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v  současné době můžeme sledo-
vat relativně velký převis nabídky 
volných kancelářských prostor. 

Dokladem toho je už samotný fakt, že si 
pravděpodobně nevybavíte den, kdy byste 
v centru libovolného většího města nena-
razili alespoň na jednu budovu s bannery 
přes celé patro hlásajícími „premises for 
rent“ nebo alespoň s decentní cedulkou 
v recepci „v této budově jsou volné kance-
láře k pronajmutí“. Kancelářských prostor 
na trhu, a zvláště v Praze, je prostě moc, 

což pronajímatele nutí mezi sebou soutěžit 
a nájemce svádí k tomu, aby si diktovali 
nové a nové podmínky, protože nájemci 
i pronajímatelé vědí totéž: jakýkoli zisk je 
lepší než žádný, resp. vždy je lepší malá 
ztráta než velká.

Výhody „áčkových“ nemovitostí
Nájemci si toto uvědomují, a protože 
nájemní smlouvy se uzavírají standard-
ně na pět a více let, pečlivě vybírají, kam 
své sídlo umístí. Jednoznačným trendem 
v poslední době je stěhování do nemovitostí 
třídy A – zpravidla do novostaveb nebo kom-
pletně zrekonstruovaných starších budov. 
Předností těchto nemovitostí je jednak 
reprezentativní vzhled, v rámci recepce 
umocněný např. malým hájem nebo tekou-
cím potůčkem, jednak kvalitní infrastruk-
tura, kdy nájemce nemusí řešit nedostatek 
zásuvek nebo kabely pro datové připojení 
tahat podél stěn k jediné zdířce na patře. 
Jednoznačnou výhodou je také koncepční 
řešení těchto staveb, kdy zejména na rozdíl 

Trh kancelářských 
prostor: z konkurence 
těží nájemci
Vývoj na českém trhu nájmu ne-
bytových prostor v posledních 
10 letech ukázal, že část develo-
perů neodhadla rozsah budoucí 
poptávky. Naddimenzované byly 
renovace kancelářských prostor, 
přestavby bytových domů na 
kancelářské i výstavba mnoha 
nových projektů. Ilu
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od přestavovaných obytných domů často 
může každý nájemce disponovat vlastním 
patrem přístupným pouze pomocí čipové 
karty, popř. do budovy může existovat 
vícero vchodů, pro každého nájemce vlastní. 
Další výhodou je, že tyto budovy jsou zpra-
vidla odhlučněny. Relativními nevýhodami 
jsou pak vyšší nájemné, což však do jisté 
míry kompenzuje nižší tzv. maintenance 
fee, a skutečnost, že se zpravidla nena-
cházejí v samotném centru města, i když 
např. Praha je důkazem toho, že i přímo 
v centru mohou stát moderní kancelářské 
novostavby. U nových staveb navíc zpravidla 
není problém s nedostatkem parkovacích 
míst, jelikož pro parkování bývá vyhrazeno 
několik podlaží v podzemí.

Cena stále vítězí
I když vzhled a vybavenost budovy jsou 
rozhodně důležité, rozhodující kritérium 
při výběru je stále cena. V tomto ohledu si 
již nájemci zvykli nezajímat se pouze o výši 
samotného nájmu, ale i o service charge, 
resp. maintenance fee za služby (úklid, 
energie a další provozní náklady). Nájemci 
již totiž pochopili, že platit sice nízký nájem, 
ale vysoké poplatky může ve svém důsledku 
vyjít dráže než platit vyšší nájem při minimál-
ních nákladech na provoz. V tomto ohledu 
je pak zájem především o tzv. zelené domy, 
které kombinují hned několik výhod. Předně 
se zpravidla jedná o novostavby nebo kom-
pletně zrekonstruované nemovitosti splňující 
nejvyšší nároky na provoz, tedy tzv. „áčkové“ 
budovy, z hmotných výhod je to pak právě 
nízká částka maintenance fee, neboť  tyto 
typy budov se snaží co nejvíce se přiblížit 
pasivním domům (i když to vylučuje již 
povaha jejich využití). Krásným příkladem 

chytrého nápadu a jeho důmyslného prove-
dení může být budova Main Point na Rohan-
ském nábřeží v pražském Karlíně, která pro 
své chlazení využívá vodu Vltavy z propla-
chovacího kanálu, na němž je postavena.

Jednání o bonusech
Pokud si již nájemce vybere dvě nebo tři 
budovy, ve kterých by chtěl sídlit, nastává 
patrně nejtvrdší, ale také nejzajímavější část 
transakce, kdy nájemce vedle výše nájmu 
a maintenance fee vyjednává tzv. bonusy. 
Základním typem bonusu je tzv. rent-free, 
tedy situace, kdy pronajímatel odpustí 
nájemci nájem za určité období. Toto „období 
na zkoušku“ trvá zpravidla šest měsíců, ale 
zvláště u dlouhodobých nájemních smluv se 
lze setkat i s odpuštěním nájmu za celý rok. 
Mezi nájemci je také velmi oblíbený bonus ve 
formě cash contribution, kdy pronajímatel 
zcela, nebo alespoň zčásti financuje adaptaci 

kancelářských prostor nájemci na míru. Jako 
typický si lze představit případ, kdy se do pro-
storu zařízeného jako běžné kanceláře chce 
přestěhovat zubní klinika. V takovém případě 
pronajímatel zpravidla přestaví vnitřní příčky 
podle přání nového nájemce, a dokonce mu 
přispěje na nákup kancelářského vybavení 
(skříně, stoly atd.). Možná poněkud překva-
pivá je i skutečnost, že tyto bonusy se posky-
tují nejen při uzavírání nových nájemních 
smluv, ale i v případě jejich prodlužování. 
Pak si nájemce může vybrat, jestli bude chtít 
provést další adaptace pronajímaných prostor, 
nebo jestli si tento příspěvek nechá vyplatit 
v hotovosti. Dostáváme se tak zde do zdánlivě 
absurdní situace, kdy spokojenému nájemci 
jeho pronajímatel při prodloužení nájemní 
smlouvy jednak promine např. půlroční nájem, 
a navíc mu za její uzavření ještě zaplatí.
Při uzavírání nové nájemní smlouvy by se 
proto každý nájemce měl nejprve rozhod-
nout, jaký typ kancelářské budovy vlastně 
hledá, jestli novou moderní budovu plnící 
také reprezentační funkci, což je současný 
trend, nebo mu pro jeho back office postačí 
běžné prostory za nižší cenu. Pokud se už 
rozhodne pro typ nemovitosti, měl by začít 
zjišťovat základní podmínky nájmu a případně 
zahájit několik paralelních jednání a nechat 
pronajímatele, aby mezi sebou soutěžili. Vždy 
by však měl mít na paměti, že kdo chce moc, 
nemusí také dostat nic, a že ať je v současné 
době situace na trhu nemovitostí jakákoli, 
pronajímatel bude většinou chtít na pronájmu 
vydělat, a proto diktování si přemrštěných 
požadavků a neúměrné stlačování výše nájmu 
může způsobit, že pronajímatel o nájemce 
ztratí zájem.

Mgr. Jiří Bárta, LL.M.,
Mgr. Oldřich Krkoška,
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