
Příloha č. 1 
 
Výpočet Investičního příspěvku 

 
1) Investiční příspěvek pro případ Záměru nevyžadujícího změnu ÚP se počítá dle vzorce: 

R1 = ΔHPP1 × T1 + (ΔHPPP× TP) 

R1 — referenční výše minimálně požadovaného Investičního příspěvku pro případ Záměru 
nevyžadujícího změnu ÚP 
T1 — tarif v Kč za m2 HPP Záměru nevyžadující změnu ÚP 
TP — tarif v Kč za m2 HPP Záměru, který čerpá podmíněně přípustný koeficient podlažních 
ploch 
ΔHPP1 — nárůst m2 HPP Záměru oproti stávajícímu stavu (kladné navýšení kapacity Záměru) 
ΔHPPP — nárůst m2 HPP Záměru nad rámec KPP v případě čerpání podmíněně přípustného 
koeficientu podlažních ploch (kladné navýšení kapacity Záměru nad rámec KPP) 
 
Hrubá podlažní plocha (HPP) se počítá dle metodiky k platnému ÚP SÚ HMP. 
https://iprpraha.cz/uploads/assets/pup/metodicke_navody.pdf 
 

2) Investiční příspěvek pro případ Záměru vyžadujícího změnu ÚP se počítá dle vzorce: 
R = ΔHPP × T2 

R — referenční výše minimálně požadovaného Investičního příspěvku pro případ Záměru 
vyžadujícího změnu ÚP 
T2 — tarif v Kč za m2 HPP pro změnu ÚP 
ΔHPP — rozdíl m2 HPP před a po změně (kladné navýšení HPP) 
 
HPPS = SS × KPPS 

HPPS — stávající kapacita m2 HPP před jeho změnou ÚP 
SS — stávající výměry jednotlivých ploch 
KPPS — stávající KPP jednotlivých ploch 
 
ΔHPP = (SN × KPPN) – HPPS 

ΔHPP — navýšení m2 HPP 
SN — návrhové výměry jednotlivých ploch 
KPPN — návrhové KPP jednotlivých ploch 

 
Pro případ stabilizovaných ploch, které nemají stanovenou míru využití území (tj. bez kódu), se 
pro výpočet použije fixní KPP: 
 
obytné plochy vnitřní pásmo 
0,8 OB – čistě obytné 
1,2 SV – všeobecně smíšené 
1,4 OV - všeobecně obytné 
2,8 SMJ - smíšené městského jádra 
 
obytné plochy vnější pásmo 
0,2 OB - čistě obytné 
0,3 OV - všeobecně smíšené 
0,4 SV - všeobecně smíšené 
 



ostatní plochy bez ohledu na pásmo 
0,1 SO - oddechu, DL – dopravní, vojenská a sportovní letiště, DP – přístavy a přístaviště, 
plavební komory 
0,2 SP - sportu, TVV – vodní hospodářství, TVO – odpadové hospodářství, DZ – tratě a zařízení 
železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály 
0,4 DH – plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P + R, TVE – energetika 
0,5 VS – výroby, skladování a distribuce 
0,6 VV – veřejné vybavení, ZOB – obchodní 
0,7 VVA – armáda a bezpečnost, ZKC – kultury a církve 
0,8 VN – nerušící výroby a služeb 
1,0 DGP – garáže a parkoviště 
1,1 TI – zařízení pro přenos informací 
1,3 ZVO – ostatní, ZVS – vysokoškolské 
 
Pro případ Záměru vyžadujícího změnu ÚP z nezastavitelného území na zastavitelné, vyjma 
plochy TEP - těžba surovin, se pro výpočet investičního příspěvku použije fixní KPP s hodnotou 
– 0,5 (tj. ve vzorci je výpočet navýšen o KPP 0,5). 
 
Mapa pásem pro stanovení fixních KPP je přílohou č. 2 těchto Zásad. 
 

 


