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Zásady pro spolupráci 
s investory v Brně

Brno: nové nádraží, územní plán a development

22. září 2021- Stavební fórum – diskusní setkání

Jiří Nezhyba, vedoucí advokát a partner



Obsah prezentace
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1) Co jsou to Zásady pro 
spolupráci s investory?

2) Jak v Brně vznikaly 
Zásady pro spolupráci 
s investory?

3) Obsah Zásad pro 
spolupráci s investory.
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• Dokument, který nastavuje transparentní a předvídatelná pravidla pro vznik 

nových stavebních projektů ve městě.

• Výstavba nové a údržba stávající veřejné infrastruktury významně zatěžuje městský 

rozpočet. 

• Město je povinno pečovat všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, 

díky schválení Zásad město přenáší část nákladů na budování veřejné 

infrastruktury na developery.

• Cílem Zásad je zajistit trvale udržitelný rozvoj města. Zásady mohou být jedním z 

nástrojů naplnění cílů v oblasti adaptace na klimatické změny a zlepšení životního 

prostředí. 
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• Zásady komplexně, transparentně, a nediskriminačním způsobem řeší podmínky 

realizace stavebních projektů a plnění, která developer městu poskytne. 

• Zásady zakotvují některé závazky pro samotné město, zejména poskytnutí 

součinnosti stavebníkovi v rámci samostatné působnosti zejména v předprojektové 

přípravě. 

• Zásady vytváří prostor pro dohodu s developery na podmínkách realizace jejich 

záměrů ještě před povolovacím řízením. Urychlení předprojektové přípravy může 

vést k urychlení samotné realizace developerských záměrů.



Příklady použití Zásad v praxi
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• Platné Zásady spolupráce s investory / pro výstavbu:

• Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

• Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Tábor

• Zásady pro spolupráci s investory v Jihlavě

• Zásady pro výstavbu města Břeclavi

• Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti

• Zásady pro výstavbu na území města Kladna

• Zásady v MČ Prahy: Praha 5, Praha 7, Praha 8, Praha 10, Praha 12, Praha 22, Dolní Chabry, Nedvězí,
Šeberov.

• Zásady připravujeme:

• Metodika spolupodílu investorů do území - Praha

• Pardubice, Olomouc, Liberec, Karviná

https://info.ricany.cz/mesto/zasady-pro-vystavbu-ve-meste-ricany
https://www.taborcz.eu/zasady-pro-vystavbu-v-rozvojovych-obytnych-zonach/ds-1178
https://www.jihlava.cz/zasady-pro-spolupraci-s-investory/d-542841
https://breclav.eu/urad/zasady-pro-vystavbu-mesta-breclavi
https://www.mnhradiste.cz/radnice/vystavba-ve-meste
https://mestokladno.cz/zasady-pro-vystavbu-na-uzemi-mesta-kladna/ds-201105
https://www.praha5.cz/app/uploads/2018/05/Z%C3%A1sady%20pro%20spolupr%C3%A1ci%20s%20investory%20za%20%C3%BA%C4%8Delem%20rozvoje%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20infrastruktury%20M%C4%8C%20Praha%205.pdf
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/stavba-rekonstrukce/planovani-stavby/financni-spoluucast-investora-na-rozvoji-mc-praha-7/
https://www.praha8.cz/appo/usn/677?usn=SYqeuts08BrZZLT7nSwAng==
https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/mc-praha-10-ma-unikatni-metodiku-kterou-motivuje-developery-k-financni-spoluucasti-na-verejne-infrastrukture?articleid=3120
https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=70497
https://www.praha22.cz/mestska-cast/bydleni-a-vystavba/
https://www.dchabry.cz/zasady-pro-financni-kompenzace-investora
https://www.mcnedvezi.cz/modules/file_storage/download.php?file=c0307d32%7C243
http://www.seberov.cz/upload/Zasady_rozvoje_MCSeberov_ke_zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD.pdf
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/developeri_se_budou_podilet_na.html


Jak vznikaly Zásady pro 
spolupráci s investory 
v Brně ?
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• léto 2019: iniciativa ABRAST + spolupráce s Frank Bold Advokáti

• vznikají hlavní teze pro přípravu Zásad v Brně

• jaro 2020: komunikace ABRAST s městem Brnem 

• dohoda mezi městem a FBA na přípravě Zásad

• léto 2020 až jaro 2021: příprava textu Zásad

• 23. 3. 2021: schválení Zásad Zastupitelstvem města Brna

• 1. 4. 2021: nabytí účinnosti Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné 

infrastruktury statutárního města Brna
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https://www.brno.cz/podnikatel-investor/zasady-pro-spolupraci-s-investory/
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spolupráci s 
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• Preambule

• Pojmy

• Investiční příspěvek 

• Postup při vyjednávání o uzavření Smlouvy o spolupráci

• Postup při vyjednávání o uzavření Smlouvy o investičním příspěvku

• Závazky Města Brna nebo Městské části

• Závazky Investora

• Zajištění závazků

• Závěrečná ustanovení



Pojmy
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• Investiční záměr – nový bytový nebo nebytový prostor, vyjma

a) sportovních zařízení dle z. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

b) garáží, 

c) výrobních a skladových hal

d) staveb, zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení ani 
ohlášení 

• Celoměstský záměr a Investiční záměr

• Investiční příspěvek: finanční plnění a nepeněžní plnění

• Čistá podlahová plocha Investičního záměru – výpočet dle nařízení vlády č. 
366/2013 Sb.



Investiční příspěvek
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• Investiční příspěvek poskytuje každý investor, jehož investiční záměr má být realizován 

na území města Brna, vyjma:

o stavba rodinného domu za účelem uspokojení vlastní bytové potřeby;

o stavba pro individuální rekreaci;

o stavby, jejímž předmětem je maximálně jedna bytová jednotka, za účelem uspokojení 

vlastní bytové potřeby.

• Město Brno stanovuje pro výpočet výše Investičního příspěvku částku 800 Kč za m2 ČPP.

• Investiční příspěvek je určen zejména na kompenzaci zvýšených nároků na veřejnou 

infrastrukturu a veřejné služby na území MČ, ve které je záměr umístěn, a přímo v 

lokalitě, na níž je umístěn.

• Úhrada finančního plnění do Fondu developerských projektů.



Investor 

Investor podle výsledků 
konzultace zpracuje DÚR

nebo se Město či MČ dozví 
o záměru a informují 
investora o Zásadách

zkonzultuje záměr s KAM

Orgány samosprávy a 
provozovatelé a správci 

veřejné dopravní a 
technické infrastruktury 

vydají své stanovisko k DÚR 
do 30 dnů od podání 
žádosti Investorem

Stanovisko MČ: záměr 
projednán v orgánech MČ 

a tak k němu zaujme 
stanovisko za 60 dní

Investor: zapracované 
požadavky samosprávy a 

provozovatelů a správců sítí 
do DÚR se stanoviskem MČ KAM a Odbor investiční MMB

- k uzavření smlouvy a 
spolupráci

Odbor investiční MMB po 
obdržení vyjádření primátorky 

a na základě všech 
předchozích vyjádření 

zpracuje do 30 dnů návrh 
Smlouvy o spolupráci a zašle 

investorovi

Schvaluje Zastupitelstvo 
města Brna

Předběžné jednání MMB 
s investorem: 

požadavky města a MČ

KAM zpracuje do 30 dnů 
návrh vyjádření pro 

primátorku jako účastníka 
územního řízení a předloží jej 

Radě

Postup

do 14 dnů je vyvoláno jednání 
mezi investorem, městem a 
MČ. Konktetizace závazků 

smluvních stran. Smlouva ke 
schválení orgánům města na 

jejich nejbližší zasedání.
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Jiří Nezhyba, 
vedoucí advokát a partner
jiri.nezhyba@fbadvokati.cz

mailto:jiri.nezhyba@fbadvokati.cz

