
Banky trh 
nevyklidily. 
Ale jsou 
vybíravé

 Změnily se letos 
podmínky pro 
developerský byznys?
Jak v kterých segmentech. 
V bytové výstavbě nová situa-
ce spíše pomohla. Lidé berou 
investice do bytů jako pojistku 
na horší časy. Byt je něco, 
co vám nikdo nevezme. Je to 
obrana proti infl aci. To vidíme 
napříč všemi trhy, kde působí-
me. Investiční nákupy bytů už 
tvoří 50 až 60 procent všech 
prodejů. Dobře jsou na tom 
i logistické nemovitosti, i když 
tam už záleží na skladbě 
nájemců. Horší je to s fi rmami 

napojenými na automobi-
lový průmysl, lepší naopak 
s e-shopy. Celkově jsou ale 
výnosy a nájmy v logistice 
stabilní. Větší nejistota je 
v kancelářích. I tam jsme ale 
přesvědčeni, že postupem 
času administrativní budovy 
zase potřeba budou.  

 Takže se nebojíte stavět 
ani kancelářská centra?
Nic nás teď stavět nenutí. 
Projekty si nachystáme až 
ke stavebnímu povolení 
a můžeme v klidu jednat 
s případnými nájemci. Máme 

i předběžné přísliby bank. 
Banky trh nevyklidily, ale více 
si vybírají a zpřísnily develo-
perům podmínky. 

 V čem jsou přísnější?
Například u kanceláří chtějí 
větší objem ploch pronaja-
tých předem a větší počet 
vlastních peněz developera. 
Před rokem nám stačilo 
20 až 25 procent vlastních 
zdrojů, nyní se to posunulo 
na 30 procent. 

 Nakolik je to pro vás 
fi nančně zatěžující?

Pro nás to není žádný 
problém. Jsme kapitálově 
abnormálně silní. Všechny 
pozemky nakupujeme z vlast-
ních peněz. Jen v pozemcích 
máme napříč všemi zeměmi, 
kde působíme, v aktuální 
tržní hodnotě kolem sedmi 
osmi miliard korun.  

 Jak velké je vaše 
zadlužení?
Enormně nízké. Hodně 
využíváme vlastní zdroje. 
Při samotné výstavbě ale ze 
70 procent využíváme banky. 
Některé projekty nicméně 
díky dostatku vlastních peněz 
zahajujeme i bez bank. 

 Když sečtete hodnotu 
celého vašeho portfolia, 
na jaké cifry se dostanete?
Nákladově jsou naše aktuál-
ní projekty kolem 25 miliard 
korun. Jejich výtěžnost by 
měla být 37 miliard, takže 
bychom v horizontu zhruba 
pěti let měli být 12 miliard 
v zisku. 

 Na realitním trhu se 
objevují spekulace, že nad 
vaší skupinou má kontrolu 

bývalý šéf ČEZ Martin 
Roman. Jak je to?
Stoprocentním vlastníkem 
UDI Group jsem já. V někte-
rých projektových fi rmách, 
které řeší rozvoj jednotlivých 
developerských projektů, je 
kromě ostatních investorů 
spolupodílníkem i Martin 
Roman. Má jen pasivní pozici, 
to znamená, že společnosti 
zhodnocují jeho investice, nic-
méně jejich řízení je výhradně 
v rukou UDI Group. Na ka-
pitálu, kterým UDI Group 
disponuje, se Martin Roman 
podílí řádově do 15 procent.

 S jakými dalšími 
investory spolupracujete?
Jedná se o privátní peníze 
více investorů, moje vlastní 
peníze, něco máme i z burzy. 
Vždycky, když se objeví něja-
ká příležitost, tak ji vyhod-
notím a oslovím partnery, 
o nichž si myslím, že jim bude 
nejvíce vyhovovat. V někte-
rých projektech jsem ale sám. 
Například v našem největším 
projektu v Bělehradu.   

 Kolik partnerů 
v projektech celkem máte?
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Zatímco ve Varšavě, v Budapešti nebo 
v Bělehradu startuje český developerský 
holding UDI Group velké realitní projekty 
za miliardy, v Praze bojuje roky o pár 
razítek od hasičů nebo vodoprávních 
úředníků. „Když v zahraničí popisuji 

nefunkčnost naší veřejné správy, tak nikdo nechápe,“ říká 
majitel skupiny Radek Menšík, v jehož koncernu má 
svou roli i bývalý šéf ČEZ Martin Roman.

Daniel NOVÁK
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Díky dluhopisům to jde 
do desítek. Primárně 
spolupracujeme s českými 
investory, část peněz jde přes 
Londýn. 

 Jsou to jen fi nanční 
investoři, nebo mají širší 
pravomoc?
Jsou to fi nanční partneři. 
Mají právo kontroly, ale 
jsou to jinak čistě pasivní 
investoři. 

 Budete investorský 
okruh rozšiřovat?
Zvažujeme, že bychom 
přibrali partnery hlavně 
do větších projektů, jako je 
ten v Bělehradu s předpo-
kládanou investicí kolem 
deseti miliard korun. Tam 
by se jednalo o nadnárodní 
developerské skupiny. Cílem 
takového partnerství bude 
tyto projekty zrychlit. 

 Už víte, jak bude takové 
spojenectví vypadat? 
Může být postavené napří-
klad na tom, že byty nebude-
me prodávat jednotlivě, ale 
v jednom velkém balíku je 
prodáme nějakému inves-
tičnímu fondu. Například 
ve Varšavě a Budapešti jsme 
už vyčlenili 2000 bytů, které 
bychom touto formou zob-
chodovali. Měli jsme k tomu 
se zájemci již první schůzky. 
O tento produkt je velký 
zájem.   

 V České republice 
budete byty 
institucionálním 
investorům prodávat taky?
Tady se nám stále více vy-
platí prodávat byty jednotli-
vým lidem. U nás nefunguje 
normální otevřený trh. Je 
uměle deformován dlouho-
dobým nedostatkem pozem-
ků. Kdyby to byl normální 
trh, tak by ceny bytů byly 
podstatně nižší, jako je to 
například v Polsku. Tam je 
úroveň zisku sice výrazně 
nižší, ale staví se. V Česku 
je omezená nabídka bytů, 
protože je omezená nabídka 
pozemků. Parcely jsou navíc 
abnormálně drahé. Navíc 
to trvá pět až deset let, než 
se dostanete ke stavebnímu 
povolení. To jinde nedoká-
žou pochopit.  

 Čekáte, že pozemky 
zlevní?

V žádném případě. Je stále 
dostatek peněz. Většina 
developerů a investorů v naší 
branži o peníze nepřišla. 
Více zasaženi jsme byli v roce 
2008. Od té doby se ale tiskly 
peníze, takže když potřebu-
jete peníze, tak je seženete. 
Navíc, když překročí hodnota 
vašich projektů jednu miliar-
du eur, tak už se pohybujete 
na jiné úrovni a máte přístup 
ke zcela jiným mezinárodním 
zdrojům. Deset milionů vám 
nikdo nepůjčí. Ale pokud 
jde o miliardy a máte historii 
jako my, tak tu jsou velké 
možnosti. 

 Žádní developeři se 
podle vás nedostanou 
do problémů?
Nečekám, že by došlo ke ko-
lapsu trhu. Když už by někdo 
musel pozemky prodat, 
vzhledem k jejich nedostat-
ku, okamžitě dostane deset 
nabídek. Nějaké lokality 
mohou být problémové, 
ale celkově velké problémy 
nečekám.  

 Ovlivnila pandemie 
tempo přípravy projektů?
Trochu problém jsou úřed-
níci na home offi  ce, protože 
tím se povolovací procesy 
ještě více zpomalily. Přes-
tože například v Budapešti 
nebo v Bělehradu byl kvůli 
pandemii například i zákaz 
vycházení, naše týmy fungo-
valy dál. Přípravu projektů 
jsme nezastavili ani na jeden 
den. 

 Jaká byla vaše cesta 
k developmentu?
Naše společnost má kořeny 
v Prostějově. Můj otec tam 
v roce 1992 založil stavební 
fi rmu. Já jsem se zapojil už 
o dva roky později. Následně 
jsem fi rmu převzal. V té době 
jsme nemohli získat žádné 
veřejné zakázky, protože se 
všechno řešilo jen přes zná-
mosti. Tak jsem si vymyslel 
výstavbu vlastních bytových 
domů. 

Z Prostějova jsme se 
postupně rozšířili do Olo-
mouce, Brna, ale i do Par-
dubic nebo Hradce Králové. 
Ve fi nále jsme přišli i do Pra-
hy a dalších měst. V Praze 
jsme pak dlouho fungovali 
takovým způsobem, že jsme 
projekty vyvíjeli, ale sami 
jsme nestavěli. 

Vlastní výstavbu jsme ob-
novili po roce 2008. V Praze 
jsme postavili obchodní 
centra Luka a Lužiny a začali 
jsme opět dělat i vlastní byto-
vé projekty.

 Proč jste šli 
do zahraničí?
Atmosféra v České republice 
je pro rozvoj developer-
ských projektů složitá. Z hle-
diska povolovacích procesů 
i nedostatku pozemků. Proto 
jsme se před třemi lety roz-
hodli pro zahraniční rozvoj. 
Do té doby jsme to za hra-
nicemi zkoušeli jen v deva-
desátých letech na Sloven-
sku, ale tam to tehdy byla 
mafi ánská doba, takže nám 
tam společnost ukradli. 
Nyní jsme založili pobočky 
a vytvořili týmy v Bělehra-
du, Budapešti a ve Varšavě. 
Podařilo se nám tam dobře 

nakoupit pozemky a chystá-
me na nich výstavbu.

Aktuálně je 70 procent na-
šeho developerského objemu 
v zahraničí. Celkově máme 
v přípravě kolem pěti tisíc 
bytů. V Praze, když rozjedete 
projekt se stovkou bytů, tak 
je to úspěch. V Polsku se bez 
problémů udělá tisíc bytů 
najednou. Naše projekty v za-
hraničí jsou podstatně větší 
než v Česku. Trh je tam mno-
hem otevřenější a rozsáhlejší. 
Člověk by čekal, že například 
v Bělehradu to bude složitější 
než v Praze, ale je to naopak. 
Když v zahraničí popisuji 
nefunkčnost naší veřejné 
správy, tak nikdo nechápe. 

 Čím se liší projekty 
v Česku a v cizině?
Ve Varšavě máme projekt 
na brownfi eldu po bývalé 
továrně na traktory. Vlastní-

me asi čtyři hektary. Polsko 
je velmi otevřený a trans-
parentní trh. Jen ve Varšavě 
se staví zhruba 15 tisíc bytů 
ročně. Atmosféra je tam 
zcela opačná než v Česku. 
Developery vítají. Na druhou 
stranu se v Polsku většinou 
byty prodávají jen ve stavu 
„shell & core“, to znamená, 
že veškeré další vybavení si 
pak klient zařizuje sám. To 
například v Praze se zákaz-
níkům nabízí mnohem více. 
Chceme tento náš standard 
přenést právě i na polský trh.  

 Jsou byty v Polsku díky 
tomu, že se prodávají jen 
holé stěny, levnější?
Ano. Byty se tam v průměru 
prodávají za 50 tisíc korun 
za metr čtvereční. V Praze 
jsme na dvojnásobku. 

 Co ještě může za vyšší 
pražské ceny?
Nedostatek pozemků a to, že 
všechno strašně dlouho trvá. 
V Polsku koupíme pozemek 
a do roka stavíme. Stejné je 
to v Bělehradu, to samé je 
v Budapešti. 

 Kde nakonec vyděláte 
nejvíce?
Z hlediska ziskovosti vede 
jednoznačně Česko. Je to 
díky tomu, že pozemky 
vlastníme dlouhodobě a ne-
kupujeme je až teď. Ti, co teď 
kupují pozemky například 
s územním rozhodnutím 
na projekt, za pozemek 
dávají pomalu až 30 procent 
z celkových nákladů. My 
jsme s pozemky na pěti šesti 
procentech. Jsme proto tady 
se ziskovostí úplně někde 
jinde. Předražené pozemky 
nekupujeme. Projekty si tedy 
vyvíjíme sami, ale trvá to 
déle.  

 V čem vidíte hlavní 
problém tuzemského 
developmentu?
Celý problém je, že někteří 
úředníci nedodržují lhů-
ty, které dodržovat mají. 
Legislativa se neustále mění, 
chybí jasný systém, spíše je 
to chaos a destrukce. Veškerá 
výstavba je kvůli tomu po-
křivená. V jednom případě 
jsme například na vyjádření 
hasičů čekali téměř rok 
a půl. Někteří úředníci vám 
otevřeně řeknou, že s vý-
stavbou nesouhlasí a že 

Z hlediska ziskovosti vede 
jednoznačně Česko. Je to díky tomu, 
že pozemky vlastníme dlouhodobě 
a nekupujeme je až teď.
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se můžeme jít soudit. 
V koloběhu správního soudu 
a opětovných nezákonných 
rozhodnutí úřadů se pak 
klidně můžete zaseknout 
i na deset let. Pokud úředníci 
zůstanou nepostižitelní, tak 
se nedostaneme dál.    

 U vašeho bytového 
a kancelářského 
projektu na Smíchově 
je vám vyčítáno, že 
jím ohrožujete záložní 
vodní zdroj pro stovky 
tisíc Pražanů. Můžete se 
k tomu vyjádřit?
Pro nás tato ochrana vůbec 
není problém. My jsme 
naopak ti, kdo navrhují, 
aby tam byla vyhlášena 
ochranná pásma. Snažíme 
se domluvit s městem, ale 
z druhé strany se valí jen 
chaos a neznalost. Několikrát 
jsme vyzývali Radu hlavního 
města Prahy, aby učinila 
jasné kroky za účelem usta-
novení ochranných pásem. 
Chceme, aby byl usnesením 
rady tento zdroj prohlášen 
za zdroj pitné vody. Dosud to 
neudělala, a to tam píšeme 
skoro každé dva týdny. Nako-
nec jsme my tím, kdo tento 
zdroj chce chránit. Takže 
to vypadá, že tím, kdo si 
nepřeje vyhlášení ochranné-
ho pásma, je město. Přitom 
argumentaci vodou používá 
selektivně jen proti nám, 
i když se týká i všech dalších 
projektů v okolí. 

 Co by vyhlášení 
ochranného pásma 
znamenalo pro váš 
stavební projekt?
V zásadě nic nového. Od po-
čátku počítáme s ochranou 
stávajících vodních děl dle 
stanovisek a doporučení 
hydrogeologů. Nová, a dosud 
fakticky neplatná omezení 
vycházející z návrhu na vy-
hlášení ochranných pásem, 
jsme již zohlednili v úpra-
vách projektu ve spolupráci 
s hydrogeology a dalšími 
experty. Tato omezení a po-
žadavky představují zhruba 
100 milionů dodatečných 
a výlučně ochranou zdroje 
vyvolaných nákladů, jež by 
měl stát či město kompen-
zovat v souladu s vodním 
zákonem. 

 Jaké máte reakce 
z úřadů?
Kvůli zakládání stavby jsme 
nechali udělat všechny hyd-
rogeologické rozbory a po-
sudky, abychom neohrozili 
ani vodní zdroj, ani ochranný 
systém metra. Úřady na to 
však nereagují. Vodoprávní 
úřad jen sdělil, že dokud 
nebudou vyhlášená ochran-
ná pásma, je proti výstavbě. 
Ale přitom stejný vodoprávní 
úřad musí právě ta ochranná 
pásma sám vyhlásit, a měl 
tak učinit z vlastní iniciativy 
již před zhruba dvaceti lety, 
navíc identický postoj by pak 
měl zaujmout i vůči všem 

ostatním záměrům v loka-
litě budoucího ochranného 
pásma. 

 Budete se nějak bránit?
Rozhodli jsme se, že podáme 
žalobu o náhradu škody. 
Několikrát jsme úřady a měs-
to vyzývali, aby v této věci 
nepostupovali selektivně. 
Plánované ochranné pásmo 
druhého stupně je kilome-
tr čtvereční. To je zhruba 
třetina Smíchova. Všude 
v okolí našeho pozemku se 
v této lokalitě staví a jen nám 
město neustále klade nějaké 
podmínky, či je dlouhodobě 
nečinné, a stavební uzávěrou 
brání ve výstavbě. My všech-
no splníme a máme to jako 
jediní v projektu. A přitom 
hned vedle město nechá 
v havarijním stavu hloubko-
vou splaškovou kanalizaci. 

Takže nám nezbývá, než 
se obrátit na soud a zvážit 
i zapojení státního zástupce, 
protože je to město, kdo nyní 
zdroj pitné vody ohrožuje 
a nedodržuje zákon. 

 Co se pod vaším 
pozemkem vlastně 
nachází?
Vodní dílo vzniklo historicky 
kvůli situacím typu jader-
ného útoku. V podzemí, 
v hloubce kolem 30 metrů 
je gravitační přivaděč. To je 
tunel o průměru zhruba tři 
metry. Je tam kolem pěti tisíc 
metrů kubických vody. V pří-

padě zmíněného útoku by 
tato voda sloužila lidem scho-
vaným v metru jako omezený 
zdroj vody. Takto účel tohoto 
zdroje dál vykládá dopravní 
podnik. 
Do toho ale vstoupili politici 
s tím, že prý hledají další 
zdroj pitné vody nezávislý 
na Vltavě. Což je hloupost, 
protože v případě čerpání 
bude do tohoto zdroje naté-

kat voda hlavně z Vltavy. Pro-
to jsou vrty taky tak blízko 
řeky. Navíc kdyby to měl být 
zdroj pitné vody, musela by 
se udělat úpravna, což tam 
zatím není.   

 Hraje podle vás 
nějakou roli v tom, jak 
k projektu přistupují 
úřady, fakt, že jedním 
z vašich investičních 
partnerů je Martin 
Roman?
Myslím, že to hlavní důvod 
nebude. Podle mě to všechno 
vychází z neznalosti. Navíc 
Martin Roman nemá s tímto 
projektem nic společného. 

 Ptal jsem se kvůli tomu, 
že jméno Martina Romana 
ještě stále u řady lidí 
vyvolává různé emoce, tak 
jestli tam není zakopaný 
pes.  
Některým politikům slouží 
jméno Martina Romana 
hlavně v předvolebních 
kampaních, například když 
se vymezovali proti našemu 
projektu na Lužinách. Máme 
tam projekt na dva byto-
vé domy. Vše je v souladu 
s územním plánem, máme 
právo tam stavět. Občanům 
a městu jsme dokonce vyšli 
vstříc tím, že jsme projekt 
snížili na polovinu. Stále je to 
však někomu málo. ■
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• Vystudovaný stavební inženýr 
založil v roce 1991 se svým 
otcem fi rmu na výstavbu 
rodinných a bytových domů. 

• Přes projekty v Prostějově, 
Brně nebo Hradci Králové se 
dostal postupně k výstavbě 
i v Praze. 

• V poslední dekádě se 
UDI Group rozrostla 
do mezinárodně rozkročené 
developerské skupiny.

Radek 
MENŠÍK (53)
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Na kapitálu, 
kterým 
UDI Group 
disponuje, se 
Martin Roman 
podílí řádově 
do 15 procent.

 celý rozhovor
 čtěte na E15.cz

ED20102712A1.indd   14 26.10.2020   16:19:31


