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Preambule 

 

Jižní Město je městským uskupením sídlištního typu, které má svá výrazná specifika. Kladná i záporná. 
Mezi ta záporná patří obtížnost nalezení vhodných výrobních a prodejních prostor pro začínající 
podnikatele. Sídliště sice bylo původně navrženo jako příměstský satelit s vyváženou funkcí bydlení, 
pracovních příležitostí a doprovodných funkcí, při jeho výstavbě v 70. a 80. letech minulého století 
byla bohužel akcentována pouze funkce bydlení na úkor všech ostatních potřeb. 

Významná část dnes již prosperujících firem má svůj původ v tzv. „garážových technologiích“. Lidé po 
roce 1989 začínali s „podnikáním“ v ekonomicky dosažitelných podmínkách, většinou v garážích a 
přístavcích u svých rodinných domů, a pokud se původní projekt rozvinul do podoby stabilní a 
fungující firmy, tak se měnilo i sídlo firmy, protože zaběhlý podnik již měl k dispozici více volných 
prostředků a také výhodnější přístup k úvěru. 

Pro začínajícího živnostníka je dnes často nepřekročitelnou překážkou nalezení vhodných prostor pro 
podnikání za finančně přijatelných podmínek. Týká se to především oblasti drobné výroby a služeb. 
Jižní Město dává z tohoto hlediska svým obyvatelům do vínku značný hendikep, neboť jednotlivé 
garáže či levné přístavky zde nejsou, a když si chce živnostník založit svůj malý podnik, ihned na něj 
dolehne břímě vysokých nájmů, které často dobrý nápad udusí ještě před tím, než mohl prokázat svoji 
životaschopnost. Škodní však jsou i ostatní obyvatelé Jižního Města, kteří jsou v roli zákazníků, protože 
mají omezenou nabídku obchodu a služeb. 

Proto je záměrem městské části Praha 11 nalezení vhodných ploch a prostor, které by mohly být 
začínajícím podnikatelům na Jižním Městě výhodně pronajímány. Vše záleží na tom, zda se na Jižním 
Městě najdou pro tento záměr vhodné plochy a potřebné finanční prostředky. Dále pak bude muset 
být celý systém podpory podnikání doveden do reálné podoby a musí být rovněž nastaveny rovné 
podmínky. 

Prvním krokem k uskutečnění tohoto záměru je předkládaná analýza stávající sítě služeb drobné 
výroby a obchodů na území Jižního Města a vyhodnocení jejích deficitů, včetně definování alokačních 
zásad pro chybějící provozovny. Dále jsou navrženy parametry a struktura budoucí databáze 
nemovitostí splňujících tyto alokační podmínky a zásady především ekonomického hodnocení 
proveditelnosti těchto nemovitostí. 
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1. Analýza neuspokojené poptávky 

1.1 Analýza současné vybavenosti a její druhové členění 

Východiskem rozboru stávající vybavenosti na území Jižního Města je Katalog podnikatelů zveřejněný 
na webových stránkách MČ Praha 11 (www.katalog.praha11.cz), resp. jeho podkladová databáze 
dodaná objednatelem v rámci podkladů. Tato data jsou doplněna vlastními zjištěními zpracovatele; ta 
vycházejí zejména z dřívější databáze zhotovitele. 

Do rozboru jsou zahrnuty maloobchodní jednotky a dále provozovny výrobních i nevýrobních služeb. 
Pro účely analýzy jsou rozčleněny v závislosti na nabízeném sortimentu či typu služeb do několika 
skupin. 

 

Obchody – zboží denní potřeby 

Do této kategorie jsou zařazeny především potraviny, nápoje, výrobky pro osobní hygienu, drogerie a 
ostatní chemické výrobky, noviny, časopisy, tabák, květiny. 

Vzhledem k tomu, že spádovost – tzn. velikost území, které provozovna obslouží – a rovněž i 
frekvence docházky u těchto zařízení těsně souvisejí s velikostí provozovny, byly do samostatné 
tabulky vyčleněny prodejny nadmístního charakteru s velkou spádovostí, u nichž docházka nemá 
nutně denní frekvenci (jedná se o supermarkety, hypermarkety, diskonty, velké prodejny drogerie 
apod.). 

 

Provozovny nadmístního charakteru 

kód základní sídelní jednotka počet provozoven 
nadmístního charakteru

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 2 5 627 0,4 

06 Jižní Město – Háje-jih 3 5 827 0,5 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 2 8 909 0,2 

08 Jižní Město – Opatov-střed 1 5 854 0,2 

09 Jižní Město – Opatov-sever 0 4 792 0,0 

10 Jižní Město – Litochleby 2 6 143 0,3 

11 Jižní Město II-sever 0 3 231 0,0 

21 Chodovec 0 1 918 0,0 

22 Chodov-východ 0 1 752 0,0 

23 Háje-střed 1 7 029 0,1 

25 Milíčov 0 3 764 0,0 

26 Jižní Město – Metro Opatov 1 937 1,1 

27 Chodov-západ 0 1 906 0,0 

28 Jižní Město II-jih 3 6 746 0,4 

29 Jižní Město II-západ 1 6 964 0,1 

95 Jižní Město – U Tvrze 2 7 013 0,3 

 Jižní Město celkem 18 78 412 0,2 

 

Zbývající menší provozovny mají denní frekvenci návštěvy a velmi malou spádovou oblast (tvoří ji 
obvykle jen část základní sídelní jednotky). 
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Menší provozovny 

kód základní sídelní jednotka počet menších 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 23 5 627 4,1 

06 Jižní Město – Háje-jih 2 5 827 0,3 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 12 8 909 1,3 

08 Jižní Město – Opatov-střed 12 5 854 2,0 

09 Jižní Město – Opatov-sever 7 4 792 1,5 

10 Jižní Město – Litochleby 10 6 143 1,6 

11 Jižní Město II-sever 5 3 231 1,5 

21 Chodovec 1 1 918 0,5 

22 Chodov-východ 7 1 752 4,0 

23 Háje-střed 9 7 029 1,3 

25 Milíčov 2 3 764 0,5 

26 Jižní Město – Metro Opatov 11 937 11,7 

27 Chodov-západ 2 1 906 1,0 

28 Jižní Město II-jih 21 6 746 3,1 

29 Jižní Město II-západ 12 6 964 1,7 

95 Jižní Město – U Tvrze 15 7 013 2,1 

 Jižní Město celkem 151 78 412 1,9 

 

Obchody – potřeby pro domácnost 

Do této skupiny spadají např. výrobky ze skla, porcelánu a keramiky, nádobí, příbory, ostatní 
kuchyňské potřeby, nástroje pro domácnost. 

Frekvence návštěvy těchto provozoven není denní, ale občasná, rovněž spádovost je větší než u 
předchozí kategorie (obvykle zahrnuje několik sousedících základních sídelních jednotek). 

 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 2 5 627 0,4 

06 Jižní Město – Háje-jih 0 5 827 0,0 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 1 8 909 0,1 

08 Jižní Město – Opatov-střed 1 5 854 0,2 

09 Jižní Město – Opatov-sever 0 4 792 0,0 

10 Jižní Město – Litochleby 0 6 143 0,0 

11 Jižní Město II-sever 0 3 231 0,0 

21 Chodovec 1 1 918 0,5 

22 Chodov-východ 0 1 752 0,0 

23 Háje-střed 0 7 029 0,0 

25 Milíčov 0 3 764 0,0 

26 Jižní Město – Metro Opatov 0 937 0,0 

27 Chodov-západ 0 1 906 0,0 

28 Jižní Město II-jih 8 6 746 1,2 

29 Jižní Město II-západ 0 6 964 0,0 

95 Jižní Město – U Tvrze 1 7 013 0,1 

 Jižní Město celkem 14 78 412 0,2 
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Obchody – módní zboží 

Do této kategorie byly zařazeny obchody s oděvy, obuví, módními doplňky a kosmetikou. 

Co se týče frekvence návštěvnosti a spádovosti, je velmi podobná jako u obchodů v předchozí 
kategorii, tzn. frekvence je občasná, spádové území zahrnuje několik sousedních základních sídelních 
jednotek. 

 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 19 5 627 3,4 

06 Jižní Město – Háje-jih 0 5 827 0,0 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 12 8 909 1,3 

08 Jižní Město – Opatov-střed 7 5 854 1,2 

09 Jižní Město – Opatov-sever 2 4 792 0,4 

10 Jižní Město – Litochleby 2 6 143 0,3 

11 Jižní Město II-sever 0 3 231 0,0 

21 Chodovec 2 1 918 1,0 

22 Chodov-východ 4 1 752 2,3 

23 Háje-střed 3 7 029 0,4 

25 Milíčov 1 3 764 0,3 

26 Jižní Město – Metro Opatov 6 937 6,4 

27 Chodov-západ 1 1 906 0,5 

28 Jižní Město II-jih 114 6 746 16,9 

29 Jižní Město II-západ 6 6 964 0,9 

95 Jižní Město – U Tvrze 4 7 013 0,6 

 Jižní Město celkem 183 78 412 2,3 

 

Obchody – spotřební elektronika 

Tato skupina zahrnuje domácí spotřebiče, elektrické přístroje pro osobní hygienu, audiovizuální 
přístroje, osobní počítače apod. 

Frekvence návštěvnosti je řídká, s tím souvisí i spádová oblast, která zahrnuje velké území, v podstatě 
se jedná o celé Jižní Město. 

 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 1 5 627 0,2 

06 Jižní Město – Háje-jih 0 5 827 0,0 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 2 8 909 0,2 

08 Jižní Město – Opatov-střed 1 5 854 0,2 

09 Jižní Město – Opatov-sever 0 4 792 0,0 

10 Jižní Město – Litochleby 1 6 143 0,2 

11 Jižní Město II-sever 1 3 231 0,3 

21 Chodovec 0 1 918 0,0 

22 Chodov-východ 2 1 752 1,1 

23 Háje-střed 5 7 029 0,7 

25 Milíčov 0 3 764 0,0 

26 Jižní Město – Metro Opatov 2 937 2,1 

27 Chodov-západ 0 1 906 0,0 

28 Jižní Město II-jih 11 6 746 1,6 

29 Jižní Město II-západ 1 6 964 0,1 
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kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

95 Jižní Město – U Tvrze 2 7 013 0,3 

 Jižní Město celkem 29 78 412 0,4 

 

Obchody – vnitřní zařízení 

Do skupiny náleží stavebniny, výrobky pro domácnost investiční povahy, výrobky pro údržbu budov a 
staveb, nátěrové hmoty, malířské a natěračské potřeby, nábytek, vybavení obytných domů a 
příslušenství, podlahoviny, interiérové textilie, ložní prádlo apod. 

Obdobně jako u předchozí kategorie, frekvence návštěvnosti je řídká, spádová oblast zahrnuje velké 
území, v podstatě se jedná o celé Jižní Město. 

 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 4 5 627 0,7 

06 Jižní Město – Háje-jih 1 5 827 0,2 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 0 8 909 0,0 

08 Jižní Město – Opatov-střed 2 5 854 0,3 

09 Jižní Město – Opatov-sever 0 4 792 0,0 

10 Jižní Město – Litochleby 3 6 143 0,5 

11 Jižní Město II-sever 2 3 231 0,6 

21 Chodovec 4 1 918 2,1 

22 Chodov-východ 1 1 752 0,6 

23 Háje-střed 3 7 029 0,4 

25 Milíčov 5 3 764 1,3 

26 Jižní Město – Metro Opatov 1 937 1,1 

27 Chodov-západ 3 1 906 1,6 

28 Jižní Město II-jih 12 6 746 1,8 

29 Jižní Město II-západ 1 6 964 0,1 

95 Jižní Město – U Tvrze 2 7 013 0,3 

 Jižní Město celkem 44 78 412 0,6 

 

Obchody – ostatní, hlavně specializované prodejny 

Do této skupiny náleží hodiny, klenoty, fotografické přístroje, psací stroje, hudební nástroje, drobné 
předměty kulturní povahy, kancelářské potřeby, hračky, sportovní potřeby, autokosmetika apod. 

Frekvence návštěvnosti je v tomto případě občasná, spádové území zahrnuje několik sousedících 
základních sídelních jednotek. 

 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 17 5 627 3,0 

06 Jižní Město – Háje-jih 4 5 827 0,7 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 2 8 909 0,2 

08 Jižní Město – Opatov-střed 8 5 854 1,4 

09 Jižní Město – Opatov-sever 7 4 792 1,5 

10 Jižní Město – Litochleby 5 6 143 0,8 

11 Jižní Město II-sever 9 3 231 2,8 

21 Chodovec 5 1 918 2,6 
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kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

22 Chodov-východ 9 1 752 5,1 

23 Háje-střed 7 7 029 1,0 

25 Milíčov 1 3 764 0,3 

26 Jižní Město – Metro Opatov 7 937 7,5 

27 Chodov-západ 6 1 906 3,1 

28 Jižní Město II-jih 58 6 746 8,6 

29 Jižní Město II-západ 10 6 964 1,4 

95 Jižní Město – U Tvrze 8 7 013 1,1 

 Jižní Město celkem 163 78 412 2,1 

 

Služby – péče o tělo 

Do této kategorie se zahrnují kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masáže, vizážisté, 
tetovací salóny, sauny, salóny pro psy apod. 

Frekvence návštěvnosti je občasná, spádové území zahrnuje několik sousedících základních sídelních 
jednotek. 

 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 20 5 627 3,6 

06 Jižní Město – Háje-jih 5 5 827 0,9 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 18 8 909 2,0 

08 Jižní Město – Opatov-střed 9 5 854 1,5 

09 Jižní Město – Opatov-sever 5 4 792 1,0 

10 Jižní Město – Litochleby 9 6 143 1,5 

11 Jižní Město II-sever 5 3 231 1,5 

21 Chodovec 3 1 918 1,6 

22 Chodov-východ 3 1 752 1,7 

23 Háje-střed 8 7 029 1,1 

25 Milíčov 6 3 764 1,6 

26 Jižní Město – Metro Opatov 1 937 1,1 

27 Chodov-západ 5 1 906 2,6 

28 Jižní Město II-jih 21 6 746 3,1 

29 Jižní Město II-západ 11 6 964 1,6 

95 Jižní Město – U Tvrze 11 7 013 1,6 

 Jižní Město celkem 140 78 412 1,8 

 

Služby pro domácnost 

Kategorie zahrnuje opravny elektrických spotřebičů, čistírny oděvů a peří, mandlovny, opravny obuvi a 
oděvů, výrobu klíčů, videopůjčovny, fotopráce apod. 

Přestože frekvence návštěvnosti je občasná, spádovost obvykle zahrnuje velmi malé území, často 
menší než základní sídelní jednotka. 
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kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 6 5 627 1,1 

06 Jižní Město – Háje-jih 6 5 827 1,0 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 10 8 909 1,1 

08 Jižní Město – Opatov-střed 9 5 854 1,5 

09 Jižní Město – Opatov-sever 5 4 792 1,0 

10 Jižní Město – Litochleby 4 6 143 0,7 

11 Jižní Město II-sever 1 3 231 0,3 

21 Chodovec 3 1 918 1,6 

22 Chodov-východ 1 1 752 0,6 

23 Háje-střed 3 7 029 0,4 

25 Milíčov 0 3 764 0,0 

26 Jižní Město – Metro Opatov 3 937 3,2 

27 Chodov-západ 5 1 906 2,6 

28 Jižní Město II-jih 13 6 746 1,9 

29 Jižní Město II-západ 2 6 964 0,3 

95 Jižní Město – U Tvrze 2 7 013 0,3 

 Jižní Město celkem 73 78 412 0,9 

 

Služby – řemeslnické práce 

V této skupině se nacházejí stavební a rekonstrukční práce, instalace zařízení, kamenictví, 
instalatérství, elektroinstalatérství, kovářství, zámečnictví, malířství, lakýrnictví, úklidové práce, 
paspartování apod. 

Frekvence – v tomto případě ne návštěvnosti, ale užívání služeb – je náhodná. Spádová oblast 
poměrně velká, zjednodušeně lze říci, že jednu tvoří Jižní Město I a druhou Jižní Město II. 

 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 5 5 627 0,9 

06 Jižní Město – Háje-jih 2 5 827 0,3 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 13 8 909 1,5 

08 Jižní Město – Opatov-střed 11 5 854 1,9 

09 Jižní Město – Opatov-sever 5 4 792 1,0 

10 Jižní Město – Litochleby 5 6 143 0,8 

11 Jižní Město II-sever 7 3 231 2,2 

21 Chodovec 6 1 918 3,1 

22 Chodov-východ 8 1 752 4,6 

23 Háje-střed 9 7 029 1,3 

25 Milíčov 3 3 764 0,8 

26 Jižní Město – Metro Opatov 3 937 3,2 

27 Chodov-západ 8 1 906 4,2 

28 Jižní Město II-jih 6 6 746 0,9 

29 Jižní Město II-západ 3 6 964 0,4 

95 Jižní Město – U Tvrze 6 7 013 0,9 

 Jižní Město celkem 100 78 412 1,3 

 z toho: Jižní Město I 84 61 471 1,4 

            Jižní Město II 16 16 941 0,9 
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Služby kancelářského typu 

Kategorii tvoří internetové služby a servis, servis PC, kopírování a tisk, messengeři, servis kancelářské 
technicky a tonerů, výroba razítek a potisků atd. 

Frekvence návštěvnosti je náhodná, spádová oblast poměrně velká, zjednodušeně lze říci, že jednu 
tvoří Jižní Město I a druhou Jižní Město II. 
 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 2 5 627 0,4 

06 Jižní Město – Háje-jih 2 5 827 0,3 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 3 8 909 0,3 

08 Jižní Město – Opatov-střed 1 5 854 0,2 

09 Jižní Město – Opatov-sever 0 4 792 0,0 

10 Jižní Město – Litochleby 0 6 143 0,0 

11 Jižní Město II-sever 6 3 231 1,9 

21 Chodovec 3 1 918 1,6 

22 Chodov-východ 2 1 752 1,1 

23 Háje-střed 3 7 029 0,4 

25 Milíčov 0 3 764 0,0 

26 Jižní Město – Metro Opatov 0 937 0,0 

27 Chodov-západ 3 1 906 1,6 

28 Jižní Město II-jih 10 6 746 1,5 

29 Jižní Město II-západ 6 6 964 0,9 

95 Jižní Město – U Tvrze 0 7 013 0,0 

 Jižní Město celkem 41 78 412 0,5 

 

Autoslužby 

Skupina zahrnuje autoservisy, pneuservisy, čištění a mytí aut, autopůjčovny, autoškoly apod. 

Frekvence návštěvnosti je řídká, spádová oblast zahrnuje velké území, v podstatě se jedná o celé Jižní 
Město. 
 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 8 5 627 1,4 

06 Jižní Město – Háje-jih 1 5 827 0,2 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 2 8 909 0,2 

08 Jižní Město – Opatov-střed 2 5 854 0,3 

09 Jižní Město – Opatov-sever 1 4 792 0,2 

10 Jižní Město – Litochleby 2 6 143 0,3 

11 Jižní Město II-sever 1 3 231 0,3 

21 Chodovec 12 1 918 6,3 

22 Chodov-východ 5 1 752 2,9 

23 Háje-střed 3 7 029 0,4 

25 Milíčov 2 3 764 0,5 

26 Jižní Město – Metro Opatov 1 937 1,1 

27 Chodov-západ 4 1 906 2,1 

28 Jižní Město II-jih 3 6 746 0,4 

29 Jižní Město II-západ 3 6 964 0,4 

95 Jižní Město – U Tvrze 1 7 013 0,1 

 Jižní Město celkem 51 78 412 0,7 
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Ostatní služby, převážně duševního charakteru 

Tuto skupinu tvoří advokátní služby, finanční a poradenské služby, realitní kanceláře, cestovní 
kanceláře, reklamní agentury, bezpečnostní agentury, pošty, policie, hasiči, apod. 

Frekvence návštěvnosti je náhodná, spádová oblast poměrně velká, zjednodušeně lze říci, že jednu 
tvoří Jižní Město I a druhou Jižní Město II. 

 

kód základní sídelní jednotka počet 
provozoven 

počet 
obyvatel 

počet provozoven 
na 1000 obyv. 

05 Jižní Město – Háje 17 5 627 3,0 

06 Jižní Město – Háje-jih 4 5 827 0,7 

07 Jižní Město – Nad Šeberovem 14 8 909 1,6 

08 Jižní Město – Opatov-střed 5 5 854 0,9 

09 Jižní Město – Opatov-sever 8 4 792 1,7 

10 Jižní Město – Litochleby 6 6 143 1,0 

11 Jižní Město II-sever 14 3 231 4,3 

21 Chodovec 5 1 918 2,6 

22 Chodov-východ 8 1 752 4,6 

23 Háje-střed 4 7 029 0,6 

25 Milíčov 4 3 764 1,1 

26 Jižní Město – Metro Opatov 8 937 8,5 

27 Chodov-západ 11 1 906 5,8 

28 Jižní Město II-jih 19 6 746 2,8 

29 Jižní Město II-západ 11 6 964 1,6 

95 Jižní Město – U Tvrze 15 7 013 2,1 

 Jižní Město celkem 153 78 412 2,0 

 

Typologii provozoven ve vazbě na frekvenci návštěv a velikost spádové oblasti lze shrnout do 
následující matice: 

 

frekvence návštěv 
 

denní občasná náhodná řídká 

obchody zboží denní potřeby 
potřeby pro domácnost 

módní zboží a obuv 
ostatní specializované 

- 
vnitřní zařízení 

spotřební elektronika 

služby služby pro domácnost péče o tělo 
řemeslnické služby 

služby kancelářského typu 
služby duševní 

autoslužby 

část ZSJ několik sousedících ZSJ Jižní Město I/Jižní Město II celé Jižní Město 
 

spádová oblast 
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1.2 Deficit z hlediska kvalitativního a kvantitativního 

Pro stanovení deficitu se k jednotlivým typům maloobchodu a služeb – jak jsou uvedeny v předchozí 
kapitole – přistupovalo diferencovaně. Určení deficitu totiž není prostým rozdílem mezi skutečným 
počtem zařízení a jejich počtem potřebným, do kalkulace vstupuje celá řada dalších faktorů. 

Existuje totiž přímá úměra mezi intenzitou vnímání nedostatku (deficitu) určité služby a frekvencí 
jejího užívání. Jinými slovy, čím častěji občan danou službu potřebuje, tím silněji pak vnímá její 
případný nedostatek. S tím úzce souvisí otázka dostupnosti – nestačí, že ve vymezeném území je 
dostatečný počet provozoven určitého typu, je zároveň třeba, aby byly snadno dosažitelné. Opět platí 
přímá úměra mezi frekvencí užívání a dostupností – čím častěji je určitá služba užívána, tím musí být 
blíže, pokud nemá být pociťován její deficit. 

V souhrnu lze říci, že má-li být uspokojena místní poptávka po vybavenosti, tzn. má-li nastat situace, 
kdy je občan spokojen se službami ve svém okolí, je třeba podpořit zejména rozvoj 
nejfrekventovanějších služeb a služeb lokálních, tzn. vázaných na místo. 

V první řadě se jedná o obchody se zbožím denní potřeby, kam spadají potraviny, nápoje, výrobky 
pro osobní hygienu, drogerie, noviny a časopisy apod. Lze sem rovněž zařadit provozovny, které 
splňují jak definici obchodu, tak služeb – např. pekárny, cukrárny, kavárny, bistra s vlastní výrobou. 

Dále je potřeba podporovat rozvoj sítě služeb pro domácnost, jako jsou nejrůznější opravny 
domácích spotřebičů, obuvi a oděvů, čistírny, mandlovny, výroba klíčů apod. 

U výše citovaných typů obchodů a služeb je hlavním kritériem dostupnost pro obyvatele, tzn. jejich síť 
by měla být co nejhustší, i když se bude jednat o spíše menší provozovny. 

Pak je tu skupina služeb, u kterých se dostatečnost nabídky neprojevuje hustotou a dostupností 
provozoven, nicméně pro poskytovatele těchto služeb hraje vzdálenost významnou roli. Jedná se o 
skupinu tzv. řemeslnických služeb, kam spadají např. instalatéři, elektrikáři, plynaři a další opraváři, 
kováři, zámečníci, malíři, lakýrníci, kameníci atd. Jak již bylo uvedeno, v tomto případě není hustota 
provozoven na prvním místě, nicméně k tomu, aby řemeslnické služby nebyly pociťovány jako 
deficitní, je nutný dostatečný počet pracovníků v relativně krátké dojezdové vzdálenosti. 

Z tohoto pohledu se jeví jako prospěšné podporovat dva základní typy provozoven: 

− malé nezávislé provozovny nabízející zboží a služby denní potřeby – s důrazem na co největší 
hustotu, samozřejmě ve vazbě na počet obyvatel v okolí, 

− větší zařízení zejména pro služby řemeslnického charakteru, ve kterých může být pozitivně využit 
synergický efekt (např. společné sociální zázemí, administrativní prostory, recepce apod.) a jejichž 
síť nemusí být hustá, nicméně v rámci řešeného území by měla být tato zařízení strategicky 
rozmístěna s ohledem na dojezdové vzdálenosti. 

Pro tyto dva typy provozoven jsou v následující kapitole podrobněji rozpracovány alokační zásady. 

 

Stanovení deficitu obchodů se zbožím denní potřeby 

Vzhledem k tomu, že pro tento typ obchodů je klíčovým slovem dostupnost, jinými slovy síť velmi 
rovnoměrně rozmístěná v území, je pro stanovení deficitu použit ukazatel počtu prodejen na 1 000 
obyvatel v jednotlivých základních sídelních jednotkách (které přestavují nejmenší územní jednotku se 
statisticky dostupnými daty). 
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Jak vyplývá z tabulky v kapitole 1.1 na straně 5, malé prodejny se zbožím denní potřeby, tj. potraviny, 
nápoje, drogerie, noviny a časopisy apod., jsou deficitní především v těchto základních sídelních 
jednotkách: 

− Jižní Město – Háje-jih, 
− Milíčov, 
− Chodovec, 
− Chodov-západ. 

Lze namítnout, že v případě prvních dvou ZSJ deficit částečně supluje široká nabídka u metra Háje, 
podobně jako v případě Chodova-západ nabídka u metra Opatov. To by ovšem znamenalo rezignovat 
na výše uvedenou premisu, že podstatou vnímání dostatečnosti prodejen se zbožím denní potřeby je 
jejich snadná dostupnost (pěší). Dovybavení uvedených ZSJ menšími prodejnami s tímto zbožím tuto 
premisu naplňuje. 

K tomu, aby nejvíce deficitní ZSJ dosáhla alespoň celojihoměstského průměru, je třeba doplnit: 

− v ZSJ Jižní Město – Háje-jih alespoň 9 prodejen, tak aby jejich celkový počet dosáhl 11, 
− v ZSJ Milíčov alespoň 5 prodejen, tak aby jejich celkový počet dosáhl 7, 
− v ZSJ Chodovec alespoň 3 prodejny, tak aby jejich celkový počet dosáhl 4, 
− v ZSJ Chodov-západ alespoň 2 prodejny, tak aby jejich celkový počet dosáhl 4. 

Celkem by tedy bylo třeba doplnit 19 menších prodejen v uvedených lokalitách. 

 

Stanovení deficitu služeb pro domácnost 

Výpočet je proveden dle stejného postupu jako v předcházejícím případě, neboť i zde je podstatná 
dostupnost, resp. hustota sítě provozoven. 

K tomu, aby nejvíce deficitní ZSJ dosáhla alespoň celojihoměstského průměru, je třeba doplnit: 

− v ZSJ Milíčov alespoň 3 provozovny, tak aby jejich celkový počet dosáhl 3, 
− v ZSJ Jižní Město II-sever alespoň 2 provozovny, tak aby jejich celkový počet dosáhl 3, 
− v ZSJ Jižní Město II-západ alespoň 4 provozovny, tak aby jejich celkový počet dosáhl 6, 
− v ZSJ Jižní Město – U Tvrze alespoň 4 provozovny, tak aby jejich celkový počet dosáhl 6, 
− v ZSJ Háje-střed alespoň 3 provozovny, tak aby jejich celkový počet dosáhl 6. 

Celkem by tedy bylo třeba doplnit 16 menších provozoven v uvedených lokalitách. 

 

Stanovení deficitu řemeslnických služeb 

V tomto případě je logika výpočtu odlišná, protože – jak je uvedeno výše – řemeslnické služby nejsou 
tak těsně vázány na dostupnost. Území Jižního Města lze pro ně rozdělit do dvou spádových oblastí – 
Jižní Město I a Jižní Město II. Z tohoto důvodu nemohlo být pro výpočet deficitu použito srovnání mezi 
jednotlivými základními sídelními jednotkami, základní vztažný ukazatel musel být obecnější. 

Byly využity obecné urbanistické ukazatele pro občanskou vybavenost, které byly následně upraveny 
na základě později provedených odborných šetření, která odrážejí vývoj posledních let. 

Obecné ukazatele obvykle udávají u řemeslnických služeb počty provozoven, resp. pracovních míst 
připadajících na 1 000 obyvatel s dalšími údaji pro měrné a účelové jednotky. Ukazatele také 
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zohledňují tzv. synergické efekty, tj. pomocí koeficientů jsou upraveny tak, aby odrážely velikost 
řešeného sídla, případně jeho postavení uvnitř většího urbanizovaného celku. 

Ukazatele pro jednotlivé profese samozřejmě odrážejí frekvenci a míru jejich využívání: pohybují se 
v rozmezí 0,01–0,05 pracovních míst na 1 000 obyvatel např. pro lakýrníky, zámečníky, čalouníky, 
přes hodnoty v rozmezí 0,1–0,5 pracovních míst na 1 000 obyvatel např. pro klempíře, truhláře, 
sklenáře, dělníky stavební údržby až po hodnoty v rozmezí 0,5–1,0 pracovních míst na 1 000 obyvatel, 
kam spadají např. zedníci a pokrývači, elektrikáři, instalatéři, malíři. 

Při pokrytí všech profesí, tak aby nebyly deficitní a odpovídaly daným ukazatelům, by měl celkový 
počet provozoven na Jižním Městě dosáhnout 140. Oproti stávajícímu stavu je tedy třeba doplnit: 

− na Jižním Městě I alespoň 27 provozoven, tak aby jejich celkový počet dosáhl 111, 
− na Jižním Městě II alespoň 13 provozoven, tak aby jejich celkový počet dosáhl 29. 
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2. Alokační zásady pro chybějící provozovny 

2.1 Prodejny zboží denní potřeby 

Umístění prodejen zboží denní potřeby v jednotlivých základních sídelních jednotkách by mělo splňovat 
následující alokační zásady: 

− Co se týče velikosti, jak vyplynulo z kapitoly 1, je potřebné podpořit zejména menší prodejny 
lokálního typu. Prodejní plocha by se měla pohybovat mezi 30–50 m2, doplňovat by ji mělo 
skladovací a sociální zázemí. Celková podlažní plocha nepřesáhne 100 m2. 

− Z hlediska kumulace funkcí je prioritou umístění do obytného území, ideálně by prodejny měly 
být lokalizovány v parteru obytných domů. Lze rovněž využít nepotřebné stavby technického 
vybavení, podmínkou by ale vždy měla být okolní hustá obytná zástavba. 

− Kumulace s jinými provozovnami obchodu a služeb je samozřejmě možná, není ovšem 
podmínkou. S ohledem na denní frekvenci návštěvnosti je vhodné prodejny kombinovat 
s provozovnami služeb, které mají rovněž denní využití. 

− Jelikož se jedná o malé prodejny místního významu, kde se předpokládá především pěší docházka, 
nekladou žádné nároky na speciální dopravní vybavení, jako jsou např. parkovací plochy. 
Zásobování bude probíhat užitkovými, nikoli nákladními automobily, nejsou tedy nutné speciální 
obslužné plochy. Podobně druhové a kapacitní nároky na technickou infrastrukturu nepřekračují 
úroveň běžného vybavení. 

 

 

2.2 Provozovny služeb vázaných na domácnost 

Umístění provozoven služeb vázaných na domácnost v jednotlivých základních sídelních jednotkách by 
mělo splňovat následující alokační zásady: 

− Z hlediska velikosti by mělo jít o podobnou kategorii jako v případě prodejen zboží denní potřeby. 
Odlišný bude poměr mezi prodejní (pro zákazníky přístupnou) plochou a zázemím provozovny. 
V případě služeb může být vlastní prodejní plocha velmi malá (do 30 m2), naopak vzrůstají nároky 
na rozlohu provozního zázemí. Ty se mohou lišit v závislosti na konkrétní službě, např. mandlovny 
a čistírny oděvů potřebují větší technické zázemí, nejrůznější opravny zase skladovací prostory. 
Celková podlažní plocha jedné provozovny by se ale opět mohla pohybovat kolem 100 m2. 

− Parametry kumulace funkcí jsou v podstatě totožné jako u prodejen zboží denní potřeby. 
Prioritou je umístění v obytném území, ideálně v parteru obytných domů. Velmi vhodné se jeví 
využití nepotřebných staveb technického vybavení. 

− Kumulace s jinými provozovnami obchodu a služeb je možná, synergický efekt ovšem 
nevytváří, neboť zaměření jednotlivých provozoven je úzce specializované a zákazníci je navštěvují 
velmi cíleně. 

− Opět se předpokládá především pěší docházka, nevznikají tedy žádné nároky na speciální 
dopravní vybavení, jako jsou např. parkovací plochy. Případná obsluha bude probíhat užitkovými 
automobily, proto nevyžaduje speciální obslužné plochy. Podobně druhové a kapacitní nároky na 
technickou infrastrukturu nepřekračují úroveň běžného vybavení. 
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− V případě některých typů provozoven je při jejich umísťování v parteru obytných domů věnovat 
zvýšenou pozornost hlukovým normám. 

 

 

2.3 Provozovny řemeslnických služeb 

Umístění provozoven řemeslnických služeb by mělo splňovat následující alokační zásady: 

− Jak bylo uvedeno v kapitole 1, tyto provozovny vytvářejí na území Jižního Města nejvýše dvě 
spádové oblasti. Proto se jeví jako účelné vybudovat pro ně v každé spádové oblasti jakési 
„centrum služeb, neboli inkubátor“, tzn. jednu budovu, kde se budou koncentrovat. V tomto 
případě je kumulace na jednom až dvou místech velmi efektivní, neboť část ploch může být 
využita několika provozovnami společně. Jedná se hlavně o sociální zázemí, ale také prostory 
zákaznické, případně administrativní. 

− Velikostní nároky jsou pro jednotlivé profese velmi rozdílné. Zatímco některé (např. malíři, 
instalatéři apod.) vystačí s menšími administrativními a skladovacími prostory o rozloze do 15 m2, 
jiné (truhláři, čalouníci, sklenáři apod.) vyžadují větší dílenské provozy a tomu odpovídající 
skladové prostory, jejichž celková rozloha může dosahovat až 150 m2. Proto by mělo „centrum 
služeb, neboli inkubátor“ nabízet prostor, který lze poměrně jednoduše členit do modulů různých 
velikostí. Celková plocha inkubátoru by se na Jižním Městě I měla pohybovat kolem 800 m2, na 
Jižním Městě II pak kolem 400 m2. Z toho cca 20 % by připadalo na sociální a administrativní 
zázemí, zbývající užitkovou plochu by tvořily vlastní provozní (výrobně–skladovací) prostory. Při 
uvažované podlažnosti 1–2 nadzemní podlaží a koeficientu podlažních ploch 0,5–0,8 by se velikost 
pozemku pro inkubátor na Jižním Městě I měla pohybovat v rozmezí 1 400–2 000 m2, pro 
inkubátor na Jižním Městě II pak v rozmezí 700–1 000 m2. Na této ploše by byla umístěna i 
požadovaná parkovací stání (viz níže) a zeleň v rozsahu dle požadavků územního plánu. 

− Co se týče kumulace funkcí, v tomto případě není umístění uvnitř obytného území podmínkou, 
naopak s ohledem na možnou zvýšenou hlučnost a vyšší nároky na dopravní obslužnost 
(zásobování) se jeví jako vhodnější spíše lokalizace na okraji zastavěného území. 

− S ohledem na doporučenou lokalizaci na okraji zastavěného území je nutno počítat s dostupností 
individuální automobilovou dopravou (pro zákazníky), na kterou se váží nároky na parkovací 
místa. Dle obecných technických požadavků na výstavbu musí být inkubátor o celkové rozloze 
800 m2 (uvažován na Jižním Městě I), z nichž 640 m2 tvoří vlastní užitková plocha, vybaven 22 
parkovacími místy. Inkubátor o celkové rozloze 400 m2 (uvažován na Jižním Městě II), z nichž 
320 m2 tvoří vlastní užitková plocha, musí mít min. 11 parkovacích míst. Všechna parkovací místa 
musí být umístěna na pozemku souvisejícím se stavbou. Obsluha (zásobování) bude probíhat 
užitkovými, případně nákladními automobily, čemuž musí být uzpůsobeny obslužné plochy (např. 
nakládací rampy). 

− Druhové a kapacitní nároky na technickou infrastrukturu by neměly překročit úroveň běžného 
vybavení. 

 

 16



3. Parametry budoucí databáze vhodných nemovitostí 

 

Do databáze by měly být zařazeny pouze ty prostory, objekty či volné plochy, které splňují základní 
alokační zásady uvedené v předcházející kapitole a dále se nacházejí v územích se zjištěným deficitem. 

− U prodejen se zbožím denní potřeby se tedy jedná o samostatné jednotky do velikosti 100 m2 
v ZSJ Jižní Město – Háje-jih, Milíčov, Chodovec a Chodov-západ. 

− U provozoven služeb pro domácnost se jedná rovněž o samostatné jednotky do velikosti 
100 m2, ale v ZSJ Milíčov, Jižní Město II-sever, Jižní Město II-západ, Jižní Město – U Tvrze a Háje-
střed. 

− U řemeslnických služeb by se mělo jednat o volný pozemek (na kterém lze vybudovat stavbu) – 
rozloha pozemku pro inkubátor na území Jižního Města I by se měla pohybovat v rozmezí 1 400–
2 000 m2, pro inkubátor na Jižním Městě II pak v rozmezí 700–1 000 m2. Variantou je již existující 
stavba nabízející 700–900 m2 podlažní plochy na území Jižního Města I a 300–500 m2 podlažní 
plochy na území Jižního Města II. Tyto nemovitosti, ze kterých vznikne centrum služeb, neboli 
inkubátor, by měly být přednostně lokalizovány na okraji zastavěného území. 

 

3.1 Umístění 

− adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační) 
− základní sídelní jednotka 
− GPS souřadnice 
− funkční typ okolní zástavby 
− hustota okolní zástavby 
− poloha (prostor uvnitř domu, samostatný objekt, volná plocha) 
− možnosti přístupu 

 

3.2 Typ uvažovaného využití 

− prodejna zboží denní potřeby 
− provozovna služeb pro domácnost 
− provozovna řemeslnických služeb, neboli inkubátor 

 

3.3 Kapacita 

− rozloha pozemku 
− celková podlažní plocha 
− počet podlaží 
− počet místností 
− podlažní plocha místností 
− možné využití místností 
− světlá výška 
− možnosti parkování (uvnitř i vně stavby) 
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3.4 Stavební charakteristiky a stavebně-technický stav 

− druh, kapacita a stav technické infrastruktury (vodoinstalace, ohřev teplé vody, kanalizace, 
plynofikace, elektroinstalace, datové rozvody, elektrická zařízení, vytápění) 

− konstrukce a jejich stav (konstrukční systém, základy, svislé a vodorovné konstrukce, střešní 
konstrukce, krovy, komíny) 

− technické zařízení stavby a jeho stav (zdvihací zařízení, vzduchotechnika, požární a zabezpečovací 
zařízení) 

− klempířské prvky a jejich stav 
− povrchové úpravy vnější i vnitřní (podlahy, podlahové krytiny, stěny a stropy) 
− materiálové a typové provedení oken a dveří 
− bezbariérovost 

 

3.5 Majetkoprávní vztahy 

− čísla parcelní 
− vlastnictví prostor, staveb, pozemků 
− rozdílné vlastnictví stavby a pozemku 
− legalita staveb (zapsané, nezapsané v katastru nemovitostí) 
− zástavní práva 
− věcná břemena 

 

3.6 Obsazenost a nároky na případné uvolnění 

− stávající využití objektu, pozemku 
− stávající využití jednotlivých místností 
− existující nájemní smlouvy 
− podmínky výpovědi existujících nájemních smluv 

 

3.7 Širší vztahy 

− využití pozemku dle územního plánu 
− limity využití (zátopové území, ochranná pásma, přírodní ochrana, památková ochrana apod.) 
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4. Zásady hodnocení proveditelnosti center služeb, neboli inkubátorů 

 

Do hodnocení proveditelnosti budou vstupovat ty nemovitosti z databáze existujících prostor, objektů 
a volných ploch popsané v předcházející kapitole, u nichž je typ uvažovaného využití „provozovna 
řemeslnických služeb“. Jinými slovy, hodnocení proveditelnosti se bude týkat pouze budoucích center 
služeb, neboli inkubátorů. Toto hodnocení slouží k výběru nejvhodnějších nemovitostí z pohledu 
především ekonomického a rozšiřuje hledisko čistě stavebně-technické, v němž je pojata databáze. 

 

4.1 Náklady na realizaci inkubátoru 

Hodnocení ekonomické proveditelnosti by mělo zahrnovat tyto položky investičních nákladů: 

− náklady na pořízení pozemku: Náklady na výkup pozemku nebo jeho části v případě, že 
vlastnickými právy dosud nedisponuje Hl. m. Praha, resp. Městská část Praha 11. Stanovení ceny 
obvyklé dle příslušných právních předpisů. 

− náklady na uvolnění pozemku: V případě, že je pozemek pronajat třetí osobě, zjištění a vyčíslení 
nákladů na jeho uvolnění. 

− náklady na pořízení stavby: Náklady na výkup stavby v případě, že vlastnickými právy dosud 
nedisponuje Hl. m. Praha, resp. Městská část Praha 11. Stanovení ceny obvyklé dle příslušných 
právních předpisů. 

− náklady na uvolnění stavby: V případě, že je stavba pronajata třetí osobě, zjištění a vyčíslení 
nákladů na její uvolnění. 

− náklady na podmiňující investice: Náklady na výstavbu páteřních rozvodů technické infrastruktury 
k hranici pozemku, případně náklady na dopravní napojení realizované mimo samotný pozemek. 

− náklady na demolici stavby: V případě, že bude rozhodnuto, že stávající stavba je nevyhovující a 
bude realizována výstavba nového objektu na uvolněném pozemku. 

− náklady na rekonstrukci stavby: Náklady na úpravu základových a svislých nosných konstrukcí, 
příček, vodorovných nosných konstrukcí, zastřešení, vnitřních a vnějších povrchů, výplní otvorů, 
interiérů a vnitřního vybavení. Dále náklady na opravy inženýrských sítí a technologií. 

− náklady na novou výstavbu: Náklady na napojení objektu na inženýrské sítě a na technologie. Dále 
náklady na realizaci základových a svislých nosných konstrukcí, příček, vodorovných nosných 
konstrukcí, zastřešení, vnitřních a vnějších povrchů, výplní otvorů, interiérů a vnitřního vybavení. 

− související náklady: Zejména se jedná o náklady na terénní úpravy, výstavbu či úpravu komunikací 
a parkovacích míst na pozemku, náklady na realizaci zeleně atp. 

Pro stanovení nákladů budou použity plošné a objemové ukazatele, na které budou aplikovány 
průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku vydávané společností ÚRS PRAHA, a.s., 
případně nabídkové ceny specializovaných firem, nebo ceny vycházející z výsledků závěrečného 
vyúčtování již realizovaných obdobných staveb. 

V investičních nákladech bude také zohledněna položka ORN (ostatní rozpočtové náklady). ORN 
vyjadřují náklady například na vybudování zařízení staveniště, provozní vlivy, ztížené podmínky 
staveniště či náklady na nutné dočasné zábory a obdobné položky s výstavbou spojené. 
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4.2 Zdroje financování (možnosti využití dotačních programů) 

Pro každou hodnocenou nemovitost by měl být zpracován přehled možností využití dotačních 
programů a rozsah, v jakém náklady na realizaci spadají do způsobilých, tj. „dotovatelných“ výdajů. 

Pro území hlavního města Prahy je k čerpání dotací z evropských fondů pro období 2007–2013 určen 
Operační program Praha – Konkurenceschopnost. Na realizaci centra služeb-inkubátoru lze využít dvě 
prioritní osy programu. Pokud by centrum služeb-inkubátor vznikl rekonstrukcí nevyužívaného 
zchátralého objektu, je možno aplikovat Prioritní osu 2 – Životní prostředí. V případě výstavby nové 
budovy by musela být využita Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání. 

 

Prioritní osa 2 – Životní prostředí 

Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území 

Cílem je zkvalitnění životního prostředí, zejména revitalizací opuštěných, poškozených nebo nevhodně 
využívaných ploch typu „brownfields“, zvýšení jejich atraktivity pro investory a posílení jejich 
městotvorné funkce a ekonomického potenciálu. Podpora není určena pro novou výstavbu. 

Předmětem podpory je mimo jiné regenerační činnost v území pro aktivity vytvářející pracovní místa. 
Součástí oblasti podpory je rovněž regenerace veřejných prostranství v obytných územích, včetně 
sídlišť nebo sociálně problémových (rizikových) lokalit. Projekty by měly také řešit urbanistické, 
funkční a estetické nedostatky obytného parteru a v přímé návaznosti na to i zlepšení stavu zeleně. 
Pro transformaci a úplnou regeneraci území je často nezbytné např. doplnění potřebné infrastruktury 
šetrné k životnímu prostředí. 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 1 mil. Kč. 
Veřejnoprávní subjekty (vč.městských částí) mají povinnost zajistit spolufinancování ve výši 7,5 % 
celkových způsobilých výdajů. Způsob financování je dotace, tedy nevratná finanční pomoc. 

Způsobilé výdaje zahrnují: 

− nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu), 

− demolici (demontáž) budov a zařízení, 

− revitalizaci ekologicky nebo stavebně poškozených historicky cenných objektů a areálů, 

− likvidaci skládek a starých ekologických zátěží, 

− terénní, povrchové a parkové úpravy ploch, 

− úpravu ploch zeleně, výsadbu (vzrostlých) stromů, zatravňování ploch, 

− výstavbu a rekonstrukce obslužných komunikací včetně parkovacích ploch a chodníků sloužící 
obnovovaným plochám (resp. jejich následnému využití), 

− vybudování odstavných a parkovacích stání (včetně předepsaného počtu stání pro vozidla 
zdravotně postižených osob), 

− venkovní technické vybavení regenerovaných ploch (veřejné osvětlení, rozvody závlahových 
systémů apod.), 

− technická zařízení pro zvýšení bezpečnosti ve městě, instalace bezpečnostních kamerových 
systémů, 
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− opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany 
mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, 

− realizaci protihlukových opatření. 

 

Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání 

Oblast podpory 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí, podpora zlepšení prostředí pro 
podnikání a podnikatelské aktivity 

Cílem je dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. 

Podpora podnikatelského prostředí sleduje zvýšení a udržení přitažlivosti Prahy pro nové a stávající 
podnikatele. Nezbytnou součástí je vznik a zlepšení služeb pro podnikání. Obsahem oblasti podpory je 
posílení základních faktorů růstu výkonnosti a jejich efektivity, kam patří mimo jiné vytvoření 
podnikatelského prostředí pro podporu malých a středních podniků, zlepšování podnikatelské 
infrastruktury, řešení problémů zaměstnávání některých skupin obyvatel města, vytváření vhodných 
podnikatelských podmínek pro subjekty zajišťující pracovní příležitosti skupinám osob s obtížným 
uplatněním na pracovním trhu (např. handicapovaní, rodiče pečující o malé děti). Podporována je 
stimulace nových forem spolupráce firem, městské správy, podnikatelských sdružení, neziskového 
sektoru, výzkumných a dalších institucí. Všechny podpořené projekty musí být šetrné k životnímu 
prostředí a musí být v souladu s principem rovných příležitostí. 

Operace v rámci této oblasti podpory jsou řešeny formou individuálních projektů. Minimální přípustná 
výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 0,5 mil. Kč. Veřejnoprávní 
subjekty (vč.městských částí) mají povinnost zajistit spolufinancování ve výši 7,5 % celkových 
způsobilých výdajů. Způsob financování je dotace, tedy nevratná finanční pomoc. 

Způsobilé výdaje zahrnují: 

− nákup a nájem nemovitého majetku (v případě nákupu pozemků do 10 % celkových způsobilých 
výdajů projektu), 

− výstavbu, rekonstrukci a modernizaci objektů (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, 
technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže), 

− terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb, 

− výstavbu a rekonstrukci obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému 
objektu nebo novostavbě, 

− zřízení informačních, poradenských a vzdělávacích center na podporu podnikání, 

− pořízení dlouhodobého hmotného majetku – budov, staveb, strojů a zařízení, 

− nákup a nájem strojů a zařízení, 

− nákup a instalaci technologií, 

− pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu, 
tvorbu webových stránek, nákup informačního systému, 

− pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, 
licence). 
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Obecné podmínky OPPK se vztahují na celé programové období, tj. roky 2007–2013. Přesné podmínky 
pro předkládání projektů v rámci konkrétní výzvy, jako např. okruh podporovaných aktivit, 
oprávněných žadatelů, přidělenou finanční částku atd., stanoví příslušný text výzvy publikovaný při 
jejím vyhlášení na webových stránkách programu. Přesný harmonogram vyhlašování výzev pro 
jednotlivé prioritní osy zatím není znám. 

 

Povinné náležitosti projektu 

− Rozpočet projektu 

U investičních projektů je základem rozpočet k projektové dokumentaci a přiložen musí být 
podrobný rozpočet stavební, strojní i podrobné rozpočty dalších aktivit projektu (např. vybavení, 
nákup pozemků, nemovitostí apod.). Podrobný rozpočet musí obsahovat úplný výčet všech 
způsobilých i nezpůsobilých výdajů (ve studii proveditelnosti – viz dále – musí být uveden podrobný 
komentář k jednotlivým položkám v rozpočtu). 

− Doklad o prokázání vlastnických vztahů 

Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy. Pokud žadatel není vlastníkem dotčených 
nemovitostí, předloží doklady o souhlasu vlastníků s realizací příslušné stavby; pokud projekt 
předkládá městská část a vlastníkem příslušného majetku je hl. m. Praha, musí mít městská část 
tento majetek svěřený do své správy nebo vypůjčen; v případě, že městská část nemá v době 
podání žádosti svěřený příslušný majetek do své správy/vypůjčen, doloží kopii žádosti o 
svěření/výpůjčku majetku podanou na odbor správy majetku MHMP (schválenou zastupitelstvem 
městské části v případě svěření, radou nebo případně zastupitelstvem městské části v případě 
výpůjčky). 

− Podklady pro posouzení finančního zdraví 

Městská část doloží doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok v nezpochybnitelné formě. 

− Podklady pro ekonomické hodnocení projektu 

Studie proveditelnosti a dále analýza nákladů a přínosů (pokud náklady projektu přesáhnou 
20 mil. Kč v případě Prioritní osy 2 – Životní prostředí, nebo 10 mil. Kč v případě Prioritní osy 3 – 
Inovace a podnikání. 

− Projektová dokumentace 

U staveb vyžadujících stavební povolení (§ 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona bude doložena 
dokumentace v rozsahu podle přílohy č. 1, případně přílohy č. 4 vyhl. č. 499/2006 Sb. (průvodní 
zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, dokladová část, zásady organizace výstavby, 
dokumentace objektů). 

− Územní rozhodnutí 

Předloží-li žadatel stavební povolení (§ 115), nemusí k žádosti přikládat územní rozhodnutí. 

− Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí 

Doklady k EIA a Natura 2000 nemusí předkládat ti žadatelé, jejichž projekt vyžaduje územní 
rozhodnutí nebo stavební povolení, které bylo předloženo již při předložení vlastní žádosti a v rámci 
něhož byla problematika vlivu projektu na životní prostředí prověřena. 
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− Příslib spolufinancování z rozpočtu městských částí 

V případě spolufinancování z rozpočtu městské části se doloží usnesení zastupitelstva městské části 
o poskytnutí příslušného podílu z rozpočtu městské části a souhlas zastupitelstva městské části 
s předložením projektové žádosti. Dále vyjádření zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast 
k schopnosti městské části financovat svůj podíl na projektu. 

 

 

4.3 Výnosy z nájemného 

Každá jednotlivá nemovitost bude hodnocena z hlediska výnosů z nájemného, které budou odvislé 
především od velikosti centra služeb-inkubátoru a skladby jeho nájemců. 

Vzhledem k tomu, že hlavní filozofií je podpora deficitních služeb na Jižním Městě, vznik centra služeb-
inkubátoru musí splňovat motivační funkci. To znamená, že firmám či živnostníkům by měly být 
nabídnuty podnikatelské prostory natolik výhodně, aby byl iniciován vznik nových provozoven. 
Primárně by centrum služeb mělo být určeno začínajícím podnikatelům, mělo by jim umožnit „rozjezd“ 
jejich podniku, tak aby po určité době mohli vstoupit do plně tržního prostředí. 

O umístění podnikatele do centra služeb-inkubátoru bude rozhodovat provozovatel na základě předem 
daných výběrových kritérií. Měly by být splněny zejména tyto podmínky: 

− obor činnosti: deficitní služby řemeslnického charakteru, 

− začínající živnostník či firma: např. podmínka, že subjekt nemá uzavřená více než 3 účetní období, 
případně subjekt, který na trhu působí delší dobu, ale na Jižním Městě hodlá umístit svou pobočku, 

− kvalita podnikatelského plánu, 

− rozsah příležitostí pro skupiny osob s obtížným uplatněním na pracovním trhu (např. 
handicapovaní, rodiče pečující o malé děti). 

Hlavní výhodou centra služeb bude bezesporu dotované nájemné. Nastavení jeho výše je plně v rukou 
provozovatele, v tomto případě městské části. Obvyklý je mechanismus postupně se zvyšujícího 
nájemného, tzn. v prvním roce je dotace nejvyšší (např. 50 %), v dalších letech klesá – ve druhém 
roce např. 35 %, ve třetím roce např. 20 %. Po třech letech by se měla prokázat životaschopnost 
podnikatelského záměru a podnikatel by měl centrum služeb-inkubátor opustit, případně začít platit 
nedotované nájemné. Obvykle se výše základního nájemného (tj. před slevou) vč. vytápění, osvětlení, 
vodného a stočného, správy, údržby a úklidu pohybuje od 1 500 do 2 000 Kč/m2/rok. 

Kromě zvýhodněného nájemného centrum služeb-inkubátor může poskytovat další služby: 

− kancelářské zázemí (služby recepce, sekretariátu, kopírování atp.), 

− sociální zázemí (šatny, WC, umývárny), 

− skladové prostory a parkoviště, 

− efektivnější dodávka služeb (energie, ostraha, úklid, odvoz a likvidace odpadu), 

− společná propagace (např. prostřednictvím časopisu městské části, na webu městské části), 

− služby pro začínající podnikatele (legislativa, příprava podnikatelského záměru, příprava žádosti o 
úvěr, marketingové a finanční poradenství, pomoc s náborem zaměstnanců atp.), 
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− služby konzultantů (příprava žádostí o dotace, dotační poradenství). 

 

 

4.4 Přínosy pro obyvatele a MČ v neekonomické oblasti 

Přínos pro obyvatele Jižního Města je jednoznačný – zvýšení dostupnosti dosud deficitních služeb 
zejména řemeslnického charakteru. Převis poptávky nad nabídkou v této oblasti je znám již dlouho, 
ostatně opakovaně ho potvrzují i nejrůznější ankety a dotazníková šetření. Bohužel Jižní Město jako 
v zásadě monofunkční struktura mnoho prostor vhodných pro podnikání v oblasti drobné výroby a 
služeb nenabízí, proto podnikatelé – třeba i na Jižním Městě bydlící – zakládají své provozovny jinde. 
Vyhledání vhodných objektů a jejich adaptace pro tento typ podnikání by tedy přispěl k řešení hned 
několika problémů: 

− znovuvyužití dosud prázdného či nevhodně využívaného objektu (v případě rekonstrukce), a to 
s možností finančního příspěvku z evropských dotací, 

− podpora rozvoje podnikání přímo v místě, podpora začínajících podnikatelských subjektů, podpora 
rozvoje malých podniků, podpora rozvoje živnostenského prostředí, 

− podpora osob s obtížným uplatněním na pracovním trhu (např. handicapovaní, rodiče pečující o 
malé děti), opět s možností finančního příspěvku z evropských dotací, 

− zlepšení nabídky řemeslnických služeb pro obyvatele Jižního Města, zvýšení dostupnosti služeb, 
možnost částečné kontroly kvality nabízených služeb ze strany městské části (prostřednictvím 
hodnocení podnikatelského záměru před přijetím do centra služeb-inkubátoru). 

Pro jednotlivé hodnocené nemovitosti by měl být zpracován přehled a rozsah přínosů ve výše 
uvedených oblastech. 

 

 

4.5 Rizika majetkoprávní a procedurální přípravy 

V neposlední řadě budou do hodnocení jednotlivých nemovitostí vstupovat rizika jejich přípravy. Mezi 
ta hlavní patří: 

− majetkoprávní konsolidace pozemků a případné stavby (vlastnictví nemovitostí, legalita stavby – 
zapsaná resp. nezapsaná v katastru nemovitostí, zástavní práva, břemena, existující nájemní 
smlouvy a způsob jejich výpovědi), 

− úspěšnost žádosti o dotace z evropských fondů pro stávající programové období, tj. 2007–2013 
(kvalita zpracování projektu a žádosti o dotace, míra naplnění kritérií, dle kterých se rozhoduje o 
poskytnutí dotace), 

− realizace projektu dle stanoveného harmonogramu a s tím spojené čerpání dotace z evropských 
fondů. 
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4.6 Komplexní vyhodnocení předchozích faktorů a výběr nejvhodnějších nemovitostí 

Do celkového hodnocení proveditelnosti budou tedy vstupovat tyto faktory podrobněji popsané 
v předcházejících kapitolách: 

− finanční náklady na realizaci, 
− využitelné zdroje financování (dotační programy), 
− finanční výnosy z provozu, 
− přínosy z provozu v neekonomické oblasti, 
− možná rizika přípravy a realizace. 

Tyto faktory budou rozpracovány přehlednou formou, např. v rámci SWOT analýzy, a vyhodnoceny 
nástroji multikriteriální analýzy, tzn. budou jim přiřazeny váhy odrážející jejich relativní důležitost. Na 
základě těchto analýz budou vybrány nejvhodnější nemovitosti k realizaci centra služeb-inkubátoru. 
Bude snaha, aby jedno centrum vzniklo na území Jižního Města I a druhé centrum na území Jižního 
Města II. 

 
5. Resumé pro centrum služeb-inkubátor 

 
 Jižní Město I Jižní Město II 
celková plocha objektu 800 m2 400 m2 
podlažnost 1–2 1–2 
plocha pozemku 1 400–2 000 m2 700–1 000 m2 
umístění okraj zastavěného území okraj zastavěného území 
počet provozoven 25–30 10–15 

druh řemeslnických činností plyno-, vodo- a elektroinstalatérství, malířství, lakýrnictví, truhlářství, klempířství, 
zámečnictví, sklenářství, zednictví, pokrývačství, čalounictví apod. 

základní nájemné před slevou 1 500–2 000 Kč/m2/rok 

zásady pro slevu na nájemném 

dotované nájemné na 3 roky: 
1. rok sleva 50 % 
2. rok sleva 35 % 
3. rok sleva 20 % 

od 4. roku bez slevy 

nejvhodnější dotační program 
Operační program Praha–Konkurenceschopnost, 

oblast 2.1 – Revitalizace a ochrana území 
období 2007–2013 

spoluúčast MČ na nákladech výstavby 7,5 % 

podmínka získání dotace rekonstrukce stávajícího objektu 
(revitalizace brownfieldu) 

 

 
6. Návrh dalších etap před vlastní realizací centra služeb-inkubátoru 

 

Dalšími postupnými kroky v realizaci centra služeb-inkubátoru by měly být: 

− naplnění databáze vhodných objektů a ploch ve struktuře a s dodržením specifik dle kapitoly 3, 

− vyhodnocení proveditelnosti pro nemovitosti určené k realizaci centra služeb-inkubátoru ve 
struktuře dle kapitol 4.1 až 4.5, 

− výběr nejvhodnějších nemovitostí k realizaci dle kapitoly 4.6, 

− příprava žádosti o dotaci z evropských fondů včetně zpracování všech náležitých příloh. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fotopříloha 

příklady inkubátorů realizovaných v České republice 
 



 
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci 

  

  

VTP UP je v provozu od roku 2000. vznikl za podpory zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Krajského úřadu 
Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Provoz VTP UP spolufinancuje Univerzita Palackého v Olomouci. 

kontakt: www.vtpup.cz, Šlechtitelů 21, Olomouc 

 

JIC – Jihomoravské inovační centrum 

  

JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou Jihomoravský kraj, Statutární město 
Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno. 

kontakt: www.jic.cz, U Vodárny 2, Brno, 
 



Technologické inovační centrum Zlín 

  

Technologické inovační centrum s.r.o. bylo založeno v roce 2005, zakladateli se staly Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
a Zlínský kraj. 

kontakt: ticzlin.cz, Vavrečkova 5262, budova 23, Zlín 

  

Technologické inovační centrum ČKD Praha 

  

TIC vznikl v roce 2008 na základě projektu realizovaného v rámci Jednotného programového dokumentu Praha - Cíle 2 
sdružením Technologické inovační centrum ČKD Praha (TIC ČKD Praha). 

kontakt: www.tic-ckd.cz, Lisabonská 2394/4, Praha 9 
  

Podnikatelský inkubátor VŠU–TU Ostrava JVTP České Budějovice 

  

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava otevřela 
inkubátor ve svém areálu v roce 2008. 

kontakt: pi.cpit.vsb.cz, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 

Organizační rámec Jihočeského vědeckotechnického parku 
je dán dohodou mezi Jihočeskou univerzitou, Jihočeským 
krajem a Jihočeskou agenturou pro inovační podnikání. 

kontakt: www.jaip.cz, Na Zlaté stoce 1619, Č. Budějovice 




