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Seznam vybraných zkratek a pojmů 

TABULKA 1: SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK A POJMŮ 

Zkratka / pojem Vysvětlení 

„Analýza citlivosti“ Metoda zkoumající sílu vlivu změny vstupní hodnoty na celkový výstup 

„Centrum Palmovka“ 
Budova zahrnující administrativní prostory pro kanceláře radnice MČ 
Praha 8, prostor za účelem komerčního využití se zajištěním možnosti 
parkování 

„CF – Cash flow (finanční tok)“ Tok ve finančním vyjádření (příjem, výdaj) 

„ČSH (NPV) –  
Čistá současná hodnota“ 

Součet současných hodnot budoucích hotovostních toků plynoucích z 
projektu 

„Dodavatel“ 
Soukromý partner – dodavatel, jehož nabídka bude postupem dle ZVZ a 
příp. i KZ vybrána jako nejvhodnější a s nímž Zadavatel uzavře Smlouvu 

„Diskontní sazba“ 
Výnosová míra, kterou se přepočítávají (diskontují) budoucí peněžní toky na 
současnou hodnotu 

„Diskontovaná hodnota 
(současná hodnota)“ 

Hodnota zohledňující časovou hodnotu peněz. Převod na současnou 
hodnotu se provádí diskontováním. 

„DSP“ Dokumentace ke stavebnímu povolení 

„DÚR“ Dokumentace k územnímu řízení 

„Koncesní projekt“ Tento koncesní projekt 

„KZ“ 
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 
(koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

„Nominální hodnota“ Hodnota peněz vyjádřená v běžných cenách (s vlivem inflace) 

„MČ Praha 8“ nebo  
„Zadavatel“ 

Městská část Praha 8 

„Poradce“ nebo „Zpracovatel“ 

Sdružení společností NEWTON Business Development, a.s., IČ: 274 
55 947, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
10776; HELIKA, a.s., IČ: 601 94 294,  se sídlem Praha 9 – Letňany, 
Beranových 65, PSČ 199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2449; ROWAN LEGAL s.r.o., IČ: 
284 68 414, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 143781 

„Pozemky“ Pozemky parc. č. 3609, 3610, 4014/7, 4014/2, katastrální území Libeň 

„PPP (Public Private 
Partnership)“ 

Obecně partnerství veřejného a soukromého sektoru, v ČR regulováno 
zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 
(koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 137/2006 Sb. 
O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci Koncesního projektu označení varianty kvazikoncese (oproti PSC) 

„Projekt“ 
Výstavba Centra Palmovka, následná správa vystaveného centra a 
poskytování souvisejících služeb 

„PSC 
 (Public Sector Comparator)“ 

Komparátor veřejného sektoru – metodický nástroj mezinárodně používaný 
pro posouzení výhodnosti projektu PPP. PSC vypočítává, jaké by byly 
celkové finanční dopady realizace projektu formou realizace tradičním 
způsobem, tj. vlastními silami, či klasickými veřejnými zakázkami pro 
veřejný sektor 

„Smlouva“ 
Smlouva, která bude uzavřena mezi Zadavatelem a Dodavatelem postupem 
dle ZVZ a KZ 

„SP, Stavební povolení“ Rozhodnutí o povolení stavby 

„ÚR“ Územní rozhodnutí 

„Vyhláška“ 
Vyhláška Ministerstva financí č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní 
zákon 

„ZVZ“ 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů  

Zdroj: Poradce 
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Reference odkazů na vyhlášku ke koncesnímu zákonu 

TABULKA 2: REFERENCE ODKAZŮ NA VYHLÁŠKU KE KONCESNÍMU ZÁKONU 

Název ve vyhlášce Označení Název v dokumentu 
Část 
dokumentu 

Identifikace objektivních potřeb zadavatele, včetně 
vymezení požadovaných cílů, které mají tyto potřeby 
uspokojit 

§ 3 odst. 1 a 
Zadavatelem definované 
potřeby 

1.1.3 

Popis možných způsobů zajištění potřeb zadavatele, 
včetně jejich ekonomického posouzení, a doporučení 
varianty, která je pro zadavatele nejvýhodnější; popis 
ekonomických a jiných důsledků pro případ, že by 
daná potřeba nebyla realizovaná vůbec 

§ 3 odst. 1 b 
Možné způsoby zajištění 
potřeb zadavatele 

2 

Analýza způsobů realizace doporučené varianty § 3 odst. 1 c 
Formy řešení doporučené 
varianty 

2.3 

Analýza způsobů realizace doporučené varianty 
obsahující dvě formy řešení (podle koncesního 
zákona a jinou formou, ve shodném rozsahu a 
členění) 

§ 3 odst. 2 Finanční model 4 

Předpokládané finanční toky jednotlivých forem 
řešení, zřejmost výhodnosti vybrané formy pro 
zadavatele 

§ 3 odst. 3 
Srovnání PSC A PPP 
konceptu 

4.6 

Zdroj: Poradce 
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1 STRATEGICKÝ RÁMEC 

Městská část Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“ nebo „Zadavatel“) chce řešit v současné době 
neuspokojivou situaci s umístěním a s lokální roztříštěností pracovišť úřadu MČ Praha 8. 
Jako možné řešení je zvažována investice do budovy radnice, která by sdružila všechna 
pracoviště úřadu. 

Pro tyto účely disponuje MČ Praha 8 některými budovami a pozemky. Dále je připravena 
využít finančních prostředků získaných privatizací bytového fondu. S péčí řádného 
hospodáře pak hledá způsob, jak tyto prostředky co nejefektivněji investovat tak, aby jednak 
uspokojila svoji potřebu umístit pracoviště úřadu, jednak dlouhodobě uložila, případně 
zhodnotila disponibilní prostředky výhodněji, než uložením v komerčních bankách 
v současné době 

Jednou z vytipovaných lokalit, která by mohla sloužit k realizaci objektu radnice je 
v současné době nevyužitý Pozemek na Palmovce, který je MČ Praha 8 svěřen magistrátem 
Hl. m. Prahy. Zvažovány jsou však i jiné možnosti zajištění potřeby MČ Praha 8  (např. 
rekonstrukce stávajících objektů) a snahou je vybrat dlouhodobě nejvhodnější variantu 
řešení potřeb MČ Praha 8.  

S ohledem na potřeby MČ Praha 8 je zároveň analyzována možnost přesunout komplexně 
rizika spojená s výstavbou, provozem a částečně i návratností investice na jednoho 
dodavatele. Z toho důvodu je zadána komparativní analýza možných způsobů řešení potřeb 
MČ Praha 8, zpracovaná v tomto dokumentu. 

 

1.1 VYHODNOCENÍ POTŘEB ZADAVATELE 

1.1.1 Současný stav 

Současný stav umístění a provozu jednotlivých úřadů - odborů MČ Praha 8 lze popsat jako 
roztříštěný. Tento stav byl předurčen především historickým vývojem, tj. možnostmi 
a potřebami jednotlivých odborů, jejich velikostí, kdy docházelo a do dnešní doby dochází 
k přemisťování jednotlivých odborů podle aktuálních potřeb  a podle aktuálních možností MČ 
Praha 8 tyto potřeby naplnit. A to nejen funkčností, ale i možností dislokace. 

V současné době jsou jednotlivé odbory dislokovány v 7 objektech: 

1.1.1.1 Zenklova 35 – Libeňský zámek 

de je umístěno sídlo vedení MČ Praha 8 a odborů kultury, hospodářské správy a evropských 
fondů a dotační politiky. Objekt má omezené možnosti parkování, ale je v dosahu MHD 
(zast. MHD Stejskalova, stanice metra Palmovka v dochozí vzdálenosti). 

Předpokládá se, že i přes realizaci Centra Palmovka bude MČ Praha 8 tento objekt nadále 
využívat více, ale ne výhradně, pro funkci reprezentační a kulturní (galerie, oddací sál, kaple 
apod.), což vzhledem k reprezentativnosti prostorů tohoto objektu je pochopitelné.  
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1.1.1.2 U Meteoru 6 – tzv. Bílý dům 

Jedná se o bývalou budovu OV KSČ, projektovanou koncem osmdesátých let minulého 
století, která dispozičně plně nevyhovovala potřebám MČ Praha 8 již od počátku, přesto byla 
v dané době posunem vpřed oproti tehdejšímu stavu. Budova je po dvaceti letech užívání ve 
špatném technickém stavu. Před záměrem na stavbu Centra Palmovka se uvažovalo o jeho 
komplexní rekonstrukci, která by spočívala především ve snížení energetické náročnosti. 
Uvažovalo se o zateplení objektu, výměně oken a rekonstrukci otopné soustavy. Rovněž 
byla plánována rekonstrukce tzv. velkého sálu. Investice na rekonstrukci tohoto objektu byla 
odhadována na cca. 90 mil. Kč. Objekt má omezené možnosti parkování, je v dosahu MHD 
(zast. MHD Stejskalova). 

V případě realizace Centra Palmovka MČ plánuje tento objekt prodat. 

1.1.1.3 U Meteoru 8, 10  

Jedná se o dočasné stavby umístěné ve stavební uzávěře, ve špatném technickém stavu 
a s nevyhovujícími hygienickými podmínkami. 
Objekt má omezené možnosti parkování, je v dosahu MHD (zast. MHD Stejskalova). 

MČ původně plánovala jejich demolici a stavbu nového objektu, který by je nahradil a vytvořil 
funkční celek s Bílým domem, překážkou pro tento záměr je však nevyřešená stavební 
uzávěra, ve které by měl tento objekt stát. K tomuto záměru byla zpracována objemová 
studie. 

Rozhodnutí o stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť Hl. m. Prahy bylo potvrzeno 
Magistrátem hl. m. Prahy, odborem územního rozhodování dne 23. 4. 1997. Na předmětných 
územích nelze provádět žádné stavby mimo staveb drobných. 

1.1.1.4 Na Košince 1 

Tzv. Grábova vila, památkově chráněná prvorepubliková vila původně vystavěná jako 
reprezentativní sídlo. Z této skutečnosti vyplývá její nevhodnost pro kancelářské prostory. 
Původním plánem MČ Praha 8 bylo kancelářské prostory v této vile nahradit prostorami 
v novém objektu popsaném v předchozím bodu.  
Objekt má značně omezené možnosti parkování, nejbližší zastávka MHD je zastávka 
Stejskalova 

V případě realizace Centra Palmovka MČ Praha 8  plánuje tento objekt dlouhodobě 
pronajmout. 

1.1.1.5 Těšínská 4  

Část prostorů Kulturního Domu Krakov je vyčleněno jako sídlo odboru školství. V případě 
přesídlení tohoto odboru do Centra Palmovka budou tyto prostory uvolněny.  

1.1.1.6 U Synagogy 2  

Dům je ve vlastnictví Hl. m. Prahy svěřený do správy MČ Praha 8, aktuálně (od 1. 2. 2010) 
sídlem  příspěvkové organizace Servisní středisko pro správu svěřeného majetku. Objekt má 
značně omezené možnosti parkování, nejbližší MHD je stanice metra Palmovka a zastávka 
MHD Palmovka 
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V případě realizace Centra Palmovka bude organizace přestěhována a dům prodán. 

1.1.1.7 Čimická 61 

Zde je umístěn centrální archiv MČ Praha 8, přičemž u tohoto objektu neplánuje MČ Praha 8 
žádnou změnu. 

 

1.1.2 Předpokládaný vývoj a budoucí potřeby 

Vzhledem ke stávající situaci, rozuměno ve smyslu roztříštěnosti jednotlivých úseku 
a technickému stavu jednotlivých objektů, a nutnosti tuto situaci řešit, zadala MČ Praha 8  
zpracování studie na rekonstrukce objektu „Bílého domu“ a jeho dostavby pro potřeby MČ 
Praha 8.  

Z této studie, kterou zpracoval projekční tým H.A.N.S. architekti v 01/2010, vyplývá několik 
skutečností: 

■ Rekonstrukce a dostavba na dotčeném území je možná, při zachování stávajících 
podmínek Územního plánu a Konceptu územního plánu 

■ při zachování stávajícího objemu MČ Praha 8  lze přesunout po výstavbě 100% 
stávajících ploch úřadu do nového objektu a následně provést rekonstrukci objektu 
(bílý dům) současného 

■ Dle studie by byla dostatečně zajištěna doprava v klidu, a to dokonce s 50% rezervou 
oproti stávajícím předpisům 

■ zastavěnost dle studie prokazuje více než 50% podíl nezpevněných (zelených) ploch 
 

Z pohledu stavebního záměru a koncepčnosti řešení se jedná bezesporu o správné 
prověření možností a úvah, jaké možnosti umožňuje myšlenka Rekonstrukce a dostavby 
stávajících prostor. Avšak jak vyplývá již z popisu Stávajícího stavu  - viz čl. 1.1.1.3, jedná se 
o území, kde je již přes 30 let stavební uzávěra, v souvislosti se stavbou 8313 Libeňská 
spojka. I když orgány, resp. odpovědní pracovníci Magistrátu Hl. m. Prahy deklarují tuto 
stavbu jako prioritní, reálně se nedá s její realizací v dohledné době počítat. Zejména ne 
v dnešní době přetrvávající ekonomické krize a při vývoji současného státního rozpočtu ČR.  

Ve smyslu výše popsané situace nezbývá než konstatovat, že navržené řešení v současném 
čase neřeší reálně danou situaci MČ Praha 8 a Studii Rekonstrukce a dostavby odsouvá do 
polohy pouhých úvah.  

 

1.1.3 Zadavatelem definované potřeby  

Jako obecnou potřebu Zadavatel definuje existenci (ať formou výstavby, či rekonstrukce) 
vhodné budovy, která má do budoucna splňovat alespoň tato kritéria: 

■ Budova (úřad MČ Praha 8) by měla pojmout cca. 400 zaměstnanců 
■ Součástí budovy by měl být i konferenční sál o kapacitě cca 100 míst (primárně pro 

jednání zastupitelstva) 
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■ Počet kanceláří není rozhodující, protože je závislý na uspořádání vnitřních prostor 
(halové kanceláře, jednotlivé buňky apod.). Přesný počet kanceláří a jejich vnitřní 
uspořádání by tedy měl být součástí finálního návrhu projektového řešení. 

■ Budova by měla odpovídat nejvyšším ekologickým a s tím souvisejícím energetickým 
standardům.  

■ Budova by měla být vybavena klimatizací, přednostně ve formě co nejméně 
energeticky náročné (např. rekuperace vzduchu). 

 

Potřeby Zadavatele vyplývají z aktuálních stavů zaměstnanců odborů úřadu MČ Praha 8, 
které mají být dislokovány v jedné budově. Pro další úvahy se počítá s maximálně 10% 
rezervou (pro případ růstu zaměstnanců / změny struktury úřadu). MČ Praha 8 upřesňuje 
svoje potřeby, včetně detailnějšího uspořádání míst v úvarech v následujících odrážkách. To 
má sloužit jako přesnější vodítko k pozdějšímu detailnímu návrhu vnitřního uspořádání. 
(Pozn.: „s.k.“ v následujícím textu značí samostatnou kancelář) 

Zasedací místnosti 

■ pro zastupitelstvo  cca 100 osob 
■ + kancelář pro 1 referenta oddělení zastupitelstva 

 

Odbor kancelář starosty (28 zaměstnanců)    

■ 1 sk. pro starostu + sekretariát pro 1 vedoucího kanceláře starosty + sekretariát pro 2 
sekretářky + kuchyňka + sociální zařízení  

■ s.k. pro 1  tiskovou mluvčí        
■ kancelář pro 3 řidiče 
■ 1 s.k. pro vedoucího organizačně právního oddělení + kancelář pro 2 referenty 
■ 1 s.k. pro vedoucího evidenčně právního + kancelář pro 1 referenta + příruční 

spisovna 
■ 1s.k. pro vedoucí oddělení architekta + 3 referenti s příruční spisovnou a velkým 

jednacím  stolem 
■ oddělení informační   

            

Odbor kancelář tajemníka (17 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro tajemníka + sekretariát pro 2 sekretářky + s.k. pro 1 bezpečnostního 
ředitele s přístupem do sekretariátu 

■ 1s.k. pro vedoucí personálního oddělení + kancelář pro 4 referenty  
■ podatelna - 8 referentů = 4 přepážky  (při vstupu do budovy) 
■ informační centrum -  2 referenti  (při vstupu do budovy) 
■ ústředna -  2 referenti    

 

Odbor bytový (15 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 1 sekretářku  + s.k. pro  1 právníka 
■ 12 referentů  - kanceláře po 4 referentech   (+ místo pro občana u každého referenta) 

 

Odbor ekonomický (31 zaměstnanců) 
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■ 1 s.k. pro  vedoucí odboru + sekretariát pro 1 sekretářku + zasedací místnost  
alespoň pro 20 osob 

■ 1 s.k. pro vedoucí oddělení rozpočtu + 1 s.k. pro referenta + 4 referenti v kancelářích 
po  2 referentech  

■ 1 s.k. pro vedoucí oddělení účetní evidence + 12 referentů - kanceláře po 2 
referentech + příruční archiv  

■ 1 s.k.  pro vedoucí oddělení správy poplatků + 9 referentů – kanceláře po 1 
referentovi (místo pro občana u každého referenta) 

 

Odbor majetkový ( 26 zaměstnanců)              

■ 1 s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 1 sekretářku + příruční archiv 
■ 1s.k. pro vedoucího oddělení správy majetku + 7 referentů - 2 kanceláře po                  

4 referentech 
■ 1s.k. pro vedoucího oddělení evidenčně-právního + 7 referentů – 2 kanceláře po                  

4 referentech 
■ 1s.k. pro vedoucího obchodního oddělení + 7 referentů – 2 kanceláře po 4 

referentech 
 

Odbor zakázek a investic (14 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 1 sekretářku + příruční archiv 
■ 3 s.k.  po 1 vedoucím oddělení  +  3 kanceláře po 3 referentech  
■ 1 zasedací místnosti na výběrová řízení   pro 10 osob  v jedné zasedací místnost 

 

Odbor občansko-správní (27 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucí odboru + sekretariát  pro 1 sekretářku  + zasedací místnost pro 12 
osob + příruční archiv 

■ oddělení matrik  9 referentek   po 2 v kanceláři  s velkým úložným prostorem (matriky 
od roku 1948) + příruční archiv,  kanceláře by měly být průchozí 

■ 1 s.k. pro vedoucí správního oddělení + 4 referentky  po 2 v kanceláři + 3 referentky 
po 1 v kanceláři 

■ 1 s.k. pro vedoucí oddělení přestupkového + sekretariát pro 2 sekretářky + 5 
referentů  po 1 v kanceláři  (+ místo pro1 až 4 občany) 

■ 6 pracovišť Czechpointu a ověřování- přepážková pracoviště (není stálé pracoviště) 
 

Odbor sociální (53 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucí odboru + sekretariát pro 2 sekretářky + kancelář pro ekonomku 
■ 1 s.k. pro vedoucí oddělení dávek rodině a dětem  + 8 referentů  v kancelářích po 1 

referentovi    (místo pro 2 i více občanů najednou u 1 referentky) 
■ 1 s.k. pro vedoucí oddělení sociální péče + 15 referentů po 2 v kanceláři (místo pro 

občana u každého referenta)+ příruční spisovna 
■ 1 s.k. pro vedoucí sociálně-právní ochrany dětí  + 13 referentů v kanceláři po 2 

referentech  
■ 1 s.k. pro vedoucího  oddělení sociální prevence +  9 referentů po 2 v kanceláři 
■ společná příruční spisovna pro 2 oddělení  (oddělení sociálně-právní ochrany dětí a 

oddělení sociální prevence) 
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Odbor zdravotnictví a sociálních služeb (4 zaměstnanci) 

■ 1 s.k. pro vedoucí odboru + sekretariát pro 1 sekretářku + příruční archiv 
■ 1 kancelář pro 2 referenty 

 

Odbor životního prostředí (21 zaměstnanců) 

■ 1s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 2 sekretářky + příruční archiv 
■ 1 s.k. pro vedoucí oddělení kontroly ovzduší a odpadů + 7 referentů  v kanceláři         

po 2 referentech 
■ 1 s.k. pro vedoucí oddělení ochrany přírody + 4 referenti v kanceláři po 2 referentech 
■ 1 s.k.  pro vedoucího oddělení správy městské zeleně + 4 referenti v kanceláři             

po 2 referentech 
 

Odbor výstavby (37 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 3 sekretářky + s.k. pro 1 referenta   
■ 33 referentů po 2  referentech v kanceláři a 1 kancelář pro 3 referenty 
■ zasedací místnost pro 20 osob  
■ velký archiv s možností dislokace 

 

Odbor školství (8 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 1 sekretářku 
■ 6 referentů po 2 a 4 referentech v kanceláři 
■ zasedací místnost pro 10 osob 

 

Odbor kultury (8 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 1 sekretářku 
■ 6 referentů  po 3 referentech v kanceláři  

 

Odbor hospodářské správy (9 zaměstnanců  + 2 místa pro brigádníky) 

■ 1 s.k. pro vedoucí odboru + sekretariát pro 2 sekretářky  
■ 3 referenti  v jedné kanceláři 
■ 2 referenti v jedné kanceláři + rozmnožovna 
■ 3 pokladní – 3 pokladny  (stálé přepážkové pracoviště) 
■ sklad nábytku (blízký výtahu)  
■ sklad kancelářských potřeb (blízko výtahu) 

 

Odbor evropských fondů a dotační politiky (9 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucí odboru + sekretariát pro 1 sekretářku 
■ 3 referenti do 1 kanceláře 
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■ 4 referenti do další kanceláře 
 

Útvar interního auditu a kontroly (6 zaměstnanců) 

■ 1 samostatná kancelář pro vedoucího útvaru + sekretariát pro 2 sekretářky 
■ 3 referenti do 1  kanceláře 

 

Odbor živnostenský (25 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucí odboru + sekretariát pro 1 sekretářku 
■ 1 s.k. pro vedoucí  registračního  oddělení 
■ 13 referentů v kancelářích po 2 referentech 
■ 1 s.k. pro vedoucí kontrolního oddělení 
■ 8 referentů  po 2 referentech v kanceláři   
■ velký  archiv - prostor pro registry přístupný pro všechny referenty odboru s možností 

dislokace 
 

Odbor krizového řízení (13 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 1 sekretářku 
■ 3 referenti do 2 kanceláří 
■ dohledové centrum (bude se střídat až 8 zaměstnanců ve 12 hodinových službách v 

nepřetržitém provozu  vždy po 2 až 3 zaměstnancích) 
 

Odbor informatiky (7 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 1 sekretářku  
■ 5 referentů  v 3 kanceláři 
■ serverová místnost 
■ sklad  
■ školící místnost pro 20 posluchačů  s 20 počítači 
■ technická místnost 
■ zasedací místnost pro 10 osob 

 

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)  
(17 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucí odboru + sekretariát pro 1 sekretářku + 2 s.k. pro 2 vedoucí 
oddělení se vstupem do sekretariátu 

■ + přepážkové pracoviště se společným prostorem za přepážkou pro  9 referentů 
(stálé pracoviště) + velmi velký úložný prostor do kterého musí být neustálý přístup, 
před přepážkou (na straně klienta) kabinky pro občany na 6 přepážkách  

■ 4 referenti v kancelářích po 2 referentech (ke každému 1- 3 občané) 
 

Odbor dopravy (11 zaměstnanců) 

■ 1 s.k. pro vedoucího odboru + sekretariát pro 2 sekretářky + příruční archiv 
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■ 1 s.k. pro vedoucí  oddělení silničního správního řádu 
■ 4 referenti  v kanceláři po 2 
■ 1 s.k. pro vedoucího oddělení dopravního rozvoje 
■ 2 referenti v kanceláři po 2 

 

Příspěvková organizace Servisní středisko pro správu svěřeného majetku 

■ 1 s.k. pro ředitele 
■ 23 referentů 
■ parkování pro 10 služebních vozů + parkování pro návštěvy, zaměstnance… 
■ dílny, zázemí pro údržbáře 

 

V souhrnu je tedy třeba administrativních a podpůrných ploch pro cca. 400 
zaměstnanců, jak na obecné úrovni definoval Zadavatel. Upřesněním je, že MČ Praha 8 
hodlá realizaci záměru financovat z prostředků získaných při privatizaci bytového 
fondu. Z toho důvodu také bude upřednostňovat taková řešení, která budou do 
budoucna vyžadovat menší provozní náklady a údržbu, případně která budou přinášet 
dodatečný výnos (např. formou nájmů komerčních prostor).  

 

1.2 SPECIFIKACE CÍLŮ A ROZSAHU PROJEKTU 

1.2.1 Zadání projektu 

Dle zadání je předmětem této zakázky vypracování tohoto Koncesního projektu, tj. 
koncesního projektu týkajícího se zejména komplexního řešení výstavby centra občanské 
vybavenosti Palmovka zahrnujícího administrativní prostory pro kanceláře radnice MČ 
Praha 8, prostor za účelem komerčního využití se zajištěním možnosti parkování dále jen 
„Centrum Palmovka“), následná správa vystaveného centra a poskytování souvisejících 
služeb (dále jen „Projekt“). Centrum Palmovka bude v rámci Projektu dodavatelem 
postavena do vlastnictví Hlavního města Prahy a správa tohoto majetku bude svěřena 
Zadavateli.  

Cena za realizaci stavby Centra Palmovka bude dodavateli uhrazena přímo Zadavatelem za 
jednotlivě dokončené etapy/milníky realizace stavby Centra Palmovka. Cena za správu 
Centra Palmovka, která zahrnuje i správu nájemních vztahů k prostorám Centra Palmovka 
určeným ke komerčnímu využití, bude Zadavatelem hrazena vždy zpětně za kalendářní 
měsíc poskytování daných služeb. 

Koncesní projekt proto analyzuje technické, ekonomické i právní aspekty výstavby a provozu 
Centrum Palmovka ve vymezené lokalitě s ohledem na potřeby Zadavatele a jeho finanční a 
investiční možnosti. 

Při zpracování Koncesního projektu Poradce vychází z Územního plánu vymezené lokality 
v MČ Praha 8, z Urbanisticko architektonické studie vypracované Ing. Arch. Jiřím Ehlem, 
verze 2010.02.02a dalších podkladů a informací předložených Zadavatelem. Na základě 
těchto dokumentů a informací jsou identifikovány potřeby Zadavatele a navrženo vhodné 
řešení realizace jeho potřeb v souladu s technickými, právními, ekonomickými a investičními 
možnostmi. 
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Pro realizaci Projektu byly v předmětné lokalitě vymezené následujícími pozemky (dále jen 
„Pozemky“: 

TABULKA 3: ZÁKLADNÍ PŘEHLED POZEMKŮ 

Parcela č. Výměra v m
2
 Katastrální území LV 

4014/2 15.800 Libeň 1711 

4014/7 341 Libeň 1439 

3610 10.075 Libeň 1923 

3609 7.650 Libeň 1923 

 

Účelem zpracování Koncesního projektu je posouzení a srovnání více variant a forem řešení 
zabezpečení potřeb Zadavatele a následné doporučení varianty a formy řešení, které bude 
souhrnně pokrývat všechny předmětné potřeby. Záměrem Zadavatele je získat 
nejvýhodnější řešení jeho potřeb, které budou uspokojeny soukromým sektorem. Dílčím 
záměrem Zadavatele je získat nejen řešení využití předmětné lokality pro naplnění jeho 
potřeb, ale také, aby toto řešení Projektu mohlo v budoucnu Zadavateli mohlo přinést 
zhodnocení investice. 

 

1.2.2 Cíle projektu 

Podle zadání je cílem Koncesního projektu analyzování možnosti řešení včetně doporučení 
navrhovaného řešení – preferované varianty realizace objektu naplňujícího potřeby 
Zadavatele a případně ekonomického zhodnocení vložených prostředků jeho 
prostřednictvím. 

Poradce v rámci Koncesního projektu hledá možná řešení potřeb Zadavatele, doporučuje 
optimální variantu řešení a ověřuje výhodnost této varianty. Na základě analýz pak 
Zadavateli doporučuje nejvhodnější variantu – preferovanou variantu – a další postup k její 
realizaci. 

Cíle Koncesního projektu jsou: 

■ Existence vhodné budovy sloužící jako sídlo odborů úřadu částic Praha 8 
■ V případě výstavby možné zhodnocení vložených prostředků formou výnosů 

z pronajímaných dodatečných ploch 
 
 

1.2.3 Výstupy Koncesního projektu 

Hlavním výstupem Poradce je tento dokument – „Koncesní projekt“. Ten shrnuje analýzy 
proveditelnosti, výhodnosti a dopadů variant řešení potřeb Zadavatele. Po navržení 
nejvhodnějšího způsobu technického řešení srovnává dopady realizace tohoto řešení 
tradiční formou veřejné zakázky (PSC) a formou spolupráce soukromého a veřejného 
sektoru (PPP – kvazikoncese). Výstupem je doporučení výhodnějšího způsobu. 

Struktura Koncesního projektu sleduje logiku obecné studie proveditelnosti: 

■ Vyhodnocení potřeb  
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■ Definice cílů  
■ Analýza možných řešení  
■ Analýza způsobů realizace 
■ Specifikace optimálního řešení 
■ Ověření výhodnosti navrženého řešení 
■ Ověření technické, ekonomické a právní proveditelnosti (due diligence) 
■ Doporučení dalšího postupu 
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2 MOŽNÉ ZPŮSOBY ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB ZADAVATELE 

Tato kapitola se zabývá nalezením a prvotní analýzou možných řešení zajištění potřeb 
Zadavatele. V první části jsou popsány a posuzovány technické možnosti zajištění existence 
vhodného sídla MČ Praha 8 a s tím souvisejícího efektivního investování finančních 
prostředků. V další části jsou pak rozebrány formy realizace vybraného řešení. 

Výstupem z této kapitoly je doporučení jedné varianty – navrhovaného řešení, se kterým se 
dále pracuje. 

 

2.1 NÁVRH MOŽNÝCH ŘEŠENÍ 

V rámci komplexního pohledu se zvažuje buď rekonstrukce některého stávajícího objektu 
MČ Praha 8, nebo využití Pozemků. Zvažovány jsou tedy tři technické varianty řešení: 

■ Nulová varianta 
■ Varianta dostavby stávajícího sídla 
■ Varianta nové výstavby s komerčními prostory 

 

2.1.1 Nulová varianta 

Pod nulovou variantou se obecně rozumí konzervace současného stavu. V tomto případě to 
konkrétně znamená pokračovat v situaci roztříštění sídel úřadu MČ Praha 8 na různých 
lokalitách tak, jak je tomu nyní. 

Tato situace s sebou přináší řadu obecných i provozních komplikací. Patří k nim zejména: 

■ Komplikovaný styk veřejnosti s úřadem – občané musí vyhledávat, který odbor 
sídlí v které lokalitě a v případě nutnosti využít služeb více odborů pak musí cestovat 
mezi jednotlivými budovami 

■ Nevhodnost prostorů – ne všechny prostory využívané v současné době jsou 
vhodné pro účely styku s občany a administrativy, neodpovídají nárokům na 
reprezentativnost, nebo současným požadavkům na standardní pracovní podmínky 
(např. nevhodná dispozice prostorů, hygienické podmínky) 

■ Ztížená vnitřní komunikace v úřadu a oběh dokladů – tím, že jednotlivé odbory 
mají různá sídla, se stěžuje možnost osobních setkání a schůzí, obtížnější je 
samozřejmě i oběh dokumentů a jejich skladování 

■ Zvýšená organizační zátěž – při různé dislokaci odborů je logistika a organizace 
spojená se zajištěním inventáře i spotřebních předmětů složitější a nákladnější 

■ Zvýšené provozní náklady – v důsledku umístění odborů v různých budovách nelze 
snadno seskupit provozní náklady (např. na úklid a údržbu), naopak samostatné 
objekty vyžadují řadu zdvojených nákladů, které lze eliminovat sloučením úřadu  

 

Nulová varianta proto nenaplňuje potřeby MČ Praha 8. Zachování současného stavu pak je 
nevyhovující jednak kvůli nevhodnosti a neefektivitě řady samostatných pracovišť, jednak 
kvůli nemožnosti zhodnotit disponibilní prostředky. V případě, že by se pokračovalo 
v současném uspořádání (nulové variantě) nadále, bylo by třeba počítat s dalším navýšením 
aktuálních nákladů. 
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Zejména by bylo nutné provést částečnou rekonstrukci objektu U Meteoru 6. Rekonstrukce 
by zahrnovala minimálně výměnu oken, zateplení objektu a rekonstrukci topení. Vzhledem 
ke stáří budovy se dá počítat také s výměnou vzduchotechniky a stoupaček (ZTI). 
Odhadovaná suma nákladů na tyto nezbytné práce je 90 mil. Kč. 

Dalším zásadním (a dlouhodobým) výdajem by bylo zajištění prostor pro odbory, které 
v současné době sídlí U Meteoru 8 a 10.  Tyto budovy jsou dočasnými stavbami. Od roku 
2013 proto zmíněné odbory budou potřebovat nové sídlo (tato lhůta lze mírně prodloužit za 
podmínky rozpracovaného náhradního řešení – např. Centra Palmovka). V případě nájmu 
(prostory o ploše cca. 2 250 m2) v okolí, v současných standardech administrativních prostor, 
mohou stát přibližně 5 400 tis. Kč ročně. A to za optimistického předpokladu, že se prostory 
s vhodnou strukturou (zasedací sály apod.) naleznou. 

Nulová varianta v současné době vyžaduje cca. 15 373 tis. Kč ročně v rámci provozních 
nákladů zahrnujících spotřebu médií, údržbu, úklid, ostrahu, pojištění a další služby. K tomu 
je nutno připočíst 90 000 tis. Kč na nezbytnou rekonstrukci „bílého domu“ a nájmu za 
prostory budov U Meteoru 8 a 10. Tzn. navýšení ročních provozních nákladů na téměř 
20 800 tis.Kč (v dnešních cenách) od roku 2013. 

 

2.1.2 Varianta dostavby stávajícího sídla 

Jednou ze zvažovaných variant řešení potřeby MČ Praha 8 je dostavba stávajícího sídla 
Úřadu MČ Praha 8, tzv. „bílého domu“, severně od současného areálu radnice, v lokalitě ulic 
U Meteoru, Zenklova a Povltavská. Jednalo by se fakticky o demolice dočasných staveb U 
Meteoru 8 a 10, jejich nahrazení novým objektem a spojení se stávajícím objektem U 
Meteoru 6. Součástí by musela být i rekonstrukce tohoto objektu za cca. 90 mil. Kč. 

OBRÁZEK 1: VIZUALIZACE DOSTAVBY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 

 

Zdroj: Objemová studie Dostavby Úřadu městské části 

Tato varianta je rozpracována v objemové studii z ledna 2010 vytvořené ateliérem H.A.N.S. 
architekti na základě objednávky MČ Praha 8. Projekt měl plně využít stávajícího pozemku 
prostřednictvím nízkopodlažních objektů. V této variantě by byly veškeré prostory Úřadu MČ 
Praha 8 umístěny v novém objektu a stávající budovy by mohly být vyklizeny. V rámci 
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budovy měla být také veřejná část s doprovodnými obchodními funkcemi a službami, ovšem 
v minimálním rozsahu. V těchto prostorách měl být také víceúčelový sál, gastrozázemí, 
podatelna, front-office, foyer, jídelna a bufet. 

Celková kapacita objektu byla navržena na 11 400 m2 hrubé podlažní plochy na cca. 4 288 
m2 zastavěné plochy pozemku. Podzemní parking byl navržen jako dvouúrovňový, a to pro 
zhruba 150 vozidel. Odhad nákladů na stavbu o uvedené kapacitě je cca. 400 000 tis. Kč. 

Již tato studie ovšem upozorňuje na problém aktuální stavební uzávěry na předmětném 
pozemku, který může celý záměr komplikovat, nebo dokonce znemožňovat. 

 

2.1.3 Varianta nové výstavby s komerčními prostory 

Idea výstavby zcela nového objektu Centra Palmovka zahrnující radnici MČ Praha 8 
s dostatečně velkými komerčními prostory je třetí analyzovanou variantou řešení potřeb MČ 
Praha 8. Tato myšlenka je rozpracována jednak v Ověřovací urbanistické rozvaze Palmovka 
z prosince 2009, jednak v Urbanisticko-architektonické studii Centra Palmovka z února 2010, 
zpracované podle návrhu Ing. Arch. Jiřího Ehla. 

OBRÁZEK 2: VIZUALIZACE CENTRA PALMOVKA 
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Zdroj: Urbanisticko-architektonická studie Centra Palmovka 

Nosným principem této varianty je využití v současné době volných Pozemků na křižovatce 
Palmovka. Tyto Pozemky jsou dostatečně rozsáhlé pro realizaci výstavby multifunkčního 
objektu – obchodně společenského a správního Centra Palmovka. To má v sobě slučovat 
jak funkci správní, tj. poskytnout dostatečně reprezentativní a přístupné prostory pro 
jednotlivé odbory Úřadu MČ Praha 8, tak funkci společenského centra s možností trávení 
volného času, tak funkci obchodní, zajišťující přinejmenším částečnou návratnost investice. 
Objekt by měl rovněž plnit „městotvornou“ funkci v dosud zanedbané lokalitě a přispět 
k jejímu dalšímu rozvoji. 

Návrh Centra Palmovka využívá výhodné lokality v jednom z lokálních center Prahy 8 a 
blízkosti významných dopravních tepen. Velikost Pozemků pak umožňuje vybudování 
objektu o dostatečných podlahových plochách. 

Prvním ze dvou hlavních přínosů tohoto řešení je vhodná lokalita a možnost spojení radnice 
s další občanskou vybaveností. Tím lze realizovat myšlenku, že občan při návštěvě úřadu 
nejen že vyřídí všechny potřebné náležitosti na jednom místě, ale bude mu nabídnuta i 
možnost stravování, nákupů, a případně i společenského vyžití. Společenské vyžití může být 
realizováno formou zeleně – hřišť a víceúčelových hal a společenských sálů. U těchto funkcí 
hovoříme o plochách: 

■ Radnice – 11 250 m2 
■ Sportovní plochy – 3 530 m2 
■ Kultura – 850 m2 

 

Druhým významným přínosem je velikost komerčních ploch v objektu, která umožní 
generovat nezanedbatelný zisk z nájemních vztahů a pomůže tak zhodnocovat investované 
prostředky. Hovoříme zde o rozsahu přibližně 10 650 m2 plochy hypermarketu a 
dodatečných 8 140 m2 obchodní galerie. Většina této plochy by měla být využita jedním 
zájemcem – provozovatelem hypermarketu, který by byl dlouhodobým partnerem a 
smluvním nájemcem. 

Objekt by měl být vybaven dostatečně kapacitním parkovištěm. Parkoviště může být 
povrchové, či podzemní, přičemž výhodnějším se jeví alternativa podzemní, aby povrchové 
parkovací plochy vně objektu nesnižovaly případnou prodejní hodnotu těchto pozemků. 

Dodatečnou výhodou je modularita konceptu, tzn. že podle aktuálních preferencí lze volit 
mezi menší a větší konfigurací, kde volitelnými složkami jsou: obchodní galerie (jako část 
obchodních prostorů, podzemní parkoviště a hřiště a společenské sály. Pro účely tohoto 
dokumentu pracujeme s maximální variantou. 

 

2.2 ANALÝZA MOŽNÝCH ŘEŠENÍ 

Výše vyjmenované technické možnosti naplnění potřeb MČ Praha 8 jsou v této kapitole 
srovnány a posouzeny. Na základě srovnání je pak vybrána doporučená varianta. 
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2.2.1 Kritéria srovnávání variant 

S ohledem na cíl Projektu a dlouhodobé koncepce Zadavatele jsou varianty posuzovány 
z těchto hlavních hledisek: 

■ Možnost sloučení sídla odboru Úřadů MČ Praha 8: Primárním kritériem posouzení 
výhodnosti varianty je její schopnost vytvořit dostatečnou administrativní kapacitu pro 
sestěhování odborů Úřadu MČ Praha 8 do jednoho objektu, vybaveného vhodným 
zázemím a infrastrukturou a splňujícího požadavky na dostupnost pro občany, 
standardy pracovního prostředí a reprezentativnost 

 

■ Schopnost zhodnocení vložených prostředků: Sekundárním kritériem pro 
posouzení výhodnosti varianty je její schopnost zhodnotit vložené prostředky, tj. 
generovat dodatečný zisk z nájmů prostor objektu a navracet tak dlouhodobě 
investované prostředky zpět do rozpočtu MČ Praha 8 

 

2.2.2 Srovnání variant 

Pro přehledné srovnání variant poslouží následující tabulka, která u jednotlivých variant 
sleduje naplnění kritérií a následně variantu zhodnocuje: 

TABULKA 4: SROVNÁNÍ TECHNICKÝCH VARIANT ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Varianta Sloučený Úřad MČ Komerční kapacita Celkové hodnocení 

Nulová varianta X žádná X Nevyhovuje 

Dostavba stávajícího sídla  doplňková X Nevyhovuje
1
 

Nová výstavba s komerčními prostory  dominantní Vyhovuje 

Zdroj: Analýza poradce 

Z tabulky je zřejmé, že z identifikovaných variant vyhovují požadavku sloučení odborů Úřadu 
MČ Praha 8 pouze varianty dostavby stávajícího sídla a nová výstavba s komerčními 
prostory.  

V otázce schopnosti zhodnotit vložené prostředky v plném rozsahu pak vyhovuje jen varianta 
nové výstavby s komerčními prostory, neboť varianta dostavby stávajícího sídla počítá jen 
s velmi omezenou kapacitou obchodních ploch. 

Důležitým prvkem rozhodování je také faktická neproveditelnost varianty dostavby 
stávajícího sídla. Lokalita je totiž ve stavební uzávěře (viz 1.1.1.3 U Meteoru 8, 10). 

 

                                                

 

1
 Varianta není technicky proveditelná díky dlouhodobé stavební uzávěře 
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2.2.3 Výsledky a doporučená varianta 

Po zvážení schopnosti identifikovaných variant zajistit potřeby MČ Praha 8 byla 
vyhodnocena pouze jediná, která v dostatečné míře splňuje požadavky a naplňuje potřeby 
Zadavatele. Jedná se o variantu výstavby nového multifunkčního objektu Centra Palmovka, 
který integruje jak funkci sídla Úřadu MČ Praha 8, tak funkci společenskou a komerční. 
Umožňuje realizovat zisk z pronájmu komerčních prostor a pomáhá tak dlouhodobé 
návratnosti vložených investic MČ Praha 8. 

Poradce proto doporučuje Zadavateli zvolit variantu výstavby nového multifunkčního 
centra s obchodními plochami v lokalitě Palmovka jako nejvhodnější variantu pro 
naplnění svých potřeb. 
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2.3 FORMY ŘEŠENÍ DOPORUČENÉ VARIANTY 

Koncesní projekt v této části srovnává dvě formy řešení dle požadavků ust. § 3 odst. 2 
Vyhlášky. Předložené formy řešení jsou formami, které musí být s ohledem na zadání 
Koncesního projektu, realizaci záměru Zadavatele a zákonných požadavků porovnány a 
vyhodnoceny.  

Předmětem srovnávání budou následující formy doporučené varianty řešení: 

■ tradiční způsob (PSC) – veřejná zakázka 
■ PPP – tzv. kvazikoncese 

 

Po srovnání obou uvedených forem řešení bude následně vyhodnocena a doporučena 
vhodná forma řešení pro již výše doporučenou variantu řešení realizace projektu Centrum 
Palmovka. 

2.3.1 Tradiční způsob 

Tradičním způsobem se rozumí takový způsob zajištění realizace veřejných potřeb, který 
spočívá v zadání veřejné zakázky ze strany veřejného sektoru (zadavatele) na specifikované 
zboží, služby nebo stavební práce postupem dle ZVZ.  

Zadání realizace Projektu je možné prostřednictvím zadávacího řízení na veřejnou zakázku, 
která bude komplexně řešit všechny předmětné veřejné potřeby, tj. bude zahrnovat výstavbu 
centra zahrnujícího administrativní i komerční prostory, zajištění možnosti parkování, 
následnou správu centra, včetně administrace nájemních vztahů a to po dobu 30 let od 
kolaudace stavby Centrum Palmovka.  

Jedna veřejná zakázka zahrnující výše uvedené plnění je nutná zejména z toho důvodu, že 
ze strany soukromého sektoru bude vyžadována dlouhodobá záruka na novou stavbu, která 
by ze strany soukromého sektoru nebyla poskytnuta v požadované míře, kdyby neměl 
kontrolu nad její správou. Dalším důležitým aspektem je komplexnost celého Projektu a 
provázanost jeho výše uvedených částí, kdy dodavatel, který pro Centrum Palmovka 
vyhotoví projektovou dokumentaci a postaví jej, bude následně odpovědný za správu Centra 
Palmovka a administraci nájemních vztahů. Pro efektivní funkčnost jednotlivých částí 
Projektu není možné uvedené části Projektu od sebe oddělit. 

Součástí plnění takové veřejné zakázky může být i zpracování projektové dokumentace pro 
účely územního a stavebního řízení, přičemž rozsah realizace předmětu veřejné zakázky 
může být podmíněn úspěšností těchto řízení. Veřejná zakázka dále může být rozdělena do 
jednotlivých milníků/fází, jejichž realizace smí být určitým způsobem podmíněna (např. 
definovanou úspěšností realizace předchozího milníku/fáze, zajištěním dostatečných 
nájemních vztahů pro další část stavby apod.). 

Výše uvedené podmínky pro další realizaci veřejné zakázky, ať už závislé na územním či 
stavebním řízení nebo stanovené zadavatelem, však musí být předpokládány již v zadávací 
dokumentaci, aby podmínky pro realizaci veřejné zakázky a jejích jednotlivých milníků/fází 
byly všem uchazečům známé před podáním nabídky a aby byla zajištěna rovnost, 
nediskriminace a transparentnost těchto podmínek. 

Poslední část Projektu - provozování služeb souvisejících s provozem Centra Palmovka 
(úklid, ostraha, údržba atd.) bude řešeno jedním nebo více oddělenými výběrovými řízeními, 
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protože související služby nejsou s výstavbou a správou Centra Palmovka neoddělitelně 
spjaty, jak ze záručního, tak funkčního hlediska. Navíc zvláštním výběrovým řízením 
Zadavatel získává přímou kontrolu nad výběrem poskytovatelů služeb a lze očekávat, že i 
ekonomicky výhodnější nabídky.    

Některé fáze veřejné zakázky mohou být plněny jednorázově (je-li například jejich 
předmětem provedení díla – stavby či jednotlivého milníku/fáze stavby), některé mohou 
spočívat v opakovaném plnění (například správa).  

Předmět veřejné zakázky může být poskytován více dodavateli, a to buď prostřednictvím 
konsorcia dodavatelů, kteří se ucházejí o veřejnou zakázku společně, nebo primární 
dodavatel (uchazeč) využije pro realizaci dalších subjektů jako svých subdodavatelů. 

Uvedená forma tradičního způsobu realizovaného v rozhodných částech Projektu jednou 
komplexní veřejnou zakázkou umožňuje využití synergie celku plnění veřejné zakázky.  

Pro doporučenou variantu pro realizaci Projektu je tedy možné využít formy tradičního 
způsobu prostřednictvím jedné komplexní veřejné zakázky. 

TABULKA 5: VÝHODY A NEVÝHODY TRADIČNÍHO ZPŮSOBU 

Výhody tradičního způsobu Nevýhody tradičního způsobu 

přímá kontrola zadavatele nad realizací a 
plněním v rámci Projektu 

přísnější nároky na přesné definice potřeb 
zadavatele 

právně, časově a administrativně méně 
náročné zadávací řízení 

ekonomická rizika nese převážně zadavatel 

není povinnost žádat o vyjádření MF ČR   

 

2.3.2 PPP 

Forma PPP (Public Private Partnership) je v praxi používaný pojem pro spolupráci veřejného 
a soukromého sektoru. Účelem této spolupráce je využití zdrojů a schopností soukromého 
sektoru při zajištění veřejných potřeb – služeb ve prospěch veřejného zájmu. PPP projekty 
spočívají zpravidla na dlouhodobém smluvním vztahu mezi subjektem veřejného sektoru (v 
daném případě Zadavatel) a subjektem sektoru soukromého (v daném případě dodavatel). 

PPP projekty v právním prostředí České republiky představují v základu dva možné modely: 

■ čistá koncesní smlouva dle KZ 
■ tzv. kvazikoncese dle ZVZ s uplatněním některých ustanovení KZ 

 

Základním rozdílem mezi koncesí v úzkém slova smyslu a kvazikoncesí je, že v rámci plnění 
na základě čisté koncesní smlouvy koncesionář (dodavatel) nedostává finanční kompenzaci 
(odměnu) za poskytnuté plnění přímo od zadavatele, ale až od uživatelů předmětu koncese, 
čímž jsou na koncesionáře převedena veškerá ekonomická rizika daného projektu. 
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Pro záměr realizace Projektu je tedy možné uvažovat pouze o tzv. kvazikoncesi, protože 
úhrada stavby Centra Palmovka bude provedena přímo Zadavatelem.  Základním prvkem v 
rámci kvazikoncese je, že se na odměně dodavatele podílí i veřejný sektor, přičemž 
dodavatel nese více ekonomických rizik než v tradičním způsobu popsaném výše.   

Při využití kvazikoncese je by dodavatel provedl veškeré plnění požadované v rámci Projektu 
a byl by za toto plnění Zadavateli odpovědný. 

Vzhledem k tomu, že Zadavatel, bude vlastníkem budovy a bude mít ve vybudovaném 
Centru Palmovka administrativní prostory pro svoji radnici, potřebuje mít také možnost 
ovlivnit provoz Centra Palmovka a nebylo by vhodné, aby správa a provoz Centra Palmovka, 
včetně poskytování souvisejících služeb, byla výhradně pod neomezenou kontrolou 
soukromého dodavatele. 

V rámci PPP formou kvazikoncese je možné uplatnit širokou škálu modelů a jejich modifikací 
pro zajištění spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Tyto modely jsou přizpůsobovány  
specifickým podmínkám daných projektů. V rámci různých modelů veřejný sektor může 
zajišťovat veřejné potřeby prostřednictvím soukromého sektoru a řešit s ním výhradně otázky 
výkonových a kvalitativních parametrů požadovaných služeb a způsob a výši plateb za tyto 
služby. Technicko-realizační a provozní otázky pak mohou být ponechány na odpovědnosti 
soukromého dodavatele, který je motivován pro dosažení úspěšnosti projektu tím, že jeho 
příjmy budou představovat i platby ze strany koncových uživatelů předmětu daného projektu. 
Na straně soukromého dodavatele může  vystupovat buď jeden subjekt nebo v případě 
složitějších projektů více subjektů v rámci dodavatelského konsorcia.   

Jak již bylo naznačeno výše, kvazikoncese je ve formálním právním smyslu veřejnou 
zakázkou dle ZVZ. Konkrétně se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 156 
ZVZ a ust. § 1 odst. 2 KZ, což znamená, že se jedná o veřejnou zakázku, u které: 

■ má být smlouva, na základě které bude veřejná zakázka plněna, uzavřena na dobu 
určitou, a to nejméně na dobu 5 let  - princip dlouhodobosti 

■ dodavatel nese některá ekonomická rizika spojená s realizací veřejné zakázky, která 
obvykle nese zadavatel - princip přenesení ekonomických rizik na soukromý sektor 

 

V rámci posuzovaného Projektu je počítáno s uzavřením smlouvy s plněním na dobu 30 let 
od kolaudace stavby Centra Palmovka, čímž je splněna podmínka dodržení principu 
dlouhodobosti. Jak také vyplývá z výše uvedeného, dodavatel ponese v rámci Projektu 
značná ekonomická rizika. Je tedy splněna i druhá podmínka pro využití kvazikoncese – 
dodržení principu přenesení ekonomických rizik na soukromý sektor. PPP formou 
kvazikoncese je tak v daném případě přípustnou formou pro realizaci projektu 
Centrum Palmovka. 
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TABULKA 6: VÝHODY A NEVÝHODY PPP 

Výhody PPP Nevýhody PPP 

jeden subjekt na straně dodavatele (jeden 
dodavatel či konsorcium), který bude 
odpovědný za plnění komplexu závazků po 
stanovenou dobu 

právní, časová a administrativní náročnost 
výběrového řízení na dodavatele 

přenesení některých ekonomických rizik na 
dodavatele 

povinnost schválení smlouvy na základě 
kvazikoncese a MF ČR 

 
nemožnost přímé kontroly Zadavatele nad stavbou a 
provozováním Centra Palmovka 
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3 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ – PREFEROVANÁ VARIANTA 

3.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1.1 Popis projektu 

V tomto stupni rozpracování dokumentace se nelze zabývat vlastním konstrukčním řešením 
jednotlivých objektů nebo jejich částí. Naopak lze vymezit, popsat a charakterizovat plány 
a představy Zadavatele.  

Radnice 
Požadavky radnici jsou stručně popsány v oddíle 2.1.3 této dokumentace s tím, že 
podlahová plocha pro potřeby radnice činí cca 11 250 m2. K těmto plošným požadavkům je 
nutno dodat, že se předpokládá budova, která bude splňovat nejnáročnější ekologické 
požadavky, tzn., že bude splňovat současné nejvyšší energetické standardy.  

Parkoviště 
Kapacita Parkoviště musí  pokrýt jak potřeby Radnice, tak potřeby ostatních provozů. 
Umístění parkoviště je preferováno v suterénu pod Hypermarketem a pod Radnicí, protože 
jeho umístění na terénu na vedlejších pozemcích tyto pozemky zcela a nevratně 
znehodnocuje. 

Hypermarket 
Výstavba Hypermarketu se předpokládá v běžném dnešním standardu s tím, že podle 
zpracované studie se předpokládá celková plocha 10 650 m2, včetně obslužných ploch. 

Ostatní obchodní plochy, kultura a sport 
V současném stupni rozpracovanosti Projektu lze zatím specifikovat pouze plošné ukazatele, 
a to:  

■ Ostatní obchodní plochy     8 142 m2 
■ Kultura           850 m2 
■ Sport        3 530 m2 
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3.1.2 Harmonogram 

OBRÁZEK 3: HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A VÝSTAVBY CENTRA PALMOVKA 

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace provedení stavby

Výstavba

Fáze 2010 2011 2012 2013 2014

 

Zdroj: Analýza poradce 

 

3.2 ZPŮSOB REALIZACE 

3.2.1 Výstavba 

Výstavba objektu bude probíhat přímo do vlastnictví Hl. m. Prahy a bude svěřena MČ Praha  
8. Tím bude zajištěna plná kontrola nad infrastrukturou po dobu Projektu. Druhým pozitivním 
přínosem tohoto řešení je, že formálně nedojde k převodu vlastnictví a nevznikne tak 
povinnost platit daň z převodu nemovitostí. 

Jak již bylo uvedeno většinu rizik souvisejících se stavební fází (především riziko 
vícenákladů a riziko pozdního dodání stavby) vždy ponese Zadavatel, neboť vzhledem ke 
zvolenému typu financování neexistuje použitelný mechanismus, jak fakticky přenést riziko 
na Dodavatele (jak bude vysvětleno dále). Nemožností přenesení stavebních rizik na 
soukromou stranu tak nemůže být naplněn jeden z klíčových znaků PPP. 

 

3.2.2 Délka Projektu 

Očekávaná délka přípravy projektu je 5 let od podpisu smlouvy. Provoz Projektu 
v navrhovaném režimu je 30 let od kolaudace stavby Centra Palmovka. Do délky Projektu 
je nutné tedy započítat i dobu, ve které bude prováděna příprava dokumentace, včetně 
dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace 
provedení stavby, výstavby nové budovy a kolaudační řízení.  

Navržená délka provozní fáze je odvozena od životního cyklu stavby. Z účetního hlediska se 
tento typ majetku odepisuje 50 let, což se principiálně překrývá s jeho životností. Smlouva na 
takovou dobu ovšem může mít řadu úskalí a bude se potýkat s nutností reflektování nových 
skutečností v tak dlouhém horizontu. Uvažujeme-li proto o době kratší, vycházíme z cyklu 
obnovy stavebních prvků. Ten se pohybuje kolem 15 let – 20 let, kdy je třeba obnovovat 
důležité komponenty stavby. 
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Navržená délka provozní fáze Projektu je proto 30 let, kdy by v principu mělo dojít k dvěma 
cyklům obnovy po 15 letech a minimálně jedné významné obnově zásadních prvků po 20 
letech. 

 

3.2.3 Provoz – řešení PPP (kvazikoncese) 

Stavební část bude uhrazena přímo Zadavatelem dle předem stanovených milníků/fází 
stavby. Výstavba se tedy nebude Dodavateli splácet v průběhu Projektu formou poplatku za 
dostupnost. Poplatkem za dostupnost v tomto případě rozumíme předem stanovenou 
komplexní platbu za veškeré služby spojené s administrativou, provozem, údržbou, obecně 
tzv. facility managementem celé budovy. Zadavatel tak nebude nucen uzavírat smlouvy 
s jednotlivými dodavateli služeb, ale bude předem po celou dobu Projektu vědět, jaká je 
pevná cena za všechny předem specifikované  služby, kterou bude platit Dodavateli. 

Poplatek za dostupnost by také zahrnoval předem dohodnuté procento obsazenosti 
pronajatých komerčních ploch. Nájemné z nich by pobíral Zadavatel. V případě, že  by 
nebylo dosaženo tohoto dohodnutého procenta obsazenosti, byl by Dodavateli snížen 
Poplatek za dostupnost. 

OBRÁZEK 4: STRUKTURA VZTAHŮ V KVAZIKONCESNÍM PROJEKTU 

Obsazenost 

obchodních ploch
Fixní platba

Nájemné

Městská část Praha 8

Komplexní 

správa všech 
prostor

Smlouva 

a platby

Smlouva 

a platby

Smlouva 

a platby

Smlouva 

a platby

Smlouva 

a platby

Údržba Úklid Ostraha Parking …

Dodavatel

Hledání 

nájemců,
služby

Platby za 

služby

Nájemci obchodních ploch

 

Zdroj: Analýza Poradce 

Konkrétní stanovení veškerých podmínek a vztahů mezi Zadavatelem a Dodavatelem bude 
obsahem Smlouvy. V rámci tohoto dokumentu se předpokládá či navrhuje rozdělení: 

Obchodní plochy objektu bude pronajímat Zadavatel, který bude s nájemci uzavírat 
smlouvy. Vybrané nájmy budou příjmem Zadavatele. 

Dodavatel bude zajišťovat dostatečné, předem definované obsazení obchodních ploch 
tím, že bude nalézat vhodné nájemce a zprostředkuje jejich smlouvy s MČ Praha 8. 
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Dále bude Dodavatel vykonávat veškeré činnosti spojené s komplexní správou celého 
objektu. Jedná se zejména o: 

■ veškeré zajišťování drobné údržby objektu počínaje např. „výměnou zářivek“, přes 
nejrůznější havarijní opravy, konče dohodnutými preventivními kontrolami 
a odstraňování zjištěných závad 

■ zajišťování veškerých předepsaných revizí a zajišťování odstranění závad v nich 
zjištěných 

■ zajišťování provozu vyhrazených zařízení (výtahy, apod.) 
■ zajišťování pravidelných a dohodnutých prohlídek stavu objektu, sloužících ke zjištění 

celkového stavu objektu, zajišťování oprav objektu nebo jeho částí 
■ zajišťování úklidu objektu  
■ zajišťovat zabezpečení a ostrahu objektu 
■ zajišťovat provoz parkovací plochy 
■ v případě, že objekt začne vykazovat vady, je povinností Dodavatele tyto vady 

odstranit 
 

3.2.3.1 Dostupnost infrastruktury 

Většina rizik souvisejících s dostupností prostor Centra Palmovka zůstává Dodavateli. Ten 
musí zajistit tzv. facility management budovy (tj. její správu, údržbu, obnovu apod.), aby mohl 
garantovat smluvně zakotvenou kvalitu služby. Přenesením rizika dostupnosti na Dodavatele 
je naplněn jeden z klíčových znaků PPP projektu. 

3.2.3.2 Poptávka 

Ačkoliv může být výše Poplatku za dostupnost částečně odvozena od úspěšnosti obsazení 
obchodních ploch, subjektem, který do projektu vkládá vlastní prostředky je MČ Praha 8. 
Výnosy z nájmu obchodních ploch připadnou také Zadavateli a nikoliv Dodavateli. Riziko 
poptávky tedy Dodavatel nenese. 

Nájemné vybrané Zadavatelem pak může pokrýt významnou část odměny za správu a 
poskytování služeb placené Dodavateli. 

Dodavatel nebude mít žádný právní titul, aby prováděl jakoukoliv komerční činnost v objektu. 
V tomto smyslu je jeho jediným odběratelem MČ Praha 8. 

3.2.3.3 Předání po ukončení 

Dodavatel bude provádět nejen běžnou údržbu, ale i rozsáhlejší opravy a renovace objektu 
Centra Palmovka tak, aby mohl celou dobu plně sloužit svému účelu. Na konci doby 
kvazikoncese pak objekt formálně předá Zadavateli ve stavu, který umožní další 
bezproblémové fungování Centra Palmovka bez nutnosti významné investice ze strany 
Zadavatele. 
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3.2.4 Provoz – řešení tradiční formou 

Pro účely zjištění výhodnosti provedení preferované varianty je zde popsán i druhý způsob 
řešení, který je základem finančního modelu komparátoru veřejného sektoru (tradiční způsob 
realizace). V takovém případě nezajišťuje Dodavatel komplexní servis a není za něj 
odměňován Poplatkem za dostupnost v předem dohodnuté výši.  „Tradiční způsob“ řešení 
preferované varianty lze znázornit takto: 

OBRÁZEK 5: STRUKTURA VZTAHŮ V TRADIČNÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ 

Obsazenost 

obch. ploch

Fixní platba 

za správu

Nájemné
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Smlouva 

a platby

Smlouva 

a platby

Smlouva 

a platby

Hledání 

nájemců

Dodavatel

Služby Služby Služby Služby Služby

Dodavatel – správa smluvních vztahů

Údržba Úklid Ostraha Parking …

Dodavatel

Služby

Platba za 

služby

Nájemci obchodních ploch

 

Zdroj: Analýza Poradce 

Zde je patrné, že ve vztahu facility managementu Dodavatel plní především roli prostředníka 
mezi MČ Praha 8 a dodavateli konkrétních služeb (vybírá dodavatele, odsouhlasuje platby, 
apod.), avšak smluvní vztahy probíhají přímo mezi Zadavatelem a dodavateli služeb.  

I v tomto schématu je snahou Zadavatele, aby se Dodavatel nemohl zříci odpovědnosti za 
dlouhodobý stav objektu. Proto je navrženo, aby stejný subjekt prováděl výstavbu a poté i 
správu objektu. V průběhu této správy pak nesl odpovědnost za stavební stav objektu a jeho 
provozní problémy. V tomto smyslu se i zde jedná o neoddělitelnou kombinaci dodávky 
výstavby a správy, stejně jako je tomu v případě kvazikoncese. Ostatní služby včetně facility 
managementu však v této formě řešení zajišťují jiní dodavatelé, jak tomu má být u 
srovnávané tradiční formy řešení. 

Stejně jako v předchozím schématu je úkolem Dodavatele vyhledávat vhodné nájemce a 
zajišťovat dostatečnou obsazenost obchodních ploch. Příjemcem nájmu a smluvní stranou je 
opět Zadavatel. Odměna Dodavatele může být stanovena podle míry obsazenosti. 

Za svoji činnost dostává Dodavatel předem stanovenou odměnu, která však zahrnuje pouze 
správu Centra Palmovka a zprostředkování smluvních vztahů. Veškeré jednotlivé služby 
hradí Zadavatel sám, na svůj účet přímo konkrétním dodavatelům těchto služeb. 
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3.3 PLATEBNÍ MECHANISMUS 

3.3.1 Řešení formou PPP - kvazikoncese 

Platební mechanismus je institut zakotvený ve Smlouvě, který stanovuje způsob úhrady ceny 
a odměn dodavateli. 

Základní charakteristikou platebního mechanismu je, že cena za stavbu budovy bude 
uhrazena přímo Zadavatelem dle předem stanovených milníků/fází stavby a následná 
pravidelná odměna stanovuje maximální měsíční platbu Dodavateli za správu a poskytnuté 
služby a mechanismus její úpravy.  

Navržený platební mechanismus tak v části výstavby reflektuje cíl Zadavatele na zhodnocení 
v rámci Projektu jeho aktuální disponibilní prostředky. Proto tento mechanismus nevyužívá 
tradičnějšího způsobu prostřednictvím poplatku za dostupnost, kdy Zadavatel není prvotním 
investorem, ale splácí dodavateli cenu za výstavbu spolu s odměnou za poskytované služby 
až v rámci zmíněného poplatku za dostupnost. 

Ve Smlouvě je pak pro úhradu pravidelné odměny definována kvalita, případně rozsah 
požadovaných služeb, včetně správy (tj. např. osvětlení, teplota, kvalita povrchu, úroveň 
ostrahy), stavu objektu a doba po kterou má Dodavatel nárok na úhradu této odměny (délka 
kvazikoncese). Důležitým prvkem je dosažení požadované obsazenosti obchodních ploch 
nájemce za tržních podmínek. 

V případě, že Dodavatel zajistí v daném období plnou dostupnost a definovanou obsazenost 
v odpovídající kvalitě, má nárok na plnou výši odměny. Se snižující se kvalitou, 
nedostupností či nedostatečným obsazením se pak úměrně snižuje i odměna od Zadavatele. 
To zajišťuje platební mechanismus automaticky. Tím se ovšem nevylučuje možnost 
smluvních pokut v případě dlouhotrvajícího, nebo závazného porušování smlouvy. 

Vzhledem k faktu, že Zadavatel bude investorem a od začátku Projektu i vykonavatelem 
vlastnických práv infrastruktury (Centra Palmovka), lze plně aplikovat pravidlo „no service – 
no payment“, neboli přímá úměra dostupnosti a odměny. Dodavatel totiž není v této fázi 
Projektu investorem a prostřednictvím odměny nesplácí výstavbu (oproti tradičnímu způsobu 
kavazikoncese prostřednictvím poplatku za dostupnost). Jeho náklady v této fázi jsou tedy 
spojené výlučně s provozem objektu. Pečlivě bude nutné zvážit nastavení penalizace za 
nedostatečnou obsazenost obchodních ploch, i samotný cílový limit této obsazenosti. 
Krátkodobé výpadky v obsazenosti by neměli ohrozit platební schopnost Dodavatele vůči 
subdodavatelům služeb (ukončení smlouvy a hledání náhrady by pravděpodobně 
vyžadovalo vyšší náklady). Při dlouhodobém nedosahování očekávané obsazenosti by však 
redukce pravidelné odměny měla být výrazným zásahem do ekonomiky Dodavatele.  

Mechanismem snižování pravidelné odměny ovšem nejsou dotčeny možné smluvní pokuty. 

Platební mechanismus zohledňuje i výši inflace. Proto, ačkoliv je v reálné hodnotě po dobu 
Projektu stejný, v nominálních hodnotách pravidelné odměny meziročně roste o inflaci. 
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3.3.2 Řešení tradiční formou 

V tomto případě se nejedná o „platební mechanismus“ známý z PPP projektů, jehož 
smyslem je promítnout aktuální úroveň výkonu dodavatele do jeho příjmů. Platba Dodavatele 
totiž nebude „poplatkem za dostupnost“, ale klasickou úplatou za poskytnuté služby, známou 
z jiných veřejných zakázek.  

S ohledem na rozsah služeb, které bude poskytovat Dodavatel v rámci správy budovy, bude 
uzavřena smlouva na fixní odměnu za jeho činnost správce, případně odměna za úspěšnost 
obsazení obchodních ploch. Významným prvkem bezpochyby je integrovaná odpovědnost 
za stavební a provozní stav budovy, která by měla být zachycena i v této formě řešení. Bude 
totiž možné penalizovat Dodavatele za vady stavby i v průběhu celého provozu, neboť půjde 
o totožný podnikatelský subjekt. 

Další služby poskytované v Centru Palmovka Zadavateli (jako úklid, ostraha apod.) budou 
předmětem samostatných smluv mezi Zadavatelem a konkrétními dodavateli a nebudou 
částí tohoto Projektu. 

 

3.4 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Financování navržené varianty Projektu je založeno na předpokladu, že Zadavatel disponuje 
volnými peněžními prostředky, které budou sloužit k úhradě výstavby Centra Palmovka. Tím 
se má naplnit jeden z cílů Projektu – dlouhodobě zhodnotit aktuální disponibilní prostředky 
MČ Praha 8 pomocí příjmů z nájmů obchodních prostor v rámci objektu Centra Palmovka. 

Druhou stránkou mince ovšem je fakt, že díky splacení celé investice nejpozději po jejím 
dokončení nebude umožněno efektivně přenést stavební rizika na Dodavatele, neboť platba 
nebude rozložena do celé délky Projektu. Tím Dodavatel nebude v provozní fázi riskovat svůj 
prvotní vklad, ale pouze částku odpovídající provozním nákladům. 

Detaily k financování Projektu jsou uvedeny v kapitole zabývající se finančním modelem 
v odpovídajících podkapitolách (varianty kvazikoncese a tradičního řešení). Zhodnocení 
finančních možností MČ Praha 8 je popsána v kapitole Due diligence – ekonomická 
proveditelnost. 
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4 FINANČNÍ MODEL 

Tato kapitola zahrnuje popis finančního modelu Projektu, předpoklady jeho fungování, jeho 
principy, klíčové vstupy a výstupy. Zároveň je zde uvedena metodika řízení a hodnocení rizik 
a návrh rozdělení klíčových rizik mezi MČ Praha 8 a Dodavatele. 

  

4.1 POPIS MODELU 

Finanční model Projektu je konstruován jako model komparativní, který sleduje finanční toky 
zainteresovaných stran po celou dobu trvání kvazikoncese. Jeho výstupem je porovnání 
čisté současné hodnoty výdajů MČ Praha 8 ve dvou scénářích: 

■ PPP (Public Private Partnership): navrhovaná varianta řešení Projektu formou 
kvazikoncese představuje scénář, kdy výstavbu a provoz budovy zajišťuje jediný 
Dodavatel. Finanční model simuluje celou jeho ekonomiku a dopočítává poplatek za 
dostupnost, který má hradit MČ Praha 8. Tento poplatek za dostupnost je pak 
srovnávaným výdajem Zadavatele, proti němuž stojí vybrané nájemné, které 
zadavateli zůstává. 

 

■ PSC (Public Sector Comparator): komparátor veřejného sektoru představuje 
variantu tradičního řešení, kdy jednotlivé služby v průběhu Projektu dodávají různé 
subjekty, individuálně soutěžené. Model simuluje výdaje MČ Praha 8 na obstarání 
všech jednotlivých vstupů (tj. financování, stavební část, údržba a provoz) po dobu 
odpovídající délce Smlouvy. K nákladům tohoto řešení se přičítá i hodnota rizik, které 
by na sebe v případě kvazikoncese přebíral partner, avšak v tradičním řešení 
zůstávají na Zadavateli. Příjmem Zadavatele jsou nájmy získané od uživatelů 
obchodních ploch. Souhrn těchto výdajů je pak srovnáván s výdaji MČ Praha 8 ve 
variantě PPP. 

 

Model je konstruován inflačně, tzn., že částky uvedené v jednotlivých letech zohledňují 
predikovanou výši inflace a jsou uváděny v nominálních hodnotách daného roku. Model 
zohledňuje daně z příjmu i daňové odpisy tam, kde je to relevantní. Měnou modelu jsou Kč. 

Pro srovnatelnost výdajů Zadavatele se používá tzv. čistá současná hodnota budoucích 
peněžních toků. Tato metoda je standardně používána pro hodnocení investic v případech, 
kdy jednotlivé varianty nemají stejný průběh příjmů a výdajů. Čistá současná hodnota (ČSH, 
nebo též NPV – Net Present Value) vychází z faktu, že tisíc korun vlastněných dnes má jinou 
hodnotu, než tisíc korun vlastněných za rok. Dnešní tisícikoruna má větší hodnotu, neboť za 
rok je schopná vydělat další peníze (např. při uložení na spořící účet, investováním apod.). 
Proces převedení hodnoty peněz v budoucnu na současnou hodnotu se nazývá 
diskontování. To v modelu očistí všechny roční výstupy o inflaci a přepočítá jejich hodnotu na 
hodnotu peněz dnes. 

Výstupem pak je čistá současná hodnota peněžních toků MČ Praha 8 v případě 
kvazikoncese (poplatky za dostupnost) srovnaná s čistou současnou hodnotou peněžních 
toků MČ Praha 8 v případě tradičního řešení. Výhodnější je varianta s vyššími celkovými 
příjmy. 
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Finanční model pracuje s předpokladem, že po přesunu do nového sídla se vyklidí současné 
prostory některých odborů Úřadu MČ Praha 8. Tím samozřejmě přestanou být vynakládány 
provozní náklady za tyto prostory. Od okamžiku zahájení provozu Centra Palmovka se tedy 
počítá s úsporou ve výši provozních nákladů přesunutých provozů. Ta je v modelu 
zachycena jako snížení provozních nákladů radnice (tj. Zadavatel je není nucen vynakládat z 
rozpočtu, a to v souvislosti s Projektem). Tato částka je v obou srovnávaných variantách 
totožná  a  obě ovlivňuje stejným způsobem. Proto nemá žádný vliv na výsledné srovnání. 

Komparativní finanční model (v souladu s Vyhláškou a metodikou pro koncesní 
projekty) nezobrazuje alternativní výdaje, či úspory vzniklé Zadavateli, které nejsou 
součástí projektu výstavby a provozu Centra Palmovka.  

Model zohledňuje i příjmy z nájmů, ačkoliv tyto příjmy nebudou inkasovány Dodavatelem. 
Pro ucelenější přehled dopadů do rozpočtu MČ Praha 8 tak výstup modelu pracuje s tímto 
příjmem. V obou variantách je však počítán stejný příjem v jednotlivých obdobích, tudíž 
výsledek není zkreslen. 

4.1.1 Předpoklady modelu 

Tato část shrnuje předpoklady modelu společné pro obě varianty: 

■ Model je konstruován v Kč 
■ Základní období modelu je 1 rok 
■ Model je vytvořen na 5+30 období 
■ Projektová příprava probíhá v 1.-3. roce 
■ Výstavba probíhá v 4. a 5. roce 
■ V dalších letech probíhá provoz 
■ Částky v modelu jsou uváděné v nominálních hodnotách daného období 
■ Míra inflace vychází z dlouhodobého inflačního cíle ČNB 
■ Diskontní míra použitá v modelu (3% reálně) je stanovena Vyhláškou  
■ Model primárně sleduje peněžní toky (příjmy a výdaje) 
■ Model sleduje i náklady a výnosy, zejména pro určení daně z příjmu 
■ Částky uváděné v dokumentu v tis. Kč jsou zaokrouhleny, v modelu jsou uvedeny 

přesné hodnoty 
■ Provozní výdaje Zadavatele se liší podle toho, zda na sebe Dodavatel přebírá rizika 

dlouhodobého závazku poskytování služeb za neměnnou cenu 
■ příjmy z provozu jsou pro obě srovnávané varianty stejné 
■ Model nepracuje s externím financováním, neboť Dodavatel nevkládá do Projektu 

žádné vlastní ani cizí prostředky 
■ Rizika zadržená MČ Praha 8 ve variantě PSC integrována jako nedaňové náklady 

MČ Praha 8 
■ Všechny částky jsou uvedeny bez DPH1 
■ Model pracuje s příjmy MČ Praha 8  z nájmů, pro lepší přehled o peněžních tocích 

Zadavatele 
 

                                                

 

1
 Viz daňová analýza. Dopady DPH jsou v obou srovnávaných variantách stejné a probíhají ve stejném časovém úseku. Na 

výsledek srovnání variant tudíž nemají vliv. V případě realizace přímo Zadavatelem, bez účasti účelové společnosti MČ Praha 8 
bude třeba počítat s nutností připočíst k investičním nákladům i DPH, které nebude vráceno v témže časovém úseku, ale 
rozloženě v prvních letech provozu. Detailněji problematiku zpracovává kapitola 5.2 Účetní a daňové aspekty. 
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Roční hodnoty výnosů i nákladů uvedené v následujících tabulkách jsou počítány v cenách 
roku 2010. Vzhledem k datu předpokládaného začátku provozu Centra Palmovka jsou 
v modelu již navýšena o očekávanou inflaci. 

Další parametry jsou uvedeny u každé varianty zvlášť. 
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4.2 PSC - TRADIČNÍ ZPŮSOB 

Varianta PSC – komparátoru veřejného sektoru – modeluje tradiční formu řešení potřeb 
Zadavatele, tedy příjmy a výdaje MČ Praha 8 související s pořízením a provozováním Centra 
Palmovka. 

4.2.1 Investiční a provozní výdaje 

4.2.1.1 Investiční výdaje1 

Výdaje související se stavbou ve variantě PSC vycházejí z analýzy poradce a zpracovaných 
objemových a architektonických studií. Projekt v této úrovni rozpracovanosti umožňuje pouze 
obecné ocenění.  

Do investičních výdajů uvádíme i výdaje na zpracování dokumentace, především proto, aby 
bylo možno tyto výdaje přímo přiřadit k projektu a byly tak součástí komplexních nákladů a 
srovnání návratnosti projektu. Tabulka uvádí náklady na jednotlivé fáze v rozvržení v čase: 

TABULKA 7: PŘEHLED INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PROJEKTU V ČASE 

V tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 
Cena celkem

2
  

(bez DPH) 

Dokumentace pro 
územní rozhodnutí 

6 650 2 850 - - - 9 500 

Dokumentace pro 
stavební povolení 

- - 14 000 - - 14 000 

Dokumentace 
provedení stavby 

- - 4 450 13 350 - 17 800 

Výstavba radnice - - - 156 600 191 400 348 000 

Výstavba ostatní - -- - 275 850 337 150 613 000 

CELKEM 6 650 2 850 18 450 445 800 528 550 1 002 300  

Zdroj: Analýza poradce 

 

4.2.1.2 Provozní výdaje 

Provozní výdaje ve variantě tradičního způsobu vycházejí z předpokladu, že Zadavatel 
soutěží a nakupuje služby jednotlivých dodavatelů vždy za nejvhodnějších tržních podmínek. 
Tyto smlouvy mohou být na různou dobu a vždy budou reflektovat tržní realitu. Vybraný 
Dodavatel bude v tomto způsobu zajišťovat pouze správu a management smluv a hledat 
nájemce obchodních ploch. Veškeré další činnosti, včetně údržby a obnovy objektu 
kontrahuje Zadavatel samostatně a nese adekvátní rizika. Ta jsou také zobrazena v modelu 
jako nedaňový provozní výdaj. 

                                                

 

1
 Jedná se o variantu Centra Palmovka s podzemním parkovištěm 

2
 Cena je uvedena v nominální hodnotě k počátku projektu. V modelu se zobrazuje již s vlivem inflace 
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TABULKA 8: CELKOVÉ ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE VARIANTY PSC 

V tis. Kč Radnice Ostatní části Výdaje celkem 

Správa a management smluv 3 800  - 3 800  

Facility management (úklid, údržba, ostraha…) 15 600 33 600  49 200  

Spotřeby médií (el. energie, voda…) 7 000  12 500  19 500  

Ostatní (revize, větší opravy, obnovy…) 4 400  7 000  11 400  

Výdaje celkem 27 000  53 100  83 900  

Zdroj: Analýza Poradce 

Facility management a spotřeba médií jsou plně přeúčtovány nájemcům. Proto je 
v provozních výnosech zachycena odpovídající částka. Následující tabulka tak uvádí pouze 
čisté provozní výdaje. 

TABULKA 9: ČISTÉ ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE VARIANTY PSC 

V tis. Kč Výdaje celkem 

Správa a management smluv 3 800  

Facility management (úklid, údržba, ostraha…) 15 600 

Spotřeby médií (el. energie, voda…) 7 000  

Ostatní (revize, větší opravy, obnovy…) 11 400  

Výdaje celkem 37 800  

Zdroj: Analýza Poradce 

Mimoto jsou v modelu zachyceny i výdaje na údržbu a opravu, které jsou však rozpuštěny 
v provozních nákladech. Jejich roční výše je 11 400 tis. Kč. 

Od provozních výdajů je odečtena částka, která odpovídá úspoře Zadavatele v souvislosti 
z přestěhováním odborů do Centra Palmovka (neplatí se tudíž jinde). Tato částka odpovídá 
15 373 tis. Kč v dnešních cenách. 

 

4.2.2 Příjmy 

Příjmy, pro účely finančního modelu, jsou v obou variantách oceněny stejně, a to na základě  
architektonické studie a analýzy poradce. Příjmy z nájmu plynou přímo Zadavateli a do 
ekonomiky Dodavatele vůbec nevstupují. Pro přehlednost a srovnatelnost je však model 
reflektuje. 

U plochy hypermarketu se předpokládá, že bude pronajata vcelku na základě dlouhodobého 
kontraktu, tudíž bude mít 100% obsazenost.  

Úspěšnost obsazování obchodních ploch by se měla projevovat v obou variantách obdobně, 
ve formě odměny Dodavatele.  
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TABULKA 10: ROČNÍ PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ VARIANTY PSC 

 
Měrná 

jednotka  
Roční výše 

nájmu 
Celkový 
příjem 

Plocha hypermarketu 10 649 m
2
 3 120 Kč/m

2
 33 225 tis. Kč 

Retailové plochy 8 142 m
2
 5 400 Kč/m

2
 43 967 tis. Kč 

Stravovací a kulturní plochy 854 m
2
 6 000 Kč/m

2
 5 124 tis. Kč 

Příjmy celkem - - 82 316 tis. Kč 

Zdroj: Analýza Poradce 

Druhou složku příjmů pak tvoří přeúčtované položky za facility management, spotřebu médií 
apod., které poplynou od nájemců obchodních ploch. V souhrnu tedy roční příjmy vypadají 
takto: 

TABULKA 11: CELKOVÉ ROČNÍ PŘÍJMY VARIANTY PSC 

V tis. Kč Výdaje celkem 

Příjmy z pronájmů obchodních ploch 82 316  

Přeúčtovaný facility management 33 600 

Přeúčtované spotřeby médií 12 500  

Celkové roční příjmy  128 416  

Zdroj: Analýza Poradce 

 

 

4.2.3 Financování  

Financování Projektu je v obou variantách řešeno z volných prostředků Zadavatele 
splácením po milnících. Proto je ve finančním modelu zachyceno pouze jako vklad 
v potřebné výši v průběhu přípravy a výstavby. 

 

4.2.4 Výsledky 

Výsledkem varianty PSC jsou roční a celkové finanční toky MČ Praha 8 za dobu 5+30 let, 
odpovídající délce přípravy, výstavby a provozu. Tyto výstupy jsou k dispozici jak 
v nominálních hodnotách, tak v hodnotách diskontovaných a očištěných o inflaci. 

Celková hodnota Projektu ve variantě PSC je vyjádřena jediným číslem – čistou 
současnou hodnotou budoucích příjmů a výdajů MČ Praha 8. Tato částka činí  
92 955 tis. Kč v případě, že do finančních toků započteme veškeré výdaje spojené 
s přípravou a výstavbou. Čistá současná hodnota příjmů a výdajů pouze za období 
provozu činí 997 881 tis. Kč. 

Jedná se o finanční toky samotné výstavby a provozu Centra Palmovka. Tyto finanční 
toky nezahrnují celý životní cyklus stavby. Skutečný přínos Projektu pro MČ Praha 8  
je výrazně vyšší, než zobrazuje výsledek modelu. Při rozhodování je třeba brát do 
úvahy další přínosy navrženého řešení. 
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4.3 PPP 

Ve variantě PPP – kvazikoncese – je třeba rozlišovat sledované subjekty. Finanční model 
totiž pracuje jednak s komplexní ekonomikou Dodavatele, jednak s výdaji Zadavatele. Pro 
srovnání výhodnosti variant se použije výhradně současná hodnota výdajů MČ Praha 8. Pro 
umožnění výpočtu však v modelu musí figurovat účelová společnost Dodavatele, mající 
vlastní ekonomiku. 

Je proto nutné předem upozornit, že provozní výdaje se týkají výhradně Dodavatele a na 
Zadavatele se přenáší až zprostředkovaně, a to formou pravidelné odměny.. 

 

4.3.1 Investiční a provozní výdaje Dodavatele 

4.3.1.1 Investiční výdaje  

V tomto konceptu nemá Dodavatel žádné investiční výdaje spojené s pořízením objektu. 
Veškeré stavební náklady jsou mu propláceny po milnících. Investiční výdaje jsou tak 
výhradně na straně Zadavatele. 

 

4.3.1.2 Provozní výdaje  

Provozní výdaje ve variantě tradičního způsobu vycházejí z předpokladu, že Dodavatel za 
sjednaný poplatek poskytuje veškeré služby spojené s provozem Centra Palmovka. 
Dodavatel se tak musí zavázat, že po dobu provozu bude zajišťovat dostupnost všech ploch. 
Jeho výdaji tudíž jsou subdodavatelé, či vlastní zaměstnanci, kteří vykonávají všechny 
potřebné činnosti. Vyšší částky oproti variantě PSC jsou způsobeny faktem, že Dodavatel 
jednak přebírá riziko spojené se stavem budovy závislým na jeho údržbě, a také tím, že se 
zavazuje poskytovat komplex služeb za fixní, předem stanovenou cenu po celou dobu 
provozu. Musí si proto vytvořit rezervu pro případ výrazně změny na trhu, aby byl schopen 
garantovat svoje dodávky za stejnou cenu po 30 let (výjimku tvoří inflace, o kterou je 
poplatek upravován). 

TABULKA 12: CELKOVÉ ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE VARIANTY PPP 

V tis. Kč Radnice Ostatní části Výdaje celkem 

Facility management (úklid, údržba, ostraha…) 19 800 47 800  67 600  

Spotřeby médií (el. energie, voda…) 7 000  12 500  19 500  

Ostatní (revize, větší opravy, obnovy…) 4 400  7 000  11 400  

Výdaje celkem 31 200  67 300  98 500  

Zdroj: Analýza Poradce 

Facility management a spotřeba médií jsou i v tomto případě plně přeúčtovány nájemcům. 
Proto je v provozních výnosech zachycena odpovídající částka. Následující tabulka tak uvádí 
pouze čisté provozní výdaje, související s provozem radnice a obnovou celé budovy (náklady 
životního cyklu). 
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TABULKA 13: ČISTÉ ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE VARIANTY PPP 

V tis. Kč Výdaje celkem 

Facility management (úklid, údržba, ostraha…) 19 800 

Spotřeby médií (el. energie, voda…)
1
 7 000  

Ostatní (revize, větší opravy, obnovy…) 11 400  

Výdaje celkem 38 200 

Zdroj: Analýza Poradce 

4.3.2 Příjmy Dodavatele 

V tomto modelu je jediným adekvátním příjmem dodavatele odměna za správu budovy, 
včetně administrace nájemních vztahů a poskytování souvisejících služeb. Model pracuje i 
s příjmy za výstavbu Centra Palmovka, ty však jsou jednorázové na základě milníků a do 
poplatku za dostupnost nevstupují. Posledním sledovaným příjmem Dodavatele jsou 
přeúčtované částky za facility management a spotřeby od nájemců. 

Pravidelná odměna hrazená MČ Praha 8 Dodavateli za veškeré jeho služby v průběhu 
provozu objektu byla vypočtena v částce 45 628 tis. Kč ročně. Tato částka by dále měla být 
upravována jen o inflaci, nebo snižována v případě nekvalitní služby. 

 

4.3.3 Financování  

Financování Projektu je v obou variantách řešeno z volných prostředků Zadavatele 
splácením po milnících. Proto je ve finančním modelu zachyceno pouze jako vklad 
v potřebné výši v průběhu přípravy a výstavby. 

 

4.3.4 Peněžní toky MČ Praha 8 

Ve variantě PPP nese MČ Praha 8 plnou tíhu investičních nákladů, vyčíslených již ve 
variantě PSC. Naproti tomu získává plnou výši nájmu všech obchodních ploch v objektu. Ve 
variantě PPP proto proti sobě jdou dva peněžní toky. 

Jedním peněžním tokem (výdajem), který v této variantě probíhá, je pravidelná odměna 
placená Dodavateli po celou dobu stanovenou ve Smlouvě. Jejich výše je předem stanovená 
a upravuje se pouze v předem definovaných případech (především o inflaci). Odměna se 
snižuje v případě, že Dodavatel nezajistí Zadavateli dohodnutou kvalitu služeb. 

Druhým peněžním tokem (příjmem), MČ Praha 8 jsou příjmy z nájmů obchodních ploch 
v objektu, na základě smluv mezi Zadavatelem a nájemci. Model pro zjednodušení 

                                                

 

1
 V realitě by probíhalo přeúčtování této položky na MČ. Pro účely zjednodušení je zde v nákladech Dodavatele a tento náklad 

je adekvátně kompenzován výší poplatku za dostupnost. Výstup modelu to v žádném případě nemodifikuje 
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předpokládá konstantní příjem po celou dobu Projektu. Vzhledem k tomu, že tento příjem je 
totožný v obou sledovaných variantách nemůže jeho výše ovlivnit výsledek srovnání. 

Peněžní toky MČ Praha 8 berou v úvahu částku, která odpovídá úspoře Zadavatele 
v souvislosti z přestěhováním odborů do Centra Palmovka (neplatí se tudíž jinde). Tato 
částka odpovídá 15 373 tis. Kč v dnešních cenách. 

 

TABULKA 14: ROČNÍ PENĚŽNÍ TOKY MČ PRAHA 8 V SOUVISLOSTI S PROJEKTEM 

V tis. Kč Měsíční výše  Roční výše
1
 

Poplatek za dostupnost -3 802 -45 628 

Příjmy z nájmů 6 860 82 316 

Celkem 3 058 36 688 

Zdroj: Analýza Poradce 

Je zřejmé, že v průběhu provozu je peněžní tok Zadavatele kladný, neboť příjmy z nájmů 
převyšují poplatek za dostupnost. 

 

4.3.5 Výsledky 

Souhrnným výsledkem varianty PPP je čistá současná hodnota finančních toků MČ 
Praha 8 souvisejících s Projektem. Tato částka činí 42 359 tis. Kč v případě, že do 
finančních toků započteme veškeré výdaje spojené s přípravou a výstavbou. Čistá 
současná hodnota příjmů a výdajů pouze za období provozu, tzn. současnou hodnotu 
všech v budoucnu placených poplatků za dostupnost a nájmů, činí  946 747 tis. Kč 

Jedná se o finanční toky samotné výstavby a provozu Centra Palmovka. Skutečný 
přínos Projektu pro MČ Praha 8  je výrazně vyšší, než zobrazuje výsledek modelu. Při 
rozhodování je třeba brát do úvahy další přínosy navrženého řešení. 

                                                

 

1
 Přepočteno na dnešní hodnotu 
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4.4 RIZIKA 

Rizika Projektu jsou popsána v této části, neboť jsou důležitým vstupem do finančního 
modelu a významným způsobem zobrazují přidanou hodnotu spolupráce veřejného  
a soukromého sektoru. 

4.4.1 Rizika v Projektu a jejich řízení 

4.4.1.1 Obecné pojetí rizik 

Oceňování rizik probíhá proto, aby byla zajištěna srovnatelnost komparátoru veřejného 
sektoru (PSC) a referenčního PPP projektu na jednotné bázi. Toho je dosaženo oceněním 
jak rizik zadržených veřejným sektorem při tradičním způsobu veřejné zakázky, tak rizik 
přenesených na soukromého partnera v modelu PPP. Rozdílná hodnota rizik těchto dvou 
možností je hodnotou přenesených rizik PPP schématu. Rozdělení rizik mezi veřejný sektor 
a soukromého partnera ve schématu PPP se řídí dvěma základními principy: 

■ Riziko je přeneseno na stranu, která je nejlépe schopná toto riziko řídit  
■ Snahou je zajistit optimální přenos rizik 
 

Cílem procesu je: 

■ Zajistit srovnatelnost komparátoru veřejného sektoru a referenčního projektu na 
společné bázi 

■ Zabezpečit přiměřené ocenění zadržených rizik 
■ Alokovat rizika na stranu, která je nejlépe schopná je řídit 
■ Zajistit optimální přenos rizik 

 

Riziko je definováno jako možnost, že nastane událost, která způsobí odchýlení vývoje 
nákladů nebo výnosů od předpokládaného stavu. Existuje celá řada rizikových vlivů, které 
mohou nastat v průběhu výstavby a provozu infrastruktury. Rizika jsou nedílnou součástí 
každého projektu. Analýza rizik je pak nástrojem k pochopení podstaty těchto rizik a jejich 
velikosti.  

Rizika mohou mít negativní dopad na čisté výnosy a náklady projektu. Ilustrativním 
příkladem může být riziko rozvodnění řeky, které může zpozdit výstavbu, což následně 
povede k vyšším nákladům. Hodnota takového rizika je vypočtena jako součin 
pravděpodobnosti, že událost nastane a hodnoty finančními dopadů v případě, že nastane. 
Takto kvantifikovaná hodnota rizik se přičte k očekávaným nákladům projektu. Tímto 
způsobem jsou rizika transparentně zobrazena v přehledech očekávaných finančních toků. 

 

4.4.1.2 Ocenění a alokace rizik v komparátoru veřejného sektoru 

Aby komparátor veřejného sektoru poskytl smysluplný obraz hodnoty za peníze proti 
nabídkám soukromého sektoru, musí existovat komplexní a realistické ocenění všech 
kvantifikovatelných rizik. Existuje množství rizik, které nemají reálný a vyčíslitelný 



 Koncesní projekt výstavby centra 
občanské vybavenosti Palmovka 

 

 -45-    Koncesní projekt 

ekonomický dopad. Pro potřeby hodnocení jsou tedy oceněny jenom rizika materiální 
povahy, a ta potom vstupují do komparátoru veřejného sektoru. 

Ocenění celkového rizika v komparátoru veřejného sektoru může být provedeno nezávisle 
na navrhované alokaci rizik. Hodnota přiřazená riziku v komparátoru měří očekávané 
náklady tohoto rizika pro veřejný sektor v případě, že by projekt probíhal tradičním 
způsobem. To také představuje odhad toho, kolik by byl ochoten veřejný sektor zaplatit za 
převod rizika na soukromého partnera. 

Identifikace rizik 

Rizika jsou identifikována metodou expertních analýz odborníků s relevantními zkušenostmi 
se zohledněním obecných kategorií rizik během různých fází projektu. Mnoho rizik se může 
vyskytovat v několika vzájemně se překrývajících kategorií a musí se k nim přistupovat 
komplexně a nikoliv odděleně od ostatních rizik. 

Typickými kategoriemi rizik pro PPP projekty infrastruktury jsou: 

■ Riziko lokality 
■ Projekční, stavební riziko a riziko uvedení do provozu 
■ Finanční riziko 
■ Provozní riziko 
■ Tržní riziko 
■ Riziko legislativní a politická rizika 
■ Rizika vyšší moci  
■ Rizika spojená s vlastnictvím majetku 

 

Rozloženo do následujících fází projektu: 

■ Fáze výstavby 
■ Fáze provozní  
■ Fáze převodu majetku (nikoliv vlastnictví, ale převod užívání na zadavatele) 

 

Hodnocení rizik 

Jakmile jsou identifikována podstatná rizika, poradenský tým ohodnotí a kvantifikuje možné 
důsledky každého hrozícího rizika při zohlednění vlivu času.  

Hlavní faktory při hodnocení rizik jsou: 

■ Pravděpodobnost rizika  
■ Velikost dopadu (hrozba) 

 

Při hodnocení rizik se také zvažuje doporučovaná alokace rizika mezi subjekty. Optimální 
alokace rizika může v některých případech snížit pravděpodobnost výskytu rizika pomocí 
jeho přenesení na stranu, která je schopna ho nejlépe řídit. Ta je vlastnictvím tohoto rizika 
stimulována k jeho efektivnímu řízení. Tato strana má navíc lepší přístup k informacím 
týkajícím se rizika.  Strana, která má větší specifické znalosti je obecně také v lepší pozici 
pro ošetření následků v případě, že riziková událost nastane.  

Hodnota rizika je součin možnosti, že riziko nastane (pravděpodobnost) a následků 
v případě, že nastane (hrozba): 
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Hodnota rizika = Pravděpodobnost x Hrozba 

 

Alokace rizik 

Optimální alokace rizika minimalizuje náklady projektu a rizika tím, že jej přenese na stranu, 
která je toto riziko nejlépe schopna řídit. 

Optimální alokace rizika se také vztahuje k hodnotě za peníze – strana, která je schopna 
riziko nejlépe řídit by také měla být schopna ho řídit s nejnižšími náklady. 

Přestože mnoho rizik řídí konkrétní smluvní strana, do určité míry se některá rizika vymykají 
kontrole obou stran. Jestliže žádná ze stran není schopna riziko řídit, alokace by měla 
reflektovat to, jak soukromá strana “oceňuje“ riziko a zda veřejný sektor shledává 
smysluplným platit tuto cenu při zvážení pravděpodobnosti výskytu rizika a ceny, kterou by 
veřejný sektor nesl v případě, že daná riziková událost nastane. Možností je také, že strany 
některé rizika sdílejí pomocí různých mechanismů specifikovaných ve Smlouvě. 

Z pohledu veřejného sektoru mohou rizika být: 

■ Zadržená – zůstávají veřejnému sektoru, protože je nejlépe schopen je efektivně řídit 
a ošetřovat 

■ Přenesená – přenesená na soukromého partnera 
■ Sdílená – sdílená mezi veřejným a soukromým sektorem 

 

4.4.2 Navržená alokace rizik mezi Zadavatele a Dodavatele  

Alokace a transfer rizik v tomto Projektu se řídí výše zmíněnými zásadami. Poradce navrhuje 
takovou alokaci rizik mezi MČ Praha 8 a Dodavatele, která umožňuje za předem daných 
podmínek minimalizovat celkový dopad rizik na Projekt pomocí přenosu na toho, kdo dokáže 
rizika nejefektivněji řídit. Při realizaci Projektu formou kvazikoncese dochází k transferu 
některých rizik, která by obvykle nesl Zadavatel, na Dodavatele. O hodnotu těchto rizik je 
potom projekt PPP levnější, než komparátor veřejného sektoru (respektive komparátor o ně 
navyšuje náklady oproti nabídnuté PPP ceně).  

Jedním z charakteristických rysů PPP projektů je, že Dodavatel na sebe bere riziko 
dlouhodobého plánování, návratnosti původní investice i obnovy tak, aby Projekt stále plnil 
zadané parametry a přitom přinášel očekávaný výnos. 

Projekt výstavby Centra Palmovka je odlišný tím, že výstavba bude splácena po milnících, 
nejpozději však ke dni kolaudace stavby. Tím je znemožněno, aby Dodavatel nesl rizika 
související se stavební fází. V průběhu provozu totiž Dodavatel riskuje jen pravidelný 
měsíční poplatek, z nějž splácí pouze provozní náklady. Neohrožuje tedy svoji investici. 
Nelze ani efektivně přenést riziko pozdního dodání stavby, či vícenákladů. 

V tomto Projektu lze tudíž přenášet pouze rizika provozní, a to v omezené míře, 
limitované pravidelnou odměnou. To se projevuje ve finančním modelu nižším 
objemem přenosu rizik a významně tak determinuje výsledek srovnání. 

Celkový přehled principů rozdělení rizik zobrazuje zjednodušená tabulka: 
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TABULKA 15: NAVRHOVANÉ ROZDĚLENÍ RIZIK V PROJEKTU CENTRUM PALMOVKA 

Riziko 
Přenos rizik 

MČ Praha 8 
Soukromý 

Partner 
Sdílené 

Projektová příprava (zpoždění, vícenáklady, změny)   

Výstavba (zpoždění, vícenáklady, nehody)   

Provozní rizika soukromého partnera  
– infrastruktura  (následky selhání budovy / zařízení)   

Provozní rizika soukromého partnera – služby, podpůrný personál 
(následky selhání služby / personálu soukromého partnera)   

Poptávka po obchodních plochách
1
   

Financování   

Vývoj cenové úrovně v ČR   

Změna předpisů – diskriminační    

Změna předpisů – nediskriminační    

Ostatní daně   

Vyšší moc   

Zdroj: Analýza Poradce 

 

4.4.3 Významná rizika projektu 

V následujícím textu jsou uvedena některá významná rizika spojená s projektem Centra 
Palmovka. V textovém popisu je nastíněna logika alokace rizik mezi partnery a případné 
výhody a limity transferu rizika na soukromý sektor: 

Riziko překročení investičního rozpočtu 

U státních a veřejných zakázek je častým jevem překračování původního investičního 
rozpočtu a zpoždění uvedení projektu do provozu. Dopady překročení rozpočtu v klasické 
zakázce nese zadavatel bez toho, že by mu tyto vyšší výdaje přinesly přidanou hodnotu.  

V případě tohoto Projektu riziko nelze přenést, neboť Zadavatel zaplatí budovu ihned po 
dostavbě, čímž ztratí možnost kompenzace poplatkem za dostupnost v dalších letech. 

Riziko nedodržení termínu stavebních prací 

                                                

 

1
Toto riziko se přesouvá na Dodavatele, ale vzhledem k poměru velikosti nájmů a poplatků za dostupnost ho lze přenést jen 

část 
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Dalším běžným problémem veřejných zakázek jdoucím ruku v ruce s překračováním 
rozpočtu je nedodržení termínu.  

Ani toto riziko nelze efektivně přenést, neboť odkladem či ztrátou několika poplatků za 
dostupnost dodavatel neohrozí své investice (z poplatku platí jen provozní náklady).  

Riziko provozu a údržby 

Soukromý partner je v provozu zařízení motivován dosahováním zisku. Ten generuje 
rozdílem nákladů a výnosů. Proto velmi pečlivě řídí náklady tak, aby mu plánovaný zisk 
neztenčovaly. Jakákoliv neefektivita v nákladové stránce se silně promítá do zmenšování 
jeho výsledku hospodaření. Je tedy přirozeně motivován toto riziko minimalizovat. Soukromý 
partner by měl být silně motivován k tomu, aby provedl důslednou kontrolu Projektu s cílem 
minimalizace budoucích provozních nákladů. Pokud by soukromý partner zjistil, že je možné 
úpravou Projektu dosáhnout úspor nákladů, měl by se snažit provést úpravy Projektu.  

Snahou obou přístupů k tomuto Projektu je maximálně přenést toto riziko na Dodavatele. 
Proto se hledalo schéma, které i v případě tradiční formy bude zapojovat dodavatele do 
odpovědnosti za budovu, její funkčnost a údržbu. Proto je vždy neoddělitelně spojena 
výstavba se správou objektu a dodavatel je za špatnou funkčnost penalizován buď formou 
snížení poplatků za dostupnost (kvazikoncese) nebo smluvními pokutami (tradiční forma). 

Riziko změny směnných kurzů 

Riziko změny směnných kurzů se vyskytuje v projektech, kde významnou část dodávek, 
nebo tržeb tvoří peněžní toky realizované v cizí měně. Vzhledem k povaze tohoto Projektu 
však riziko změny směnných kurzů nehrozí. 

Riziko změny poptávky po obchodních plochách 

Dalším významným rizikem v tomto Projektu, jež se má v maximální možné míře přenést na 
dodavatele je riziko tržní, spojené se získáním dostatečného počtu bonitních nájemců. 
Zapojení jednoho dodavatele jak v rámci přípravy a výstavby, tak v rámci provozu mu dává 
dobrou pozici posoudit trh a Centrum Palmovka připravit tak, aby bylo pro nájemce atraktivní. 

Opět v obou variantách realizace by měly být připraveny mechanismy, které důsledky 
případné nízké obsazenosti (která se promítne v nižších příjmech zadavatele z nájmů) 
promítne do odměny dodavatele. A to buď formou snížení poplatků za dostupnost v 
kvazikoncesi, nebo snížení odměny (penalizaci) v případě tradičního řešení. 

Stejně jako všechna rizika v tomto Projektu, je i přenos tohoto limitován díky 
neangažovanosti dodavatele ve financování. Proto i v nejtvrdší formě penalizace lze přenést 
vždy jen část dopadů (v poměru k výši poplatku za dostupnost / odměně za obsazenost). 

Vyšší moc  

Zásahy vyšší moci (jako živelní pohromy) nemůže ovlivnit, ani efektivně eliminovat žádná 
smluvní strana. Rizika lze částečně ošetřit např. pojištěním.  

Změny legislativy (včetně daní) 

Dalším příkladem sdílených rizik jsou změny legislativy a změny daňového systému a sazeb. 
Tato rizika opět není schopna efektivně řídit ani jedna strana, a proto by neměla dopadat 
čistě ani na veřejný, ani na soukromý sektor.  

Na druhou stranu veřejný sektor má větší šanci ovlivnit obecné legislativní prostředí, takže 
dopady jeho změny by měl nést více. Soukromý sektor naopak musí předem zvážit riziko 
změn daňových sazeb a kalkulovat s ním předem. 
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Smluvní rizika 

Tato oblast rizik pokrývá škody na majetku, ublížení na zdraví, poškození třetích stran, či 
porušení obecně platných právních předpisů neuvedených ve Smlouvě. Tato rizika jsou 
jednotlivě alokována na stranu, která za jejich materializaci bude odpovědná. 

 

4.5 REGISTR RIZIK 

Registr rizik je pracovním nástrojem, který pomáhá sumarizovat a členit rizika Projektu podle 
jejich typu, fáze Projektu a dopadů. Plní roli centralizované databáze rizik Projektu. 
Výstupem z registru rizik je roční nominální hodnota rizik, která vstupuje do výdajů PSC 
varianty jako nedaňový výdaj. 

Pro účel tohoto Projektu je registr rizik navržen tak, aby zároveň pokrýval otázky hodnoty 
rizika, jeho přenositelnosti a navržené alokace, stejně jako otázku navrhovaného ošetření 
rizika (v další fázi zpracování Projektu). 

Tento registr rizik zohledňuje pouze rizika vzniklá ve fázi výběru Dodavatele a fázích 
následujících. 

Jakékoliv riziko, které může vést ke zpoždění dodávky požadované služby je rizikem jak 
veřejné, tak soukromé smluvní strany – Dodavatel nedostane platbu za dostupnost a veřejný 
sektor bude poškozen odkladem služby. Tento registr rizik předpokládá, že rizika držená 
soukromým partnerem jsou v tomto smyslu do jisté míry sdílená s veřejným sektorem. 

Rizika jsou přidělena relevantní nákladové skupině podle podobnosti a vztahu k té které 
skupině. Tyto skupiny sdružují podobné náklady, k nimž se rizika vztahují (například stavební 
náklady). Těmito nákladovými skupinami jsou: 

■ Projekční náklady 
■ Stavební náklady 
■ Roční provozní náklady 
■ Výnosy z nájmů 
■ Roční náklady na životní cyklus 
■ Hodnota Projektu 
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4.6 SROVNÁNÍ PSC A PPP KONCEPTU 

4.6.1 Srovnání výsledků PSC a PPP 

Finálním kritériem srovnání výhodnosti variant je čistá současná hodnota finančních toků MČ 
Praha 8, tj. součet všech příjmů a výdajů za celou délku Projektu převedený na dnešní 
hodnotu peněz.  

TABULKA 16: SROVNÁNÍ ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY PENĚŽNÍCH TOKŮ MČ PRAHA 8 

Varianta 
Čistá současná hodnota včetně 

výstavby  
Čistá současná hodnota bez 

vlivu výstavby  

PPP – kvazikoncese 42 359 tis. Kč 946 747 tis. Kč 

PSC – tradiční forma 92 955 tis. Kč 997 881 tis. Kč 

Zdroj: Analýza Poradce 

Z tabulky je zřetelné, že čistá současná hodnota peněžních toků MČ Praha 8 je vyšší ve 
variantě tradiční formy Tzn., že při přepočtu na dnešní cenu peněz je varianta kvazikoncese 
méně výhodná.  

Druhou možností pohledu na Projekt jsou absolutní roční platby v průběhu provozu, kde je 
srovnání relevantní.. U tradiční formy jsou výdaje a příjmy různé každý rok, ve variantě 
kvazikoncese je platba v reálných hodnotách každý rok stejná. 

TABULKA 17: SROVNÁNÍ ROČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ MČ PRAHA 8 NA POČÁTKU PROVOZU 

Varianta 
Diskontované příjmy 

v prvním roce provozu  

PPP – kvazikoncese 33 635 tis. Kč 

PSC – tradiční forma 36 167 tis. Kč 

Zdroj: Analýza Poradce 

Z tabulky je zřejmé, že v přepočtu na současnou hodnotu jsou roční příjmy v prvním roce 
provozu u varianty kvazikoncese nižší, než v případě tradičního řešení. Tyto příjmy jsou 
čistým příjmem MČ Praha 8, tzn. že již integrují veškeré náklady spojené s užíváním objektu. 
Dle finančního modelu tak Zadavatel fakticky neplatí za služby a spotřeby v rozsahu 30 800 
tis. Kč (také v diskontované hodnotě). Tato úspora představuje další finanční výhodu k 
čistému příjmu zobrazenému v tabulce. 

  

TABULKA 18: ROZDÍLY VÝHODNOSTI VARIANT ŘEŠENÍ PROJEKTU BEZ VÝSTAVBY 

Varianta 
Rozdíl v celkových výdajích 

proti levnější variantě  
Procentní rozdíl ve výdajích 

proti levnější variantě  

PPP – kvazikoncese 51 134 tis. Kč 5,12% 

PSC – tradiční forma 0 tis. Kč 0,00% 

Zdroj: Analýza Poradce 

Rozdíl ve výhodnosti srovnáváme na čisté současné hodnotě finančních toků pouze 
v provozní části. Zde totiž výsledek nedeformují finanční toky výstavby, které snižují základ, 
vůči kterému se rozdíl poměřuje a výsledek nemá jasnou interpretaci. 
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Vyjdeme-li z varianty tradiční formy jako výhodnější, můžeme vyčíslit její výhodnost proti 
variantě kvazikoncese. PPP řešení je proti doporučené variantě dražší o 51 134 tis. Kč, což 
představuje 5,12% celkové hodnoty příjmů Zadavatele během provozu Projektu.  

Na základě finančního modelu proto Poradce doporučuje MČ Praha 8, aby výstavbu a 
provoz Centra Palmovka připravilo formou  veřejné zakázky kombinující výstavbu a 
správu objektu. 

Ve finančním modelu se proti sobě staví dva protichůdné principy. Jedním principem je, že 
v tradiční formě zadání zakázek se objevují neefektivnosti a na veřejném sektoru zůstává 
značný objem rizik. Ta jsou v modelu představována dodatečnými náklady. Naproti tomu 
v případě kvazikoncese na sebe bere Dodavatel riziko nutnosti vyčíslení veškerých nákladů 
z různých tržních odvětí v jedné částce, po dobu Projektu neměnné. Proto musí vytvářet 
rezervu, aby dokázal reagovat na neplánované změny tržních okolností. To je jeho 
ohodnocení rizik, která na něj byla přesunuta. 

V tomto konkrétním Projektu hodnota rizik přenesených na Dodavatele nepřevážila nutnou 
nabídkovou rezervu dodavatele. Tradiční řešení je proto schopno nabídnout lepší hodnotu za 
peníze pro Zadavatele. 

 

4.6.2 Analýza citlivosti 

Finanční model v rozsahu tohoto Projektu (s přihlédnutím k posuzované délce kvazikoncese) 
může být velmi citlivý na změnu některých vstupních parametrů. Při interpolaci do dlouhé 
časové řady proto může dojít k významné změně výstupu. Díky principu modelu, kdy do 
srovnání nevstupuje způsob financování, ani rozdílné finanční toky v průběhy přípravy a 
výstavby je výsledek robustní. Případné změny vstupů se projeví v obou variantách stejným 
směrem (maximálně v rozdílném rozsahu). Nehrozí tak principiální změna výsledků 
srovnání.  

Mírné změny v klíčových předpokladech nemění výsledky srovnání variant a nemají 
tedy zásadní vliv na výhodnost řešení – tradiční formy veřejné zakázky.  

 

4.6.3 Komplexní hospodářské dopady Projektu na MČ Praha 8   

Z principů Koncesního projektu, a v souladu s Vyhláškou a metodikou, finanční model 
srovnává čistou současnou hodnotu výdajů Zadavatele generovaných Projektem. 
V souvislosti s výstavbou Centra Palmovka a přesunem sídla vybraných odborů do tohoto 
objektu však vznikají další ekonomické důsledky. 

Úspora vzniklá tím, že není nadále třeba vynakládat prostředky na provoz některých sídel 
Úřadu MČ Praha 8 je v modelu již zobrazena. Při interpretaci výsledků srovnání je však třeba 
brát do úvahy další, v modelu nezachycené skutečnosti: 

■ Čistá současná hodnota projektu zobrazuje finanční toky samotné výstavby a 
provozu Centra Palmovka. Tyto finanční toky nezahrnují celý životní cyklus 
stavby 
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■ Analýza ekonomiky projektu nepočítá s dalšími efekty spojenými s přesunem 
odborů, tj. zejména uvolnění některých nemovitostí k jiným účelům 
(reprezentační, galerie, pronájem, prodej) 

 

Skutečný přínos pro MČ Praha 8  je proto výrazně vyšší, než zobrazuje výsledek 
modelu (který bere do úvahy jen Projekt). Centrum Palmovka bude generovat zisky i 
po 30 letech provozu, a MČ Praha 8 může hospodařit s některými uvolněnými 
nemovitostmi, nebo je zpeněžit. 
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5 DUE DILIGENCE – EKONOMICKÁ PROVEDITELNOST 

V této kapitole jsou zachyceny různé aspekty Projektu související s jak s ekonomikou 
Zadavatele, tak s ekonomikou a financováním celého Projektu a navrhovaného řešení – 
preferované varianty. 

 

5.1 FINANČNÍ DOSTUPNOST PROJEKTU PRO ZADAVATELE 

Výchozím bodem pro posouzení ekonomické proveditelnosti a finanční dostupnosti pro 
zadavatele je plánovaný způsob financování výstavby. Na rozdíl od typické struktury koncesí 
a kvazikoncesí, kde je hlavním investorem Dodavatel, kterému se investice splácí po dobu 
Projektu, v tomto případě výstavbu Centra Palmovka bude hradit Zadavatel průběžně. 
K okamžiku kolaudace a převzetí stavby by tak tato měla být celá zaplacena. 

Rozhodující jsou proto disponibilní peněžní prostředky MČ Praha 8 výhledově v dalších 6 
letech, ve kterých by mělo dojít k neprojektování a výstavbě Centra Palmovka.  

 

5.1.1 Finanční situace Městské části Praha 8 

5.1.1.1 Očekávané volné prostředky 

Jak bylo dříve zmíněno, hlavním zdrojem pro financování projektu Centrum Palmovka je 
předpokládaný příjem z prodeje bytových domů. Tyto očekávané příjmy shrnuje následující 
tabulka: 

TABULKA 19: PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍJEM PLATEB CELÝCH KUPNÍCH CEN 1.-4. ETAPY 
PRODEJE BYTOVÝCH DOMŮ DLE ZÁSAD 

Konání 
ZMČ 

Platba 
do 

Částka (Kč) 
k.ú. 

Kobylisy 

Částka (Kč) 
k.ú. 

Bohnice 

Částka (Kč) 
k.ú. Troja 

Částka (Kč) 
k.ú. Libeň 

Částka (Kč) 
k.ú. Libeň a 

Kobylisy 
CELKEM 

9.12.2009 03/2010 116 238 115 0 0 0 0 116 238 115 

10.2.2010 09/2010 291 285 620 225 316 430 295 856 730  55 149 970 0 
        867 608 

750  

5.5.2010 12/2010 13 493 080 0 0 0 0 
          13 493 

080  

22.9.2010 01/2011 56 362 592 199 331 822 0 0 0 255 694 414 

22.9.2010 03/2011 169 087 778 597 995 466 0 0 0 767 083 244 

únor 2011 09/2011 0 0 0 0 379 000 000 379 000 000 

CELKEM  - - - - - - 2 399 118 603 

Zdroj: Úřad MČ Praha 8 

Z uvedeného vyplývá, že v průběhu prvního čtvrtletí 2011 by měla mít Městská část 
Praha 8 volných téměř 2,4 mld. Kč z prodeje bytových domů. 

 



 Koncesní projekt výstavby centra 
občanské vybavenosti Palmovka 

 

 -54-    Koncesní projekt 

5.1.1.2 Hospodaření a rozpočtový výhled MČ Praha 8 

Hospodaření Městské části Praha 8 skončilo v roce 2009 přebytkem v hodnotě 35 mil. Kč. O 
rok dříve hospodařila MČ Praha 8 s negativním saldem 13 mil. Kč. Z následující tabulky je 
zřejmé, že MČ Praha 8 hospodaří s ročním rozpočtem přibližně 1 mld. Kč. Významnou část 
příjmů (v nejbližších letech dominantní) tvoří převody z vlastních fondů, jejichž hlavním 
zdrojem je především prodej bytového fondu. Tomuto nárůstu odpovídá i plánovaný nárůst 
v oblasti kapitálových výdajů v kombinaci se snahou udržovat běžné výdaje na úrovni 
předchozích let.  

TABULKA 20: ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 

V tis. Kč 
2008 

skutečnost 
2009 

skutečnost 
2010 

rozpočet 
Výhled 
2011 

Výhled 
2012 

Daňové příjmy 106 287 94 053 104 100 113 625 117 625 

Nedaňové příjmy 23 381 22 810 19 330 17 885 19 105 

Kapitálové příjmy 10 0 0 0 0 

Přijaté dotace 539 921 993 187 1 042 620 1 138 150 785 270 

- z toho neinvestiční od Hl. m. Prahy 292 578 271 691 258 917 260 000 262 000 

- z toho investiční od Hl. m. Prahy 7 000 0 0 0 0 

- z toho převody z vlastních fondů 203 292 440 337 698 021 792 540 437 070 

Příjmy v daném roce 852 569 1 110 050 1 166 050 1 269 660 922 000 

Běžné výdaje 722 375 781 447 654 292 663 360 670 000 

Kapitálové výdaje 143 268 293 544 511 758 606 300 252 000 

Výdaje v daném roce 865 643 1 074 991 1 166 050 1 269 660 922 000 

Saldo hospodaření v daném roce -13 074 35 059 0 0 0 

Zdroj: Rozpočet Městské části Praha 8 na rok 2010 a Plnění rozpočtů 2008 a 2009 

Výstavba Centra Palmovka je jednoznačně významným výdajem v poměru 
k celkovému rozpočtu MČ Praha 8, a nebyla-li by využita rezerva volných prostředků 
z prodeje bytového fondu, akce by pravděpodobně nebyla realizovatelná, 
přinejmenším ne v takovéto formě. 

5.1.1.3 Úvěry a splátky 

V následující tabulce je uveden přehled současných půjček Městské části Praha 8. 
K aktuálnímu datu musí Městská část Praha 8  splácet půjčky v celkové výši 58 960 tis. Kč, a 
to do roku 2013. 
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TABULKA 21: PŘEHLED AKTUÁLNÍCH PŮJČEK MČ PRAHA 8 

Věřitel 
Půjčka 
celkem  

(v tis. Kč) 

Splátka 2010 

(v tis. Kč) 

Splátka 2011 

(v tis. Kč) 

Splátka 2012 

(v tis. Kč) 

Splátka 2013 

(v tis. Kč) 

Celkem  

(v tis. Kč) 

MČ Praha 1 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

MČ Praha 6 48 700 9 740 9 740 9 740 9 740 38 960 

CELKEM 98 700 14 740 14 740 14 740 14 740 58 960 

Zdroj: Úřad MČ Praha 8 

Zadlužení MČ Praha 8 vzhledem k velikosti rozpočtu není významné a nemělo by 
ovlivnit schopnost zainvestovat zamýšlený záměr. 

 

5.1.2 Shrnutí nákladů na realizaci objektu Centrum Palmovka 

V oblasti kapitálových výdajů je zpracována tabulka významných investičních akcí v dalších 
obdobích, kde MČ Praha 8 plánuje účelovou rezervu na výstavbu radnice MČ Praha 8 a 
obchodního centra na Palmovce. Vzhledem k investičnímu rozsahu akce a potřebné době 
přípravy však Projekt přesáhne časový i finanční rámec této účelové rezervy. 

TABULKA 22: VYBRANÉ INVESTIČNÍ AKCE MČ PRAHA 8 S REALIZACÍ V ROCE 2010-12 

V tis. Kč 
Výdaje 
2010 

Výdaje 
2011 

Výdaje 
2012 

Výstavba Domu sociálních služeb II., Libeň 25 000 73 000 5 000 

Účelová rezerva na stavbu radnice MČ Praha 8 a obchodního 
centra, Palmovka 

60 000 400 000 170 000 

CELKEM 85 000 473 000 175 000 

Zdroj: Rozpočet Městské části Praha 8 na rok 2010 

Pro lepší přehlednost rekapitulujeme předpokládané náklady spojené s přípravou a 
výstavbou Centra Palmovka použité ve finančním modelu: 

TABULKA 23: PŘEHLED PŘÍPRAVNÝCH A INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ PROJEKTU V ČASE 

V tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

Dokumentace pro 
územní rozhodnutí 

6 650 2 850 - - - 9 500 

Dokumentace pro 
stavební povolení 

- - 14 000 - - 14 000 

Dokumentace 
provedení stavby 

- - 4 450 13 350 - 17 800 

Výstavba - - - 432 450 528 550 961 000 

CELKEM 6 650 2 850 18 450 445 800 528 550 1 002 300 

Zdroj: Analýza poradce 

Z předběžného propočtu vyplývá, že bude nutné přestrukturovat účelovou rezervu na 
výstavbu objektu Centra Palmovka, neboť rozložení v čase bude delší, díky nutnosti 
přípravy veškeré dokumentace a suma potřebných prostředků je také vyšší. 

Díky realizaci projektu však odpadnou jiné náklady, které by bylo třeba vynaložit pro 
zachování provozuschopnosti Úřadu MČ Praha 8 – zejména rekonstrukce „bílého 
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domu“ (cca. 90 mil. Kč) a nalezení alternativy pro odbory sídlící v dočasných stavbách 
U Meteoru 8 a 10 (cca. 5 400 tis. roční nájemné). 
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5.2 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 

5.2.1 Výstavba objektu do vlastnictví Magistrátu Hl. města Prahy 
následná správa třetím subjektem v rámci veřejné zakázky 

MČ Praha 8 zadá stavební firmě smlouvu o dílo, předmětem které bude výstavba 
multifunkčního objektu dle MČ Praha 8 zadaných kriterií a Projektu. Z pohledu daňového a 
účetního dopadu se jedná o klasický případ pořizování a následného provozování 
dlouhodobého majetku, resp. o klasický případ dodávek stavebních prací a poskytování 
služeb. 

5.2.1.1 Daň z příjmů právnických osob 

Dopady na MČ Praha 8 

Z pohledu daně z příjmů na straně zadavatele, může mít tato varianta přímý dopad až ve fázi 
užívání. Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku jsou považovány zákonem o daních z 
příjmů apriori za výdaje nedaňové. 

Po kolaudaci stavby bude MČ Praha 8 poskytovat jednotlivým třetím subjektům pronájem 
nemovitého majetku. Do základu daně z příjmů MČ Praha 8 vstoupí na jedné straně výnosy 
z nájemného a případných přefakturací energií a ostatních služeb na nájemce a na straně 
druhé pak alikvotní část odpisů multifunkčního objektu (odpisová skupina 6, doba 
odepisování 50 let, alikvotní část by se stanovila ve výši podílu podlahové plochy pronájmů k 
celkové podlahové ploše), výdaje za facility management a případné další režijní výdaje této 
účelové organizace. Rozdíl mezi výnosy na straně jedné na výdaji na straně druhé pak MČ 
Praha 8 zdaní daní z příjmů, při současné sazbě 19%. Jelikož ale dle současných právních 
předpisů je obec příjemcem své vlastní daně, nebude mít daňová povinnost faktický dopad 
na výdaje MČ Praha 8 (dojde pouze k přesunu mezi položkami rozpočtu) 

Dopady na straně dodavatele stavebního díla 

Na straně dodavatele stavebního díla se jedná o jeho běžnou podnikatelskou činnost, a tak 
sjednaná cena za dílo plně vstoupí do jeho základu daně z příjmů právnických osob. Proti 
tomuto výnosu uplatní jako daňový náklad veškeré výdaje s výstavbou spojené, a to v jejich 
věcné a časové souvislosti. Rozdíl mezi náklady a výnosy pak zdaní daní z příjmů, při 
současné sazbě 19%. Tato daň je ekonomickým nákladem dodavatele stavebního díla a lze 
tedy předpokládat, že bude součástí kalkulace ceny díla a tím i součástí výdajů účelové 
organizace. 

Dopady na straně dodavatele facility managementu 

Na straně dodavatele facility managementu se opět jedná o jeho běžnou podnikatelskou 
činnost, a tak sjednaná cena za správu budovy plně vstoupí do jeho základu daně z příjmů 
právnických osob. Proti tomuto výnosu uplatní jako daňový náklad veškeré výdaje se 
správou související, a to v jejich věcné a časové souvislosti. Rozdíl mezi náklady a výnosy 
pak zdaní daní z příjmů, při současné sazbě 19%. Tato daň je ekonomickým nákladem 
dodavatele služby a lze tedy předpokládat, že bude součástí kalkulace ceny za správu a tím i 
součástí výdajů účelové organizace. 
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5.2.1.2 Daň z přidané hodnoty 

Vycházíme-li z předpokladu, že dodavatel stavby je plátcem DPH, pak sjednaná cena za dílo 
bude zatížena daní z přidané hodnoty ve výši 20%. V další části uvažujeme s tím, že 
dodavatel je plátcem daně. 

Dopady na straně MČ Praha 8 

Na straně zadavatele bude osud uplatňované DPH záviset na tom, jaký má MČ Praha 8 
koeficient pro krácení odpočtu DPH a dále na tom, zda pronájem bude zdaňovat DPH.  

Veškerá přijatá plnění, která se budou vztahovat k budově jako takové (výstavba, facility 
management, energie společné prostory nepřeúčtovávaná apod.) budou podléhat krácení 
nároku na odpočet DPH na vstupu, neboť MČ Praha 8 použije tyto vstupy jak na svoje sídlo 
(nejedná se o ekonomickou činnost) tak na pronájem. Naopak u přijatých plnění určených k 
přeúčtování na jednotlivé nájemce (např. přeúčtovávaná spotřeba energií) bude mít MČ 
Praha 8 plný nárok na odpočet DPH, neboť tato plnění použije výhradě k plnění, u kterých na 
výstupu je povinnost odvést daň. 

U DPH při pořizování budovy (DPH ze stavebních prací, projektů apod.) bude mít MČ Praha 
8 po dobu 5-ti let od zařazení stavby povinnost upravovat odpočet DPH dle skutečného 
užívání stavby. Jelikož, jak je uvedeno výše, bude DPH z těchto plnění podléhat krácení 
nároku na odpočet, bude nutné po dobu těchto 5-ti let nárok na odpočet upravovat, a to 
podle změny výsledného koeficientu. Tato úprava odpočtu se provede vždy v daňovém 
přiznání za poslední zdaňovací období (prosinec, nebo 4. čtvrtletí). Pokud se MČ Praha 8 
nerozhodně neuplatňovat DPH ze stavebních prací a nezdaňovat pronájem.  

Jelikož v nové budově budou i komerční prostory určené k pronájmu třetím subjektům, může 
být pronájem těchto prostor zdaňován, a to za situace, kdy nájemcem bude jiný plátce daně 
a nájemné použije pro uskutečňování své ekonomické činnosti. Pokud však MČ Praha 8 
bude mít tak nízký koeficient, že nebude moci uplatnit prakticky žádnou část DPH na vstupu 
ze stavebních prací, nebo jen část minimální, pak bylo vhodné neuplatňovat DPH na vstupu 
vůbec a nájemné na výstupu nezatěžovat DPH. Tento postup by byl administrativně výrazně 
jednodušší. 

Dopady na straně dodavatele stavby 

Na straně dodavatele se bude jednat o běžný režim DPH, kde dodavatel bude mít plný nárok 
na odpočet daně z jím přijatých zdanitelných plnění. DPH na výstupu pak dodavatel odvede 
dle podmínek ve smlouvě o dílo. Bude tedy záležet na tom, zda bude sjednáno dílčí plnění 
nebo nikoli a zda budou sjednány zálohové platby. DPH bude nutné odvést vždy k datu 
uskutečnění dílčího plnění (milník) nebo k datu přijetí platby. Z pohledu financování na straně 
dodavatele lze očekávat, že minimálně částka odpovídají DPH bude požadována k úhradě v 
běžném termínu např. 14 nebo 30 dnů. 

Dopady na straně dodavatele facility managementu 

Na straně dodavatele facility managementu se opět bude jednat o běžný režim DPH, kde 
dodavatel bude mít plný nárok na odpočet daně z jím přijatých zdanitelných plnění. DPH na 
výstupu pak dodavatel odvede dle podmínek ve smlouvě. Vzhledem k tomu, že se bude 
jednat o opakované plnění, lze očekávat měsíční fakturace a tím i měsíční odvody DPH. 
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5.2.1.3 Daň z nemovitostí 

Vzhledem k tomu, že multifunkční objekt bude ve vlastnictví Magistrátu Hl. města Prahy a 
zároveň bude stát na katastrálním území Hlavního města Prahy, nebude stavba podléhat 
dani ze staveb. 

5.2.1.4 Daň z převodu nemovitostí 

V dané variantě nedochází k převodu nemovitostí a tato daň tak nepřipadá v úvahu. 

 

5.3 RIZIKO POPTÁVKY PO PROJEKTU 

Na riziko poptávky po Projektu se lze dívat ze dvou rozdílných úhlů. Jedním z nich je riziko 
poptávky po obchodních plochách v této lokalitě ze strany potenciálních nájemců. Toto je 
hlavní riziko Projektu, které vzhledem ke své investici nese především Zadavatel. Vhodnou 
vazbou do platebního mechanismu se dá částečně delegovat na Dodavatele. 

Druhým možným pohledem na riziko poptávky po Projektu je pohled zájmu tržních subjektů 
o účast ve výběrovém řízení na kvazikoncesního Dodavatele. Dle rámcového průzkumu trhu, 
který provedl Poradce v průběhu přípravy Koncesního projektu, budou o projekt projevovat 
zájem především tři typy uchazečů: 

■ Realitní společnosti – které mají zkušenost s pronajímáním a správou 
multifunkčních objektů. Díky tomu, že není potřeba vlastních investic, tyto společnosti 
mohou vhodně uplatnit svoje know-how z realitního trhu a spojit se s dodavatelem 
stavby i facility managementu 

■ Stavební společnosti – které v projektu vidí rozsáhlou stavební zakázku a dokážou 
se spojit s vhodným správcem, nebo facility managerem  

■ Facility manageři – kteří mají zkušenosti s komplexní správou objektů, kterou sami 
realizují. Tento typ uchazeče pravděpodobně dokáže najít nejvhodnější způsob 
komplexní údržby, ale bude se muset spojit se subjektem s dobrou orientací na 
realitním trhu, který dokáže vhodně nabízet obchodní plochy. S ohledem na situaci na 
současném stavebním trhu by neměl být problém získat vhodnou stavební společnost 

 

Především ve formě řešení veřejnou zakázkou Poradce zaznamenal indikativní zájem o 
Projekt od několika možných uchazečů. 

 

5.4 PRŮZKUM TRHU 

V průběhu procesu přípravy Koncesního projektu realizovaný neformální průzkum trhu se 
zaměřil především na dva okruhy otázek: 

■ Názor potenciálních uchazečů a realitních expertů na možnosti nájmů a obsazenosti 
obchodních ploch ve jmenované lokalitě 

■ Zájem potenciálních uchazečů o realizaci projektu a případné podmínky jejich účasti 
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5.4.1 Potenciál obchodních ploch v lokalitě 

Aktuálně nevyužívaná lokalita na křižovatce Palmovka je v nejtěsnějším dosahu stanice 
metra i uzlu tramvajové dopravy. To, spolu s faktem, že multifunkční objekt podobného 
rozsahu v blízkém okolí není, slibuje vysokou atraktivitu a zájem o komerční prostory.  

Mix využití komerčních prostorů by měl být založen na dvou prvcích: 

■ Hypermarket – jako hlavní a dlouhodobý smluvní partner 
■ Drobné obchodní jednotky – s menší celkovou plochou a kratšími smlouvami 

 

Nalezení vhodného řetězce, který bude mít zájem o dlouhodobé umístění hypermarketu 
v Centru Palmovka je klíčovým prvkem úspěšnosti Projektu. Nejen, že zajistí dlouhodobý 
příjem z nájemních ploch, ale je také podmínkou pro zájem trhu o menší obchodní jednotky. 

Retailové jednotky, stejně jako jídelní řetězce do znační míry závisejí na počtu zákazníků 
hypermarketu, který pro ně generuje tržní potenciál. Proto na úspěchu nalezení vhodného 
řetězce závisí i příjmy z menších obchodních jednotek. 

Studie Centra Palmovka předkládá ocenění výnosů ploch plánovaného objektu, kde plocha 
hypermarketu přináší nájemné 10 EUR/m2/měsíc a retailové jednotky a jídelní plochy 
vynášejí cca 17 a více EUR/m2/měsíc. Tyto hodnoty jsou podle názoru realitních odborníků 
v souladu s aktuální tržní skutečností. 

V souvislosti s průzkumem a zjišťováním podstatných skutečností ovlivňujících zájem 
o Projekt je vhodné doporučit, aby vybraný zájemce byl (nejlépe předem) schopen 
předložit podklady, které v co největší možné míře prokazovaly zájem některého 
z velkých řetězců o pronájem obchodních ploch, neboť  fungování hypermarketu je 
klíčové pro úspěch Projektu.  

5.4.2 Zájem o Projekt 

Jak bylo dříve řečeno, vzhledem k velmi zajímavým podmínkám (kde MČ Praha 8 vystupuje 
jako investor) projektu, atraktivní lokalitě i objemu stavebních prací lze bezpečně očekávat 
výrazný zájem o projekt v jeho stavební i provozní fázi. I přes malou obecnou znalost o 
přípravě projektu je zaznamenáván zájem ze strany významných společností. 
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6 DUE DILIGENCE – TECHNICKÁ PROVEDITELNOST 

6.1 IDENTIFIKACE STAVBY 

Název stavby     Centrum občanské vybavenosti Palmovka 

Místo stavby     Praha 8 

Dotčené pozemky:    4014/2; 4014/7; 3610 a 3609, k. ú. Libeň 

Kraj:      Praha 

Zadavatel:     Městská část Praha 8 

Sídlo Zadavatele:    Zenklova 35 
      180 48  Praha 8 - Libeň 

IČ Zadavatele:    00063797 

Charakter stavby:    Novostavba 

 

6.2 VÝCHOZÍ PODKLADY 

■ Urbanisticko architektonická studie Centrum Palmovka, zpracovaná ing. arch. Jiřím 
Ehlem 2.2.2010 

■ Zadání a požadavky MČ Praha 8 na novou budovu sídla MČ Praha 8, konzultace 
 

6.3 CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU A ZDŮVODNĚNÍ 

Zdůvodnění tohoto záměru vyplývá ze závěrů, popsaných v úvodní části této dokumentace, 
a to zejména z nevyhovujících současných prostorů Úřadu Městské části Praha 8, a to jak 
dislokačních, provozních a technického stavu většiny užívaných objektů, dále pak vzhledem 
k dlouhodobé stavební uzávěře nemožnost realizovat projekt Rekonstrukce a dostavby. 

Vlastní záměr pak lze ve stručnosti charakterizovat jako soubor staveb nebo jejich částí 
s tím, že názor na tyto části lze v době přípravy stavby, resp. některé i v průběhu stavby, 
modifikovat, resp. je lze měnit či zrušit.  

Jedná se o tyto hlavní části stavby: 
■ Radnice 
■ Parkoviště 
■ Hypermarket 
■ Další obchodní plochy 
■ Kultura a sport 

 

s tím, že v dané lokalitě by první etapu výstavby tvořil objekt Radnice, Parkoviště 
a Hypermarketu, další samostatnou „Další obchodní plochy“ a  další „Kultura a sport. Dle 
studie ing. arch Ehla jsou tyto jednotlivé funkční celky vzhledem ke spádu dotčeného území 
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situovány nad sebe, lze tedy do určité doby revidovat tuto maximální variantu a podle 
aktuálního názoru např. vypustit „další obchodní plochy“. Zde je nutno však rovnou 
upozornit, že tato rozhodnutí nelze činit svévolně a často, aby byl zachován architektonický 
koncept a vztahy mezi jednotlivými funkčními plochami.  
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7 DUE DILIGENCE – PRÁVNÍ PROVEDITELNOST 

7.1 REALIZACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Při úvaze, zda je doporučené řešení včetně jeho formy v současnosti proveditelné, je nutné 
vzít v úvahu, zda je forma řešení realizovatelná s ohledem na již zahájené zadávací řízení 
s využitím soutěžního dialogu. 

Vzhledem k tomu, že soutěžní dialog je jedním z možných způsobů realizace zadávacího 
řízení, není Zadavatel nucen činit při výběru doporučené formy realizace Projektu 
prostřednictvím veřejné zakázky žádná zvláštní opatření. Pro realizaci zadávacího řízení dle 
ZVZ na tradiční veřejnou zakázku je dostačující pouhé dokončení soutěžního dialogu se 
zohledněním závěrů a doporučení uvedených v tomto Koncesním projektu, a to zejména při 
zpracování zadávací dokumentace.  

Z právního hlediska je tedy doporučená forma řešení – tradiční veřejná zakázka, 
proveditelná prostřednictvím řádného dokončení již zahájeného zadávacího řízení  ve formě 
soutěžního dialogu.  

7.2 PRÁVNÍ VZTAHY K POZEMKŮM  

Záměrem Zadavatele je realizovat Projekt v lokalitě vymezené následujícími pozemky 
(souhrnně dále jako „Pozemky“): 

TABULKA 24: PŘEHLED POZEMKŮ 

Parcela 
č. 

Výměra 
m

2
 

K.ú. LV Vlastník Druh pozemku Využití pozemku 

4014/2 15 800 Libeň 1711 Hl. m. Praha ostatní plocha dráha 

4014/7 341 Libeň 1439 
Dopravní 

podnik hl. m. 
Prahy 

ostatní plocha dráha 

3610 10 075 Libeň 1923 Hl. m. Praha 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
(neevidováno) 

3609 7 650 Libeň 1923 Hl. m. Praha ostatní plocha manipulační plocha 

Celkem 33 866      

 

Z informací uvedených v tabulkách, které vycházejí z výpisů z katastru nemovitostí,  
vyplývají omezení pro všechny využitelné pozemky v zamýšlené lokalitě. Tato omezení a 
další omezení vyplývající z Územního plánu předmětné lokality budou podrobně vymezeny 
níže vždy k jednotlivým pozemkům. 
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TABULKA 25: PARCELA Č. 4014/2 

Informace Popis 

Vlastnické vztahy 

Parcela je ve vlastnictví Hlavního města Prahy a je svěřena do správy 
Zadavatele, která vykonává k předmětné parcele všechna vlastnická práva. 
Zadavatel 8 je tedy oprávněn rozhodnout, že na dané parcele bude postavena 
budova Centra Palmovka. 

Omezení 
z katastru 
nemovitostí 

V katastru nemovitostí je k parcele evidovaná ochrana formou památkově 
chráněného území. 

Omezení dle 
územního plánu 

Z územního plánu vyplývají další omezení spočívající v tom, že část parcely se 
nachází v ochranném pásmu dráhy metra a parcela hraničí se zátopovým 
územím. 

Možnosti 
funkčního využití 

Parcela je umístěna částečně ve všeobecně obytném území a částečně ve 
všeobecně smíšeném území, kdy oba typy území dle územního plánu 
připouštějí jako funkční využití, příp. jako výjimečně přípustné funkční využití, 
stavby pro administrativu či stavby pro veřejnou správu a jako výjimečně 
přípustné funkční využití připouštějí stavbu obchodního zařízení s celkovou 
plochou nepřevyšující 15.000m

2
 prodejní plochy. 

 

TABULKA 26: PARCELA Č. 4014/7 

Informace Popis 

Vlastnické vztahy 

Parcela je ve vlastnictví Dopravního podniku Hlavního města Prahy, akciová 
společnost. 
V případě, že bude i konečným úmyslem Zadavatele využít tuto parcelu pro 
realizaci Projektu, je nezbytné získat oprávnění k využití tohoto pozemku. 
Dle neoficiálně poskytnutých informací bude oprávnění k užívání tohoto 
pozemku získáno směnou tohoto pozemku za pozemek ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy. 
Dalšími možnostmi jsou: koupě pozemku, nájem pozemku, zřízení věcného 
břemene k pozemku (s tím, že ve vše variantách je potřebný souhlas vlastníka 
pozemku ke stavbě cizí stavby na jeho pozemku) nebo samotný souhlas 
vlastníka pozemku ke stavbě cizí stavby na jeho pozemku. 

Omezení 
z katastru 
nemovitostí 

V katastru nemovitostí je k parcele evidovaná ochrana formou památkově 
chráněného území. 

Omezení dle 
územního plánu 

- 

Možnosti 
funkčního využití 

Parcela je umístěna ve všeobecně smíšeném území, které dle územního plánu 
připouští jako funkční využití stavbu pro administrativu či stavbu pro veřejnou 
správu a jako výjimečně přípustné funkční využití připouští stavbu obchodního 
zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15.000m

2
 prodejní plochy. 
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TABULKA 27: PARCELA Č. 3609 

Informace Popis 

Vlastnické vztahy 

Parcela je ve vlastnictví Hlavního města Prahy (MČ Praha 8 nemá tento 
pozemek ve správě). 
V případě, že bude i konečným úmyslem Zadavatele využít tuto parcelu pro 
realizaci Projektu, je nezbytné získat oprávnění k využití touho pozemku jednou 
z následujících možností: získání pozemku do správy, pronájem pozemku, 
zřízení věcného břemene k pozemku (s tím, že ve vše variantách je potřebný 
souhlas vlastníka pozemku ke stavbě cizí stavby na jeho pozemku) nebo 
samotný souhlas vlastníka pozemku ke stavbě cizí stavby na jeho pozemku. 

Omezení 
z katastru 
nemovitostí 

V katastru nemovitostí je k parcele evidovaná ochrana formou památkově 
chráněného území. 

Omezení dle 
územního plánu 

Z územního plánu vyplývají další omezení spočívající v tom, že parcela se 
z velké části nachází v ochranném pásmu dráhy metra a celá parcela leží v 
zátopovém území. 

Možnosti 
funkčního využití 

Parcela je umístěna částečně ve všeobecně obytném území, částečně ve 
všeobecně smíšeném území a částečně v území veřejného vybavení, kdy 
všechny typy území dle územního plánu připouštějí jako doplňkové funkční 
využití, příp. jako výjimečně přípustné funkční využití, parkovací plochy či 
parkoviště. 

 

TABULKA 28: PARCELA Č. 3610 

Informace Popis 

Vlastnické vztahy 

Parcela je ve vlastnictví Hlavního města Prahy (MČ Praha 8 nemá tento 
pozemek ve správě). 
V případě, že bude i konečným úmyslem Zadavatele využít tuto parcelu pro 
realizaci Projektu, je nezbytné získat oprávnění k využití touho pozemku jednou 
z následujících možností: získání pozemku do správy, pronájem pozemku, 
zřízení věcného břemene k pozemku (s tím, že ve vše variantách je potřebný 
souhlas vlastníka pozemku ke stavbě cizí stavby na jeho pozemku) nebo 
samotný souhlas vlastníka pozemku ke stavbě cizí stavby na jeho pozemku. 

Omezení 
z katastru 
nemovitostí 

V katastru nemovitostí je na parcele evidovaná budova na parcele  
č.p. 264, objekt k bydlení, která je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 
V případě, že bude i konečným úmyslem zadavatele využít tuto parcelu pro 
realizaci Projektu, je nezbytné získat od vlastníka budovy souhlas za účelem 
získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Omezení dle 
územního plánu 

Z územního plánu vyplývají další omezení spočívající v tom, že parcela se z  
části nachází v ochranném pásmu dráhy metra a významná část parcely leží v 
zátopovém území. 

Možnosti 
funkčního využití 

Parcela je umístěna částečně ve všeobecně obytném území, částečně ve 
všeobecně smíšeném území a částečně v území veřejného vybavení, kdy 
všechny typy území dle územního plánu připouštějí jako doplňkové funkční 
využití, příp. jako výjimečně přípustné funkční využití, parkovací plochy či 
parkoviště. 

 

Před zahájením realizace Projektu je nutné vyřešit právní vztah k pozemku par. č. 4014/7 a 
parc. č. 3609 a parc. č. 3610. V současné době totiž Zadavatel nemá ze soukromoprávního 
hlediska právo rozhodovat o tom, zda na těchto pozemcích může stát jakákoli stavba. Pro 
rozhodnutí o umístění stavby na těchto pozemcích je nutné získat minimálně souhlas 
vlastníků, tj. Dopravního podniku Hlavního města Prahy a Hlavního města Prahy k umístění 
stavby na jejich pozemcích. Dle neoficiálně poskytnutých informací je MČ Praha 8 
v současné době v procesu získání do správy pozemky parc. č. 3609 a parc. č. 3610, což by 
u těchto pozemků danou situaci vyřešilo. 
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U pozemku parc. č. 3609 je navíc třeba mít na paměti, že na tomto pozemku stojí budova. 
Pro účely Koncesního projektu se předpokládá, že Centrum Palmovka bude stavěna mimo 
tuto budovu a bude tedy nutné získat souhlasy vlastníka budovy pouze ke stavbám v jejím 
okolí. 

Práva Zadavatele ke všem Pozemkům nebudou ve vztahu k dodavateli po celou dobu 
realizace Projektu měněna a nedojde k převodu vlastnických práv k Pozemkům na 
dodavatele. Je třeba zdůraznit, že Zadavatel musí mít užívací práva ke všem Pozemkům 
v takovém rozsahu, aby mohl dodavateli poskytnout veškerou nezbytně nutnou součinnost 
pro naplnění účelu Projektu, zejména pak stavby Centra Palmovka. Zadavatel zejména 
umožní Dodavateli provádět za předem sjednaných podmínek stavbu Centra Palmovka na 
Pozemcích. 

S ohledem na technickou povahu stavby je třeba pro její realizaci získat územní rozhodnutí o 
umístění stavby a následně stavební povolení, případně mohou obě uvedená řízení spojená 
v jedno. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby a 
případně pro její užívání. 

Je nutné zvážit, ve které fázi přípravné fáze Projektu budou známy dostatečné podmínky pro 
vypracování projektové dokumentace pro účely územního a stavebního řízení. Následně je 
nutné zvážit, zda případ, kdy zajištění uvedených řízení bude zajištěno Zadavatelem, bude 
znamenat zrychlení a zvýšení efektivity přípravy Projektu, nebo zda bude výhodnější tuto 
povinnost zapracovat do smlouvy jako součást realizace Projektu dodavatelem.  

Vzhledem k tomu, že v době zpracování Koncesního projektu nejsou známy konkrétní 
technické podmínky stavby Centra Palmovka, nelze posoudit, zda existují okolnosti, které by 
mohly nasvědčovat tomu, že by rozhodnutí o umístění stavby nebo stavební povolení 
nemělo být z jakýchkoliv veřejnoprávních důvodů vydáno. Stejně tak není možné 
identifikovat podstatné veřejnoprávní překážky obecně znemožňující realizaci Projektu. Při 
realizaci Projektu je nicméně třeba přihlížet a respektovat všechny obecně závazné předpisy 
veřejného práva (stavební předpisy, obecně závazné technické normy, předpisy bezpečnosti 
o ochrany zdraví při práci, předpisy  požární ochrany, předpisy památkové ochrana atd.) a 
další závazné akty. 

S ohledem na výše uvedené je nutné předpokládat již v zadávací dokumentaci (a též ve 
smlouvě) případy, kdy by územním rozhodnutím nebo stavebním povolením byl omezen 
rozsah realizace stavby Centra Palmovka a stanovit jednoznačně a transparentně následky, 
které by v takovém případě nastaly. 

Co se týče posouzení navrhovaného řešení – preferované varianty z hlediska ZVZ a KZ, pak 
lze říci, že zajištění Projektu prostřednictvím tradičního způsobu - veřejné zakázky je 
z právního hlediska oprávněné, odůvodněné a zcela legitimní.  

Při zadání veřejné zakázky na realizaci Projektu bude zadavatel postupovat dle ZVZ, a to 
zejména se zachováním základních zásad: transparentnost, rovné zacházení a zákaz 
diskriminace.  

Souhrnně lze říci, že realizace Projektu prostřednictvím veřejné zakázky je legálním 
postupem, přičemž v přípravné fázi Projektu je nutné nejdříve vyřešit právní vztahy 
k Pozemkům, které nejsou ve správě Zadavatele a získat zejména stavební povolení na 
základě stanovení konkrétního technického řešení Projektu se všemi technickými 
detaily. 
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7.3 PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU 

Smlouva bude hlavním dokumentem celého projektu. Konkrétní otázky, které budou 
smlouvou upraveny, bude možné přesně vymezit až po výběru nejvhodnějšího řešení 
Projektu v rámci soutěžního dialogu. Níže uvádíme alespoň obecný, vzhledem k Projektu 
očekávaný či standardně užívaný rámec smluvního vztahu mezi Zadavatelem a 
Dodavatelem. 

Smlouva upraví vztah mezi Zadavatelem a Dodavatelem a rozložení rizik mezi nimi. 
Odpovědnost Dodavatele vůči Zadavateli by neměla být dotčena jeho případnými 
subdodavatelskými vztahy. Smlouva bude uzavřena na dobu 30 let od kolaudace stavby 
Centra Palmovka. 

Hlavní předpokládané závazky Zadavatele vyplývající ze smlouvy by měly být velmi 
omezené. Dle očekávání lze uvést, že Zadavatel bude povinen: 

■ Uhradit dohodnutou cenu za stavbu Centra Palmovka a platit pravidelnou odměnu za 
správu Centra Palmovka. 

■ Poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost k plnění smlouvy. 
■ Poskytnout Dodavateli nezbytná práva užívání Centra Palmovka za účelem jeho 

správy, včetně zajišťování nájemních vztahů komerčních prostor.  
■ Poskytnout Dodavateli ve Smlouvě určitou ochranu, např. tím, že ve stanovených 

případech zvýšení nákladů Dodavatele (DPH, zákonné poplatky, ceny energií aj.) je 
připuštěno zvýšení úplaty, aby tyto zvýšené náklady kompenzovalo; podmínkou však 
bude, že Dodavatel tyto zvýšené náklady doloží a prokáže. 

 

Hlavní závazky Dodavatele vyplývající ze Smlouvy budou obsahově širší. Dodavatel se 
zaváže, že přebírá stanovená rizika související s výstavbou nového centra, správou a 
poskytováním služeb. Dodavatel se zejména zaváže: 

■ Poskytnout určitá ujištění/závazky ve prospěch Zadavatele 
■ Zajistit staveniště a zabránit nepovolaným osobám v přístupu 
■ Zahájit výstavbu a realizovat ji podle dohodnutého harmonogramu 
■ Postupovat v souladu se zákonem (včetně zdravotních, bezpečnostních a stavebních 

předpisů i stavebního povolení) 
■ Jednat během výstavby s provozovateli sítí veřejných služeb a dalšími třetími 

osobami (za případně nezbytné součinnosti Zadavatele) 
■ Podávat Zadavateli zprávy o průběhu projektu požadovaným způsobem 
■ Dokončit výstavbu v souladu s definovanými požadavky Zadavatele na „výstupy“ a 

následně poskytovat správu budovy podle dohodnutých standardů 
■ Zajistit v souladu se Smlouvou dostupnost infrastruktury 
■ Zajišťovat správu Centra Palmovky dle dohodnutých pravidel a standardů, včetně 

správy nájemních vztahů komerčních prostor 
■ Odškodnit Zadavatele za určité, přesně vymezené typy škod 
■ Po skončení platnosti Smlouvy umožnit Zadavateli převzít Centrum Palmovka 

v dohodnutém standardu 
 

Smlouva by měla reflektovat případné milníky/fáze Projektu, zejména pak fázi výstavby a fázi 
správy Centra Palmovka, příp. i jednotlivé milníky/fáze výstavby Centra Palmovka. 
V případě, že bude zahájení jednotlivého milníku/ fáze podmíněno, musí být ve smlouvě 
požadované podmínky dostatečně určitě vymezeny.  
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Smlouva by měla dále zohledňovat situaci, kdy na základě územního rozhodnutí nebo 
stavebního povolení nebude možné realizovat výstavbu Centra Palmovka v předpokládaném 
rozsahu. Pro případ omezení realizace výstavby centra Palmovka dle územního rozhodnutí 
nebo stavebního povolení by měl být ve smlouvě upraven systém pro odpovídající snížení 
ceny za stavbu Centra Palmovka (příp. i jednotlivých milníků/fází) a odměny za správu 
Centra Palmovka. 

Ve fázi výstavby se počítá s tím, že vlastníkem již rozestavěné budovy Centra Palmovka 
bude Hlavní město Praha a správu Centra Palmovka bude vykonávat Zadavatel. Hlavní 
město Praha (s výkonem správy Zadavatelem) bude jako vlastník rozestavěné stavby 
zapsán do katastru nemovitostí, jakmile to bude možné. Centrum Palmovka zůstane ve 
vlastnictví Hlavního města Prahy či Zadavateli podřízené osoby bez ohledu na případné 
předčasné ukončení Smlouvy. Pro úplnost lze rovněž říci, že po celou dobu trvání smlouvy 
zůstanou nezměněna práva Zadavatele či Hlavního města Prahy k Pozemkům. Pozemky se 
na Dodavatele nebudou v žádné fázi převádět, nicméně Zadavatel poskytne Dodavateli 
veškerou nezbytně nutnou součinnost k umožnění realizace výstavby. 

Jedním z možných zajištění plnění závazků ze strany Dodavatele je institut jistoty. Dodavatel 
bude pro zajištění plnění svých smluvních povinností zavázán složit Zadavateli určitou 
částku, kterou mu Zadavatel po ukončení trvání Smlouvy vrátí za předpokladu, že Dodavatel 
řádně splnil veškeré své závazky vyplývající ze Smlouvy. V opačném případě by byl 
Zadavatel oprávněn se z částky jistoty uspokojit v příslušné výši. 

Smlouva by měla rovněž obsahovat různé formy zajištění, např. smluvní pokuty, které by 
povinná strana platila straně oprávněné v případě porušení určitého závazku vyplývajícího 
ze Smlouvy a konkrétní úprava odpovědnosti za škodu. 

Smlouva rovněž upraví vztahy Zadavatele a Dodavatele v souvislosti s administrací 
nájemních vztahů  ke komerčním prostorám ze strany Zadavatele vůči třetím osobám, které 
bude zprostředkovávat Dodavatel. Lze se domnívat, že Smlouva samotná stanoví základní 
principy smluvního vztahu mezi Zadavatelem jako vykonavatelem vlastnického práva k 
budově Centra Palmovka a Dodavatelem jako zprostředkovatelem a správcem nájemních 
vztahů určitých nebytových prostor ke komerčnímu využití. Základní podmínky a standardy 
nájemních vztahů s koncovými uživateli komerčních prostor by bylo vhodné zapracovat do 
Smlouvy nebo dalšího samostatného dokumentu, aby byly postaveny najisto tyto podmínky a 
standardy, v jejichž rámci Dodavatel může předjednat možnosti pro uzavření nájemních 
smluv pro Zadavatele. V souvislosti s budoucími nájemními vztahy ke komerčním prostorám 
je vhodné zohlednit též povinnost Zadavatele zveřejnit na své úřední desce ve vhodnou 
chvíli tzv. záměr pronajmout nemovitý majetek. 

Při ukončení platnosti Smlouvy uplynutím její doby, za předpokladu řádného plnění 
smluvních závazků oběma stranami, nevznikne žádné ze stran závazek na jakékoliv finanční 
plnění. Platí, že předmětné Pozemky a Centrum Palmovka (vč. infrastruktury) zůstávají ve 
vlastnictví Hlavního města Prahy (ve správě Zadavatele). 

Smlouva by měla rovněž řešit otázku předčasného ukončení, ke kterému může dojít z řady 
různých důvodů, jako jsou např.: 

■ Ukončení Zadavatelem pro selhání Dodavatele 
■ Ukončení Dodavatelem pro selhání Zadavatele 
■ Ukončení kteroukoliv ze stran (např. z důvodu události vyšší moci) 
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Ukončení Dodavatelem pro selhání Zadavatele: Smlouva bude pravděpodobně obsahovat 
striktně omezený výčet případů, které budou opravňovat Dodavatele k ukončení Smlouvy pro 
selhání Zadavatele. Mezi ně budou patřit: 

■ Neposkytnutí zcela nezbytné součinnosti 
■ Prodlení Zadavatele s placením ceny či pravidelných úhrad odměny 

 

Ukončení Zadavatelem pro selhání Dodavatele: Smlouva bude pravděpodobně definovat 
řadu případů od insolvence až po nepovolenou změnu v ovládající osobě Dodavatele 
(provedenou bez souhlasu Zadavatele vyžadovaného v některých případech), různá 
závažná porušení Smlouvy, která budou Zadavatele opravňovat u některých typů selhání 
k ukončení Smlouvy okamžitě, nebo, v případě jiných selhání, teprve nebudou-li v ujednané 
době odstraněna.  

Ukončení kteroukoliv ze stran: Očekává se, že Smlouva bude obsahovat některé výjimečné 
případy, kdy bude mít buď Zadavatel, nebo Dodavatel a v určitých případech obě strany, 
právo Smlouvu ukončit. Půjde zejména o: 

■ Déle trvající událost vyšší moci 
■ Změnu legislativy, podstatně znemožňující pokračování platnosti smlouvy nebo 

plnění smluvních povinností 
 

Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, vždy zůstane Centrum 
Palmovka (vč. infrastruktury) ve vlastnictví Hlavního města Prahy (ve správě Zadavatele).  

Je důležité podotknout, že podrobné podmínky Smlouvy budou záviset na konkrétní podobě 
zadávací dokumentace a nejvhodnější nabídky. Nástin obsažený v tomto dokumentu 
reflektuje smluvní podmínky, které jsou u obdobných transakcí na trhu obvyklé, přičemž 
konečné podmínky, které vzejdou ze zadávacího řízení, se mohou lišit. 

■ Vypracování zadávací dokumentace a závazného vzoru smlouvy na základě 
poznatků z Koncesního projektu a výsledku jednání s uchazeči v rámci soutěžního 
dialogu 

■ Dokončení zadávacího řízení – soutěžního dialogu na výběr dodavatele včetně 
uzavření smlouvy s dodavatelem 

■ Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení  
o je možné přenést, včetně povinnosti zajistit veškerou potřebnou dokumentaci, 

až na budoucího dodavatele v rámci plnění veřejné zakázky 
■ Zahájení činnosti dodavatele, tj. především dokončení projekčních prací, realizace 

stavby a následná správa Centra Palmovka 
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8 STRATEGIE PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU 

8.1 NAVRHOVANÉ DALŠÍ KROKY 

Pro realizaci projektu výstavby a provozu Centra Palmovka je zapotřebí učinit ještě několik 
kroků, které na sebe navazují. Jsou jimi: 

■ Schválení Koncesního projektu 
■ Dokončení výběrového řízení na soukromého partnera a jeho publikace 
■ Potvrzení vybraného Dodavatele a schválení a uzavření Smlouvy 
■ Zahájení činnosti Dodavatele 

 

Formálně právní kroky 

■ Vypracování zadávací dokumentace a závazného vzoru smlouvy na základě 
poznatků z Koncesního projektu a výsledku jednání s uchazeči v rámci soutěžního 
dialogu 

■ Dokončení zadávacího řízení – soutěžního dialogu na výběr dodavatele včetně 
uzavření smlouvy s dodavatelem 

■ Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení  
o je možné přenést, včetně povinnosti zajistit veškerou potřebnou dokumentaci, 

až na budoucího dodavatele v rámci plnění veřejné zakázky 
■ Zahájení činnosti dodavatele, tj. především dokončení projekčních prací, realizace 

stavby a následná správa Centra Palmovka 
 

8.2 VÝSTUPY POTŘEBNÉ K REALIZACI PROJEKTU NAVRŽENOU FORMOU 

■ Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele  
■ Vzor Smlouvy obsahující zejména  

o Specifikaci zadání – technická specifikace stavby, vymezení pravomocí a 
požadavků na dodavatele v rámci správy stavby  

o Platební mechanismus 
o Ošetření rizik 
o Ukončení smlouvy a kompenzace 

 

8.3 STRATEGIE VÝBĚRU PARTNERA 

Nejefektivnějším způsobem pro zadání veřejné zakázky bude pokračování v již zahájeném 
soutěžním dialogu. Soutěžní dialog je jedním z možných způsobů dle ZVZ pro zadávání 
nadlimitní veřejné zakázky. 

V rámci soutěžního dialogu, který byl zahájen z důvodu, že Zadavatel nemá přesnou 
představu o způsobu uspokojení jím vytyčených veřejných potřeb, je nutné počítat s určitým 
prodloužením časového harmonogramu oproti běžnějšímu, např. otevřenému, zadávacímu 
řízení. V průběhu soutěžního dialogu musí být vedena (dokončena) jednání se všemi 
uchazeči, kteří prokázali požadovanou kvalifikaci k plnění předmětné veřejné zakázky. Na 
jednáních budou prezentována a diskutována uchazeči navržená řešení na uspokojení 
veřejných potřeb, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky.  
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Až na základě výběru nejvhodnějšího z prezentovaných řešení může být dokončeno 
zpracování podrobné zadávací dokumentace, kterou představuje soubor dokumentů, údajů, 
požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v 
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky ze strany potenciálních dodavatelů. 
Zejména technické podmínky a požadavky tedy bude nutné specifikovat až na základě 
výběru nejhodnějšího řešení. Zadávací podmínky musí být definované takovým způsobem, 
aby podané nabídky všech uchazečů byly vzájemně porovnatelné a hodnotitelné. 

Za účelem hodnocení nabídek musí být součástí zadávací dokumentace jednoznačně a 
transparentně stanovená hodnotící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky, včetně určení 
jejich vah a transparentní metody hodnocení. 

Vzhledem ke složitosti předmětu Projektu považujeme za vhodné, zejména s ohledem na 
zajištění vzájemné porovnatelnosti nabídek, aby součástí zadávací dokumentace byl 
závazný vzor smlouvy. Tento závazný vzor smlouvy by měl obsahovat práva a povinnosti 
Zadavatele a budoucího dodavatele do veškerých podrobností, aby uchazeči v rámci svých 
nabídek vyplnili pouze soutěžené hodnoty, příp. přílohy s detaily technického řešení apod. 
Tímto postupem se zamezí, aby nabídky uchazečů obsahovaly rozdílné podmínky a 
povinnosti v rámci plnění smlouvy (např. platební podmínky, akceptace plnění, odpovědnost, 
sankce apod.). 

Jednotlivé následující kroky harmonogramu soutěžního dialogu a celého zadávacího řízení 
jsou uvedeny včetně předpokládaných lhůt v přehledové tabulce uvedené níže. 

8.4 NÁVRH HARMONOGRAMU 

TABULKA 29: NÁVRH HARMONOGRAMU VÝBĚROVÉHO (ZADÁVACÍHO) ŘÍZENÍ 

 
Lhůta / Krok Délka 

Délka 
celkově 

1.  Výběr nejvhodnějšího řešení realizace projektu Centrum Palmovka na základě 
jednání s uchazeči v rámci soutěžního dialogu 

20 dní  20 dní 

2.  Vypracování zadávací dokumentace vč. závazného vzoru smlouvy 15 dní 35 dní 

3.  Výzva k podání nabídek uchazeči 

(v soutěžním dialogu neexistuje minimální zákonem stanovená lhůta pro podání 
nabídek, avšak musí odpovídat složitosti předmětu zakázky) 

V mezičase: jmenování hodnotící komise 

(nejpozději 7 dní před koncem lhůty pro podání nabídek, resp. otevíráním obálek 
s nabídkami) 

30 dní 65 dní 

4.  Otevírání obálek s nabídkami 

Podle ZVZ musí být obálky otevřeny do 30 dnů od skončení lhůty pro podávání 

nabídek. 

Zadávací lhůta 

(lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, která musí být stanovena 
v souladu s §43 ZVZ již ve výzvě k podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. ZVZ nestanovuje žádná 
omezení pro lhůtu hodnocení nabídek.) 

ihned 65 dní 
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Lhůta / Krok Délka 

Délka 
celkově 

5.  Posouzení a hodnocení nabídek 

Včetně: 

 vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

 odeslání a doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

15 dní 80 dní 

6.  Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a následně zahájení plnění 

(zadavatel nesmí s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu dříve, než uplyne lhůta 
pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, tj. 
15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) 

5 dní 85 dní 

7.  Odeslání oznámení o uzavření smlouvy všem uchazečům 

Odeslání formuláře oznámení o zadání zakázky k uveřejnění v ISVZ-US 

(nejpozději do 48 dnů od uzavření smlouvy) 

- - 

 
Výše uvedený postup v zadávacím řízení představuje variantu průběhu zadávacího řízení při neexistenci 
uplatnění námitek a dalších opravných prostředků ze strany uchazečů a při neexistenci nutnosti požadovat od 
uchazečů vysvětlení nabídky nebo mimořádně nízké nabídkové ceny.  
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9 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

9.1 SHRNUTÍ DOPORUČENÉHO ŘEŠENÍ 

Na základě identifikace možných řešení a analýz naplnění potřeb MČ Praha 8, v souvislosti 
s jejími potřebami a zpracovanými studiemi doporučuje Poradce realizovat výstavbu 
multifunkčního obchodně správního a společenského centra v lokalitě Palmovka. 

Doporučenou formou řešení projektu je jeho realizace tradiční formou prostřednictvím 
veřejné zakázky, kdy Zadavatel uzavře s vybraným Dodavatelem Smlouvu na výstavbu a 
30 let provozu. Dodavatel na náklady MČ Praha 8 splácené po milnících do okamžiku 
kolaudace vybuduje infrastrukturu do vlastnictví Hl. m. Prahy a po zbytek doby projektu bude 
provádět správu budovy s přenesenou odpovědností za dostupnost a funkčnost a bude 
fungovat jako prostředník pro nalezení vhodných dodavatelů dalších služeb a nájemců 
obchodních ploch. 

MČ Praha 8 tak získá předem definovaný objekt, který jí bude sloužit jako sídlo Úřadu MČ 
Praha 8. Investované prostředky budou zároveň umístěny do projektu, který bude generovat 
tržní zisk. Dodavatel bude po dobu projektu ručit za dostupnost a funkčnost, i za dostatečné 
komerční využití. Nájem ploch v objektu bude kontrahován přímo mezi nájemci a MČ Praha 
8 a výnosy z nájmů tak připadnou Zadavateli. 

Za výstavbu Centra Palmovka bude Dodavateli náležet odměna, která mu bude průběžně 
vyplácena v průběhu výstavby po definovaných milnících. Po okamžiku kolaudace a 
převzetí budovy Zadavatelem tak bude objekt plně splacen a vlastněn Hl. m. Praha. 

Za poskytnutí služeb souvisejících se správou objektu v smluveném rozsahu bude 
Dodavateli příslušet měsíční odměna hrazená Zadavatelem. Ta bude obsahovat i odměnu 
odvislou od úspěšnosti obsazenosti obchodních ploch.  

Zapojení Dodavatele do přípravy projektové dokumentace a stavby vytvoří předpoklady pro 
možné snížení investičních i provozních nákladů projektu, jakož i zvýšení atraktivity 
komerčně užívaných ploch. Dodavatel na sebe přebere limitovaný objem rizik souvisejících 
s provozem, údržbou a obsazeností Centra Palmovka. 

Dodavatel nebude nijakým způsobem zapojen do financování výstavby a veškerý provozní 
zisk bez nutnosti splácení půjček, či vkladů bude náležet Zadavateli. 

V návaznosti na výsledky finančního modelování varianty se realizace projektu formou 
tradiční veřejné zakázky jeví jako pro Zadavatele výhodnější, než kvazikoncese 
vycházející se stejného zadání. 

S ohledem na plánovaný průběh přípravy a plateb bude projekt vždy pod kontrolou 
Zadavatele. I v případě, že by došlo k ukončení vztahu s Dodavatelem, bude Zadavatel 
vždy vlastnit plnění odpovídající jeho dosavadním výdajům. To platí pro fázi přípravy i 
výstavby, tak pro provoz, kdy Zadavatel adekvátně platí vždy zpětně za odebrané služby. 

Při interpretaci výsledků Koncesního projektu je třeba zdůraznit, že jeho účelem je srovnání 
způsobů realizace doporučeného řešení (výstavba a provoz Centra Palmovka). Proto v plné 
šíři nezobrazuje výhodnost tohoto řešení vůči ostatním řešením, zejména vůči stávajícímu 
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stavu. Proto je třeba mít na paměti efekty, které výstavba Centra Palmovka přináší pro MČ 
Praha 8: 

■ Čistá současná hodnota projektu zobrazuje finanční toky samotné výstavby a 
provozu Centra Palmovka. Tyto finanční toky nezahrnují celý životní cyklus stavby. Je 
zřejmé, že po ukončení Projektu bude Centrum Palmovka nadále generovat 
příjmy z nájemného pro MČ Praha 8, které již v modelu zachyceny nejsou 

■ Analýza ekonomiky projektu nepočítá s dalšími efekty spojenými s přesunem odborů, 
tj. zejména uvolnění stávajících nemovitostí MČ Praha 8 k jiným účelům 
(reprezentační, galerie, pronájem, prodej). Nebude tak ani třeba realizovat 
rekonstrukci tzv. bílého domu v rozsahu cca. 90 mil. Kč a zajišťovat nájem pro odbory 
dnes sídlící v dočasných objektech U Meteoru 8 a 10 (roční nájemné cca. 5 400 tis. 
Kč) 

 

Skutečný přínos Projektu pro MČ Praha 8  je proto výrazně vyšší, než zobrazuje 
výsledek modelu. Při rozhodování je třeba brát do úvahy další přínosy navrženého 
řešení. 

Jednou z možností pohledu na výsledky finančního pohledu je čistý roční příjem z provozu. 
Zobrazeny jsou předpokládané nominální částky v prvním roce provozu Centra Palmovka: 

TABULKA 30: ČISTÝ ROČNÍ PŘÍJEM MČ PRAHA 8 Z PROJEKTU 

V tis. Kč 
Čisté příjmy v prvním roce 

provozu  

Doporučené řešení 49 428 

Zdroj: Analýza Poradce 

Uvedená částka 49 428 tis. Kč je čistým příjmem Zadavatele, tzn. po zaplacení všech 
nákladů souvisejících s údržbou a provozem radnice. Laicky lze říci, že odbory Úřadu MČ 
budou „bydlet“ zdarma a MČ bude na objektu zmíněnou částku vydělávat. Dle 
finančního modelu tak Zadavatel fakticky neplatí za služby a spotřeby v rozsahu 34 006 tis. 
Kč. Tato úspora představuje další finanční výhodu k čistému příjmu zobrazenému v tabulce. 

Realizací doporučené varianty může MČ dále uspořit na alternativním nájemném, které by 
jinak platila (cca. 5 400 tis. ročně). 
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9.2 HODNOTA ZA PENÍZE 

9.2.1 Kvantitativní aspekty 

Zásadním kritériem srovnání výhodnosti variant je čistá současná hodnota finančních toků 
MČ Praha 8, tj. součet všech příjmů a výdajů za celou délku projektu převedený na dnešní 
hodnotu peněz.  

TABULKA 31: SROVNÁNÍ ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY PENĚŽNÍCH TOKŮ MČ PRAHA 8 

Varianta 
Čistá současná hodnota včetně 

výstavby  
Čistá současná hodnota bez 

vlivu výstavby  

PPP – kvazikoncese 42 359 tis. Kč 946 747 tis. Kč 

PSC – tradiční forma 92 955 tis. Kč 997 881 tis. Kč 

Zdroj: Analýza Poradce 

Z tabulky je zřetelné, že čistá současná hodnota peněžních toků MČ Praha 8 je nižší ve 
variantě tradiční formy. Tzn., že při přepočtu na dnešní cenu peněz je varianta kvazikoncese 
méně výhodná.  

Kladnou čistou současnou hodnotu projektu lze interpretovat tak, že projekt vynáší více, než 
je zúročení vložených prostředků odpovídající diskontní míře dané Vyhláškou, tj. 5,06% (při 
2% inflaci). 

Je třeba zdůraznit, že skutečný přínos Projektu pro MČ Praha 8  je výrazně vyšší, než 
zobrazuje výsledek modelu. Model posuzuje pouze období 30 let provozu, které je 
zhruba polovinou životnosti budovy. Zároveň jsou ve výpočtu zahrnuty i veškeré 
současné provozní náklady sídla Úřadu MČ Praha 8. 

 

TABULKA 32: ROZDÍLY VÝHODNOSTI VARIANT ŘEŠENÍ PROJEKTU BEZ VÝSTAVBY 

Varianta 
Rozdíl v celkových výdajích 

proti levnější variantě  
Procentní rozdíl ve výdajích 

proti levnější variantě  

PPP – kvazikoncese 51 134 tis. Kč 5,12% 

PSC – tradiční forma 0 tis. Kč 0,00% 

Zdroj: Analýza Poradce 

Oproti doporučenému řešení tradiční formou veřejné zakázky je kvazikoncese v průběhu 
provozu dražší o 51 134 tis. Kč, což představuje 5,12% celkové hodnoty čistých provozních 
příjmů projektu.  

Na základě finančního modelu proto Poradce konstatuje, že varianta řešení tradiční 
formou veřejné zakázky přináší větší hodnotu za peníze pro Zadavatele, než řešení 
kvazikoncese. 

 

9.2.2 Kvalitativní aspekty 

Mimo vypočtenou výhodnost řešení variantou veřejné zakázky je třeba zvážit i další 
skutečnosti nepeněžní povahy. Mezi ně patří především: 
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■ Přenos rizik – Zadavatel, díky úhradě výstavby, na sebe přebírá výrazný objem rizik 
související se stavební fází. Mezi hlavní tato rizika patří rizika projekční a stavební. 
V provozní fázi je pak snahou Zadavatele přenést maximum rizik spojených 
s funkčností a dostupností infrastruktury na Dodavatele. V tom má však zhoršenou 
pozici, neboť Dodavatel do projektu nevkládá vlastní kapitál, ani nemusí splácet 
externí financování. Zadavatel dále přenáší část rizik spojených s obsazováním 
obchodních ploch a vyjednávání se zájemci. Úspěšnost této činnosti se projevuje 
v odměně Dodavatele 

 

Kontrola provozu a užívání Centra Palmovka – V případě realizace formou 
kvazikoncese by byl soukromý subjekt odpovědný za realizaci všech částí Projektu a 
přenesením většiny rizik s Projektem spojených na dodavatele, Zadavatel ztrácí 
přímou kontrolu na realizací Projektu. Dodavateli totiž musí být poskytnuta jistá míra 
volnosti ve výběru konkrétním řešení, nájemců subdodavatelů služeb, aby rizika byla 
skutečně k jeho tíži. Dodavatel by pak mohl zejména v rámci komerčních prostor své 
ekonomicky motivované cíle realizovat způsobem, který by negativně působil na 
administrativní část centra využívaného zadavatelem. Na základě zadání tradičního 
způsobu Zadavatel sice nese více rizik, ale má přímou kontrolu nad realizací 
Projektu, protože má výrazně větší vliv na výběr konkrétních dodavatelů. Touto 
formou také může Zadavatel ovlivnit výběr, jakým konkrétním způsobem budou 
využívány komerční prostory Centra Palmovka. Dodavatel pak bude muset při 
realizaci Projektu zachovávat  zájmy Zadavatele zachycené ve specifikovaných a 
omezených užívacích právech ve smluvním dokumentu. 

 
Úspornost výběrového řízení – Oproti výběrovému řízení na koncesionáře (na 
základě kvazikoncesní smlouvy) není nutné v rámci tradičního zadávacího řízení 
žádat o schválení rozhodných dokumentů Ministerstvo financí České republiky. Pro 
vypracování smlouvy na plnění Projektu také není nutné právně analyzovat a nastavit 
užívací práva k administrativním prostorám pro Zadavatele a také systém zajišťování 
souvisejících služeb prostřednictvím jednoho dodavatele bez kontroly Zadavatele. 
Výše uvedené znamená, že tradiční zadávací řízení je pro výběr dodavatele na 
realizaci Projektu z pohledu právního, administrativního i časového méně náročné. 
 

■ Objem plateb Dodavateli – je zároveň silnou i slabou stránkou provozu. Nevýhoda 
spočívá v tom, že přenos rizik je limitován objemem prostředků, které Dodavatel 
získává. Výhoda spočívá v tom, že Zadavatel platí jen omezený rozsah služeb 
jednomu Dodavateli a dodavatelé ostatních služeb vybírá podle aktuální potřeby či 
tržní situace. Zadavatel tak není vázán k vydávání velkých částek v dlouhém 
časovém horizontu, neboť je výstavba již splacena a provozní výnosy by měly 
přesahovat provozní náklady 

 

■ Know-how soukromého sektoru – i v tradiční formě řešení prostřednictvím veřejné 
zakázky je maximální snahou využít tržní a konkurenční znalosti Dodavatele. Ten 
může přispět již v okamžiku zpracování projektové dokumentace (kdy může přispět 
k vyšší atraktivitě obchodních ploch, nižším celoživotním nákladům, levnější údržbě 
apod.) a poté i při samotné správě budovy. Odměna Dodavatele by měla být 
konstruována tak, aby byl odměňován za vysokou obsazenost obchodních ploch a 
penalizován za vady stavby a odvozené provozní problémy 
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9.3 DALŠÍ KROKY 

Pro realizaci Projektu navrhovanou formou je třeba provést následující kroky: 

■ Schválení Koncesního projektu 
■ Dokončení výběrového řízení na soukromého partnera a jeho publikace 
■ Potvrzení vybraného Dodavatele a schválení a uzavření Smlouvy 
■ Zahájení činnosti Dodavatele 


