nastat dříve než 90 dnů od 

nabytí účinnosti změny UP

Obecné Napříč smlouvou 

platí pro všechny nefinanční 

plnění Specifická ujednání o zárukách 

Záruky nataženy o 1 rok proti tržnímu 

standardu, nutno zapracovat do přípravy 

projektu a tendru na dodavatele

Projektový manažer - načíst a 

implementovat do Smlouvy o dílo

Obecné Napříč smlouvou 

platí pro všechny nefinanční 

plnění

Základní požadavky na vlastnosti nefinančního 

plnění viz příloha č.4a

Projektový manažer - načíst a 

implementovat do Smlouvy o dílo

Obecné Napříč smlouvou 

platí pro všechny nefinanční 

plnění

evidovat a následně doložit HMP veškeré náklady 

realizace /údržby účelně proinvestovaných nákladů 

ve výši min. 80 % kvalifikovaného odhadu

vedeno pro Park, MZI1, MZI2, Cyklostezka a 

Dopravní přivaděč / údržba a provoz Parku, 

blíže viz. příl. č. 3

Projektový manažer 

Tomíčkova/SEQ/Arboreta - povinnost 

kontrolovat plnění

Obecné Napříč smlouvou porušení termínu plnění POZOR vysoké smluvní pokuty viz VII.

Finanční Odstavec IV.6 90 dnů od nabytí účinnosti 9.160.100 Kč Fond HMP dle I.1 definice

Finanční do 30.4.2023 9.160.100 Kč Fond HMP dle I.1 definice

Finanční

do 90 dnů od povolení 50 % 

celkových HPP, 

nebo nejdéle 31.5.2037 27.480.300 Kč + inflace

Fond HMP dle I.1 definice

upravených o inflaci dle čl. IV.14 Smlouvy, 

nejpozději do devadesáti (90) dnů od 

okamžiku, kdy souhrn HPP všech povolených 

budoucích staveb na Pozemcích, pro něž 

bylo vydáno pravomocné stavební povolení, 

dosáhl alespoň 50 % Maximální kapacity 

HPP, nejpozději však do dne 31. 5. 2037. 

Kontrolovat HPP povolených projektů a 

upozornit při 50% tj. 45.665 m
2
 viz 

poznámka

Park Odstavec IV.7 i)

do 3 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu nebo 

rozhodnutí na retenční 

nádrž v parku, nebo 

dokončení parku 

Předložit geometrický plán parku pro oddělení 

pozemku parku

Smlouvou definováno 29.255 m
2
 - možnost 

předpokládané odchylky viz definice sml 2 % 

záporná a 10 % kladná

POZOR: součástí výměry parku je i MZI1

Zadat pokyn k tvorbě geometrického 

plánu v čase zahájení realizace vodních 

prvků v parku (nebudeli v parku něco 

dalšího, co vyžaduje kolaudaci)

Park Odstavec IV.7 ii) do 31.8.2042 Koordinovat tvorbu parku s HMP

Projektový manažer Arboreta/parku - 

povinnost koordinovat s HMP

Park Odstavec IV.7 iii)

do 3 let od účinnosti SP 50 % 

rezidenční části (tj. blok 

B202 viz příloha smlouvy) 

nebo nejpozději 31.8.2042

Dokončit a zpřístupnit park, vč. Modrozelené 

infrastruktury Definice požadavků viz IV.7 vii)

Projektový manažer Arboreta/parku - 

povinnost kontrolovat plnění

Park Odstavec IV.7 iv)

Do 20 let a 3 měsíců od 

vydání kolaudačního 

souhlasu nebo rozhodnutí 

na retenční nádrž v parku, 

nebo dokončení parku

Nejdéle však 31.8.2042 Vyzvat a předat

Smlouva viz příloha č. 5 Smlouvy o 

spolupráci + hodnota parku definována IV.7 

vi) + záruka viz VI.7 viii) Uzavřít smlouvu dle IV.7 v)

Park Odstavec IV.8 do předání parku HMP Údržba parku dle přílohy č. 4 smlouvy

MZI Odstavec IV.9 i)

do 3 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu nebo 

rozhodnutí na retenční 

nádrž v parku

Předložit geometrický plán vymezení MZI1 pro 

oddělení pozemku

Zadat pokyn k tvorbě geometrického 

plánu v čase zahájení realizace vodních 

prvků v parku

MZI Odstavec IV.9 ii) do 31.8.2042 Koordinovat tvorbu MZI1 s HMP

Projektový manažer Arboreta/parku - 

povinnost koordinovat s HMP

MZI Odstavec IV.9 iii)

do 3 let od účinnosti SP 50 % 

rezidenční části (tj. blok 

B202 viz příloha smlouvy) 

nebo nejpozději 31.8.2042 Dokončit a zkolaudovat MZI1 Definice požadavků viz IV.9 vii)

Projektový manažer Arboreta/parku - 

povinnost kontrolovat plnění

MZI Odstavec IV.9 iv)

Do 20 let a 3 měsíců od 

vydání kolaudačního 

souhlasu nebo rozhodnutí 

na retenční nádrž v parku, 

nebo dokončení parku

Nejdéle však 31.8.2042 Vyzvat a předat společně s parkem (ideálně)

Smlouva viz příloha č. 5 Smlouvy o 

spolupráci + hodnota parku definována IV.9 

vi) + záruka viz VI.9 viii)

Výměra MZI1 je součástí výměry parku Uzavřít smlouvu dle IV.9 v)

MZI2 Odstavec IV.10 i)

do 3 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu nebo 

rozhodnutí na MZI2 - tůně Předložit geometrický plán vymezení MZI2

Prověřit právní vztah vodního díla ve vztahu 

k potenciálnímu předání pozemku - 

nechceme předávat - ani to smlouva 

neukládá

Zadat pokyn k tvorbě geometrického 

plánu v čase zahájení realizace vodních 

prvků v Arboretu

MZI2 Odstavec IV.10 ii) do 31.5.2042 Koordinovat tvorbu MZI2 s HMP

Projektový manažer Arboreta/parku - 

povinnost koordinovat s HMP

MZI2 Odstavec IV.10 iii)

do 3 let od účinnosti SP 50 % 

rezidenční části (tj. blok 

B202 viz příloha smlouvy) 

nebo nejpozději 31.5.2042 Dokončit a zkolaudovat MZI2 Definice požadavků viz IV.10 iv)

Projektový manažer Arboreta/parku - 

povinnost kontrolovat plnění

Cyklostezka/

chodník Odstavec IV.11 i)

do 3 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu nebo 

rozhodnutí na cyklostezku

Předložit geometrický plán vymezení cyklostezky pro 

oddělení pozemku

Zadat pokyn k tvorbě geometrického 

plánu v čase zahájení realizace cyklostezky

Cyklostezka/

chodník Odstavec IV.11 ii) do 31.5.2032 Koordinovat tvorbu cyklostezky s HMP

Projektový manažer Sequioa/Tomíčkova - 

povinnost koordinovat s HMP

Cyklostezka/

chodník Odstavec IV.11 iii)

do 3 let od účinnosti SP 30 % 

maximální HPP nebo 

nejpozději do 31.5.2032

Dokončit a zkolaudovat cyklostezku (váže na SP 

Sequioa/Tomíčkova) Definice požadavků viz IV.11 vii)

Projektový manažer Sequioa/Tomíčkova - 

povinnost kontrolovat plnění

Cyklostezka/

chodník Odstavec IV.11 iv)

Do 3 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu nebo 

rozhodnutí na cyklostezku, 

Nejpozději do 31.5.2032

Vyzvat a předat povrchy cyklostezky

POZOR: pozemky se předávají společně s dopravním 

převaděčem fáze 1 (viz níže)

Smlouva viz příloha č. 5 Smlouvy o 

spolupráci + hodnota cyklostezky 

definována IV.11 vi) + záruka viz IV.11 viii) Uzavřít smlouvu dle IV.11 v)

Klubovna Odstavec IV.12 i)

do 3 let od účinnosti SP 50 % 

rezidenční části (tj. blok 

B202 viz příloha smlouvy) 

nebo nejpozději 31.5.2042 Vybudovat školku/klubovnu

Nemovitost není součástí kontribuce, 

zůstává ve vlastnictví 

Popis viz příloha smlouvy č. 4a

Klubovna Odstavec IV.12 ii)

do 90 dnů od kolaudace 

klubovny, nejpozději do 3 let 

od účinnosti SP 50 % 

rezidenční části (tj. blok 

B202 viz příloha smlouvy) 

nebo nejpozději 31.5.2042

Nájem klubovny za úplatu 1 Kč + CAP na servisní 

poplatky/smlouva o výpůjčce

Na 15 let nájem a krytí servisních poplatků 

do 100 Kč/měsíc/m2 plochy viz definice 

příloha č.4a (poslední odstavec), dále 

specifikováno v krycím listu kontribuce 

příloha č.X Uzavřít smlouvu o výpůjčce

Dopravní 

přivaděč Odstavec IV.13 i)

do 3 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu nebo 

rozhodnutí na stavby celého 

doprav. přivaděče (tj. Fáze 1 

i Fáze 2, nebudeli 

rozhodnuto jinak)

Předložit geometrický plán vymezení dopravního 

přivaděče pro oddělení pozemku (cca 4.800m2)

Zadat pokyn k tvorbě geometrického 

plánu v čase zahájení realizace fáze 2

Dopravní 

přivaděč Odstavec IV.13 ii) do 31.5.2042 Koordinovat tvorbudoprav. přivaděče s HMP

Projektový manažer 

Tomíčkova/SEQ/Arboreta

Dopravní 

přivaděč Odstavec IV.13 v)

do 3 let od účinnosti SP 50 % 

Maximální kapacity HPP 

rnebo nejpozději 31.5.2042 Dokončit a zkolaudovat dopravní přívaděč - Fazi 1 Definice požadavků viz IV.13 vi)

Projektový manažer 

Tomíčkova/SEQ/Arboreta - povinnost 

kontrolovat plnění

Dopravní 

přivaděč Odstavec IV.13 v) 

do 3 let od účinnosti SP 50 % 

rezidenční části (tj. blok 

B202 viz příloha smlouvy) 

nebo nejpozději 31.5.2042 Dokončit a zkolaudovat dopravní přívaděč - Fazi 2 Definice požadavků viz IV.13 vi)

Projektový manažer 

Tomíčkova/SEQ/Arboreta - povinnost 

kontrolovat plnění

Dopravní 

přivaděč Odstavec IV.13 iii)

do 3 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu nebo 

rozhodnutí na stavby 

příslušné fáze doprav. 

přivaděče (tj. Fáze 1 či Fáze 

2, KONTROLOVAT)

Vyzvat a předat příslušné fáze Dopravního přivaděče 

(stavby i pozemku!)

Smlouva viz příloha č. 5 Smlouvy o 

spolupráci + hodnota dopravního 

přivaděcče definována IV.13 v)  + záruka viz 

VI.13 vii) Uzavřít smlouvu dle IV.13 iv), předání do 

60 dnů od podpisu KS

Povinnost 

HMP Odstavec IV.19 do 30.4.2024 

Dotázat se HMP na účelné využití poskytnutého 

finančního plnění ve výši dle IV.6 i) a ii)

Povinnost 

HMP Odstavec IV.19 

do 31.5.2037 nebo do 

jednoho roku od 

poskytnutého plnění 

Dotázat se HMP na účelné využití poskytnutého 

finančního plnění ve výši dle IV.6 iii)

Povinnost 

HMP Odstavec V.1

bez zbytečného 

odkladu/nejpozději do 12 

měsíců

Závazek převzít nefinanční plnění bez zbytečného 

odkladu nejpozději však do 12 kalendářních měsíců 

od dokončení resp. kolaudace a písemné výzvy k 

převzetí



Finální systémové řešení?



Přidat do už tak kulhajícího systému 

povolování staveb další procesní krok, 

navíc „zpoplatňující“ development, se 

může zdát jako akt čistého šílenství. 

Ale co kdyby to nebyl cíl, nýbrž mezikrok 

k dosažení cíle? 

Ani náhodou, přesto:



Další společná práce nás totiž čeká nad RUDem

Motto: Konec dobrý, všechno dobrý. A když to ještě není dobrý, nejspíš to ještě nebude konec. 



Argumentační grafika iniciace „Rozvoj staveb pro republiku 
bohatší“

WWW.REPUBLIKABOHATSI.CZ

PŘÍJEM STÁTU
VÝSTAVBA

76 %

z každého 
investovaného 

milionu Kč 

doputuje do 
státního 

rozpočtu

PŘÍJEM STÁTU
PROVOZ

až 4 násobek

nájmu vybraného 

investorem za 
kanceláře 

doputuje do 

státního rozpočtu

„SKRYTÉ“
BOHATSTVÍ

Investice do staveb 
budov roztáčí českou 
ekonomiku 3,09x, ale 

to není vše. 

Nezapomínejme, že se 

„bohatství země“ neumí 
samo vytvářet.

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ INICIACE ROZVOJ STAVEB PRO REPUBLIKU BOHATŠÍ

NOVÁ 
PRAC. MÍSTA

42
nových míst 

při výstavbě na
každých 1 000 m2

39
nových míst trvale 

po kolaudaci 

kanceláří na
každých 1 000 m2
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