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ABSTRAKT: V tomto článku jsou shrnuty závěry a poznatky získané při zpracování disertační práce z let 2014–2016. Článek je zaměřen 
na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Trh se zemědělskými pozemky, zejména ornou 
půdou a trvalými travními porosty, není v ČR plně rozvinut a tato oblast není zcela prozkoumána. Zemědělský pozemek je specifickým 
zbožím, neboť je nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich nabídka je omezená.
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ABSTRACT: This article summarizes the conclusions and knowledge gained during the dissertation from 2014–2016. The article is 
focused on the identification and evaluation of specific factors affecting the price of agricultural land. The market for agricultural 
land, especially arable land and permanent grasslands, is not fully developed in the Czech Republic and this area is not fully explored. 
Agricultural land is a specific commodity because it is unreproducible, indivisible and its offer is limited.
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1.  ÚVOD

Investice do půdy je jednou z nejbezpečnějších, proto ji vnímáme 
jako dlouhodobou stabilní investici nejen pro zemědělské investory. 
V ČR jsou zemědělské pozemky z dlouhodobého hlediska oproti 
okolním státům levnější. Půda vytváří příjem a představuje zajištění 
proti inflaci. [1] Obecně pro stanovení ceny nemovitosti1*) platí tři 
základní principy oceňování: nákladový, výnosový a porovnávací 
způsob, případně jejich kombinace, a to bez rozdílu, zda se jedná 
o ocenění podle cenového předpisu, tj. cena zjištěná (nazývaná 
dříve cenou administrativní resp. úřední), nebo cena obvyklá (tržní).

2.  PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY

2.1  Právní předpisy související s problematikou oceňování
Základními právními předpisy dané problematiky jsou:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění.
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním 

znění, a jeho prováděcí vyhlášky, zpravidla každoročně 
aktualizované.

1) Dle nového občanského zákoníku věci nemovité; pro přehlednost zde 
analogicky s novým katastrálním zákonem použit vžitý pojem nemovitost. 

2.2   Základní pojmy související s oceněním zemědělských 
pozemků

2.2.1  Cena a hodnota
Cena
V občanském zákoníku § 492 odst. 1 je cena definována takto:

„Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena 
věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo 
stanoveno zákonem.“[2]

Dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění (dále jen 
„ZOC“) je za cenu považována peněžní částka sjednaná při nákupu 
a prodeji zboží podle § 2 až 13 tohoto zákona nebo určená podle 
zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji [3].

Nejčastěji zmiňovaný pojem je cena obvyklá, jejíž definici 
najdeme v ZOC a v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
v platném znění (dále jen „ZOM“).
Druhy cen:

1. Cena obvyklá
Definice dle ZOC: „Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se 

rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo 
vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími 
a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově 
nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky 
omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, 
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určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího 
hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky 
oprávněných nákladů a přiměřeného zisku“[3],

Definice dle ZOM: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona 
rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, 
avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, 
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní 
obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav 
tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, 
rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku 
nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním“.[4]

Jedná se o statistické vyhodnocení již realizovaných prodejů 
(historických cen) [15]

2. Cena mimořádná
„Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, 

s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě 
vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.“ [2]

Jedná se o cenu, „do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti 
trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv 
zvláštní obliby“.[5]

3. Cena časová
Jedná se o cenu reprodukční, která je snížena o přiměřené 

opotřebení, odpovídající věci stejného stáří, průměrně opotřebené, 
odpovídající intenzitě používání, ve výsledku pak snížená o náklady 
na opravu závažných závad, které znemožňují okamžité užívání 
věci.[6]

4. Cena pořizovací (historická cena)
Cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení, 

bez odpočtu opotřebení. Nejčastěji ji najdeme v účetní evidenci. 
V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění je 
definována jako cena, za kterou byla věc (majetek) pořízena 
a to včetně nákladů souvisejících s jejím pořízením.[4] Cena 
za majetek pořízen bez nákladů souvisejících s jeho pořízením je 
cena pořízení.[15]

Reprodukční pořizovací cena (věcná hodnota) – „cena, za kterou 
by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době 
ocenění, bez odpočtu opotřebení. Cena, za kterou by byl majetek 
pořízen v době, kdy se o něm účtuje.“ [15]

5. Cena zjištěná (administrativní, úřední)
Cena určená podle ZOM jinak než cena obvyklá nebo 

mimořádná.[5]
Cena zjištěná je cena, kterou stanovíme podle ustanovení §2 

zákona o oceňování majetku v souladu s jeho ustanovením §1 
a podle jeho prováděcí vyhlášky odlišným způsobem, než obvyklou 
cenu.[15]

Pozn.: Vzhledem k možnosti záměny významu slova „zjištěná“ 
je dále použit dříve užívaný termín „administrativní cena“; pokud 

je tedy dále hovořeno o ceně administrativní, myslí se tím cena 
zjištěná ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 151/199, o oceňování 
majetku v aktuálním znění

6. Cena sjednaná
Cena – „peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží 

podle zákona o cenách. Sjednává se pro zboží vymezené názvem, 
jednotkou množství a kvalitativními a dodacími nebo jinými 
podmínkami sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným kódem 
příslušné jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis 
(dále jen „určené podmínky“). Podle určených podmínek mohou 
být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování 
a oběhu zboží, zisk, příslušná daň a clo.“ [15]

7. Cena průměrná
Cena stanovená aritmetickým nebo váženým průměrem, není 

totožná s cenou obvyklou. [15]

8. Cena regulovaná
Rozlišujeme 3 typy regulace, které lze vzájemně kombinovat:

 • stanovení cen (dále jen „úředně stanovené ceny“), 
usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky 
(dále jen „věcné usměrňování cen“),

 • cenové moratorium. [15]

9. Tržní cena
Skutečně realizovaná částka při prodeji; převážně cena sjednaná 

mezi dvěma nezávislými subjekty na volném trhu uvedená v kupní 
smlouvě, popřípadě na prodejním dokladu o zaplacení. Na rozdíl 
od obvyklé ceny se do ní mohou promítnout zvláštní vlivy.

2.2.2  Definice hodnoty
Hodnota:

Ne vždy lze na trhu s nemovitostmi zjistit, zda je cena nemovitosti 
opravdu střetem nabídky a poptávky, proto je potřeba určit hodnotu 
nemovitosti, a to způsobem, který je nejen akceptovatelný, ale také 
všeobecně uznávaný.[7]

Hodnota je tedy ekonomická kategorie (ekonomický pojem), 
která vyjadřuje peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze 
koupit. Jedná se o odhad vyjadřující užitek, prospěch vlastníka věci 
k datu, ke kterému se odhad provádí.

Tržní hodnota – definice EU:
„Tržní hodnota má vyjadřovat cenu, za kterou by pozemek 

a budovy mohly být prodány na základě soukromého smluvního aktu 
mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím v den ocenění 
za předpokladu, že majetek je veřejně vystaven na trhu, že tržní 
podmínky dovolují řádný prodej a že obvyklá lhůta, zohledňující 
povahu majetku, je dosažitelná při jednáních o prodeji.“ [8]

Tržní hodnota – definice dle mezinárodního oceňovacího 
standardu a Evropského sdružení odhadců:

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měla být aktivita 
směněna v den ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným 
prodávajícím v nestranné transakci po vhodném marketingu, kde 
obě strany jednají na základě znalosti, opatrně a z vlastní vůle“. 
Nebo též „finanční částka“, kterou je možno získat prodejem 
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majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním 
kupujícím a prodávajícím, kdy obě zúčastněné strany mají zájem 
na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny nátlakem nebo zvláštní 
motivací typu nekalé soutěže, ať už ze strany kupujícího nebo ze strany 
prodávajícího, a znají všechna podstatná fakta o předmětu prodeje.[9]

Tržní hodnota bývá často zaměňována za cenu obvyklou. 
Rozdíl proti obvyklé ceně je v odhadu realizovatelné ceny na trhu 
za nabízený majetek (odhad do budoucnosti). Lze ji na rozdíl 
od obvyklé ceny spočítat vyhodnocením věcné hodnoty – ceny 
časové (nákladové ocenění), výnosové hodnoty a ceny určené 
porovnáním s cenami obdobných věcí (nemovitostí). [15]

2.3  Pozemek
Definice pozemku, parcely a druhů pozemku se nachází v zákoně č. 
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), dále jen „KZ“.

2.3.1  Pozemek
Definice podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., v platném 
znění:

Dle § 2 odst. a) rozumíme pozemkem část zemského povrchu, 
oddělenou od sousedních částí hranicí územní správní jednotky 
nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, 
hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. 
rozhraním způsobu využití pozemků, vlastnickou, hranicí držby, 

hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. 
rozhraním způsobu využití pozemků.

Dle § 2 odst. b) rozumíme parcelou pozemek, jenž je geometricky 
a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním 
číslem

Dle § 2 odst. c) rozumíme stavební parcelou pozemek, který je 
evidován v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří.

Dle § 2 odst. d) rozumíme pozemkovou parcelou pozemek, 
který není parcelou stavební.

Dle § 2 odst. e) rozumíme geometrickým určením nemovitosti 
a katastrálního území určení tvaru a rozměru nemovitosti 
a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací 
rovině.

Dle § 2 odst. f) rozumíme polohovým určením nemovitosti 
a katastrálního území určení jejich polohy ve vztahu k ostatním 
nemovitostem a katastrálním územím.

Dle § 2 odst. g) rozumíme výměrou parcely vyjádření plošného 
obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných 
metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického 
určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra 
parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla 
zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku.

Dle § 2 odst. h) rozumíme katastrálním územím technickou 
jednotku, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně 
evidovaný soubor nemovitostí…

Tab. 1  Druhy pozemků [10]. 
Table 1  Types of land.

Kód Název Druh pozemku
2 orná půda Pozemek orné půdy podle zákona o zemědělství
3 chmelnice Pozemek chmelnice podle zákona o zemědělství
4 vinice Pozemek vinice podle zákona o zemědělství

5 zahrada

Pozemek,
a)  na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, 

zpravidla pro vlastní potřebu,
b)  souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoří 

souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
6 ovocný sad Pozemek ovocného sadu podle zákona o zemědělství.
7 trvalý travní porost Pozemek trvalého travního porostu podle zákona o zemědělství.

10 lesní pozemek

Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny 
za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 
4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě 
rozhodnutí orgánu státní správy lesů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.].

11 vodní plocha Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo 
bažina.

13 zastavěná plocha 
a nádvoří

Pozemek, na němž je:
a)  budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku, obsahující 

dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné záhony a jiné 
přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který 
je v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním 
pozemku, budovy postavené na lesním pozemku a 
budovy evidované na pozemku vodní plocha,

b)  společný dvůr
c)  zbořeniště
d)  vodní dílo

14 ostatní plocha Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků.
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Dle § 2 odst. i) rozumíme katastrální mapou polohopisnou 
mapu, velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny 
nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. 
Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic 
do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami 
druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího 
obvodu. [10]

2.3.2  Druhy, členění pozemků
Pozemky jsou rozděleny v příloze č. 1 katastrální vyhlášky 
č. 357/2013 Sb. do deseti druhů (tab. 1).

Z tohoto rozdělení vychází také členění pozemků v ZOM, který 
v § 9 dělí pozemky pro účely oceňování na pozemky stavební, 
zemědělské, lesní, pozemky evidované v katastru nemovitostí jako 
vodní plochy a jiné pozemky.

Zemědělskými pozemky jsou pozemky evidované v katastru 
nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 
a trvalý travní porost. Lesními pozemky jsou pozemky evidované 
jako lesní pozemky v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní 
pozemky.[5]

Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu, který 
je uveden v katastru nemovitostí. Při místním šetření můžeme 
zjistit nesoulad mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí 
a skutečným stavem, proto vycházíme při oceňování ze skutečného 
stavu.[5]

2.4  Charakteristika pozemku jako nemovitého majetku
Samotné pozemky jako část zemského povrchu jsou specifickým 
zbožím, které se od ostatních podstatně liší, a to zejména proto, že:

 • jsou prvotním (základním) výrobním faktorem,
 • jsou nereprodukovatelné,
 • neopotřebovávají se,
 • životnost mají nekonečnou,
 • nelze je přemístit,
 • jejich nabídka je konečná. [11]

Ke znehodnocení zejména zemědělských pozemků může dojít 
zejména zásahem člověka a to nevhodným hospodařením na nich, 
např. nepřiměřeným mechanickým obděláváním, neúměrným 
(nadbytečným) hnojením, monokulturním pěstováním plodin, 
neodpovídajícím zavlažováním, nevhodným odvodněním, 
přejezdem těžké techniky atd. Zemědělský pozemek může být 
znehodnocen i bez zásahu člověka například povodní apod.

2.5  Hodnototvorné faktory pozemku
Jednotlivé typy nemovitostí mají své specifické faktory, ovlivňující 
jejich cenu. Hodnota pozemků spočívá v jejich omezenosti 
a schopnosti přinášet užitek. Proto pro pozemky považujeme 
za důležité zejména tyto vlastnosti:

 • poloha – nejdůležitější faktor, který ovlivňuje hodnotu 
a prodejnost pozemku posuzujeme makropolohu (např. 
Praha), ale také mikropolohu, např. konkrétní ulice, tj. 
polohu v rámci lokality,

 • celková výměra – čím větší výměra pozemku, tím vyšší 
cena za pozemek. Směrodatná ale je hodnota pozemku 
za m2,

 • způsob využití – ovlivňuje užitek z pozemku,

 • stupeň územního plánování – v případě, kdy chceme 
pozemek využít ke stavbě, tj. stavební pozemek. Důležité 
je zjištění, zda toto lze, existuje-li územní plán, regulační 
plán, územní rozhodnutí apod.,

 • míra využití – vztah hodnoty zastavěného a nezastavěného 
pozemku není jednoznačný, lze tedy říci, že příliš nízká či 
vysoká míra stavebního využití hodnotu pozemku ovlivňuje 
negativně,

 • tvar pozemku – v případech, kdy má pozemek tvar 
nepravidelný nebo je pozemek příliš úzký, hodnotu 
pozemku nám to ovlivní negativně,

 • inženýrské sítě – jejich přítomnost na pozemku (zvláště 
v případě, kdy chceme stavět) hodnotu ovlivní velmi 
pozitivně, neboť náklady na vybudování těchto sítí 
někdy (zejména v menších obcích) převyšují hodnotu 
nezasíťovaného pozemku,

 • přístup k pozemku – v případě zemědělského pozemku 
toto může být problémem, který vychází z dob minulých 
díky vynucené kolektivizaci zemědělství. V rámci 
obhospodařování těchto pozemků družstvy došlo nejen 
k rozorání mezí a polních cest, ale i ke změně hranic 
některých pozemků, po roce 1990 se tato půda začala 
vracet a došlo k velké roztříštěnosti vlastnictví pozemků, 
mnohdy ani majitelé (dědici původních vlastníků) netušili 
či dodnes netuší, kde své pozemky mají. Mnozí z vlastníků 
zemědělských pozemků nemají ani zajištěn přístup ke svým 
zemědělským pozemkům, což pro ně znamená nemožnost 
svobodně nakládat se svým majetkem,

 • ekologická zátěž z minulosti – v případě, kdy jde 
o pozemky, které byly v minulosti využity průmyslově, je 
potřeba zjistit jejich kontaminaci. Zjistit možnosti a finanční 
náročnost odstranění látek, které mohou někdy i ohrozit 
zdraví a život lidí. V hodnotě pozemku se tato zátěž projeví 
negativně. [3]

Poslední z uvedených bodů (ekologická zátěž) bude aktuální 
v době, kdy bude končit životnost solárních panelů; v dnešní době 
nelze posoudit, jaký vliv na kvalitu zemědělské půdy budou tyto 
„dočasné stavby“ mít, s jakou mírou opatrnosti budou odstraněny 
apod.

S ohledem na výše zmíněné faktory lze říci, že se jedná o investici, 
která je hmatatelná, na správu jednoduchá, a můžeme předpokládat 
stálý příjem z pronájmu těchto pozemků. Vzhledem k omezenému 
množství zemědělských pozemků lze do budoucna očekávat i nárůst 
těchto cen. Do zemědělské půdy investuje převážně ten zájemce, 
který chce peníze uložit na delší dobu a to na 5 a více let, neboť 
pro ostatní toto může být nevýhoda této investice. Další nevýhodou 
může být i zpravidla nízká likvidita těchto pozemků.

2.6  Podklady pro oceňování pozemků
Pro ocenění pozemků jsou potřeba především tyto podklady:

 • výpis z katastru nemovitostí – neměl by být starší tří měsíců, 
aktuálnost informací z něj je vhodné ověřit dálkovým 
přístupem resp. v režimu nahlížení do katastru nemovitostí 
(www.cuzk.cz),

 • kopie příslušné části katastrální mapy – neměla by být 
starší tří měsíců,
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 • územní plán obce resp. regulační plán,
 • cenová mapa pozemků – pokud je pro danou obec 

zpracována a platná k datu odhadu,
 • nájemní smlouvy,
 • nabývací tituly,
 • databáze nemovitostí atd. [6]

Důležité informace o pozemku nám kromě katastrálního úřadu 
sdělí také obecní úřady (územní plán obce, regulační plán), stavební 
úřady, které spravují územně plánovací dokumentaci a na jejímž 
základě realizují (provádějí) územní řízení, ve kterém rozhodují 
o umístění staveb, využívání území a ochraně důležitých zájmů 
v území.

Dalším nepominutelným zdrojem informací je místní šetření. 
Toto by mělo být samozřejmostí i u zemědělských pozemků, zda se 
na námi oceňovaném pozemku nenacházejí zpevněné plochy, popř. 
drobné stavby atd. V některých případech se na orné půdě pěstují 
také rychle rostoucí dřeviny, na orné půdě stojí solární panely apod.

2.7  Nájemné zemědělských pozemků
Stanovení výše nájemného není předmětem tohoto článku, ale je 
potřeba si uvědomit, že zemědělská družstva uzavírají dlouhodobé 
nájemní, respektive pachtovní smlouvy s několikaletou výpovědní 
lhůtou, což může ovlivnit i cenu pozemku, a to v případě, kdy 
zemědělská družstva nechtějí od nájemní resp. pachtovní smlouvy 
odstoupit.

2.7.1  Obecná ustanovení pachtovní smlouvy
Dle ustanovení § 2332 odst. 1 občanského zákoníku se pachtovní 
smlouvou propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc 
k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit 
za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část 
výnosu z věci. Cenu zemědělských pozemků ovlivňuje právě délka 
pachtovní smlouvy a možnost její výpovědi. Dle ustanovení § 2338 
občanského zákoníku v případě, kdy je pacht ujednán alespoň 
na dobu tří let, může kterákoliv ze strana vyzvat v době ne kratší 
než šest měsíců před uplynutím sjednané doby druhou stranu, aby 
dala vědět, jestli plánuje v pachtu pokračovat, s tím, že vyjádří-li 
druhá strana do tří měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, pacht 
se prodlouží o dobu, na kterou byl sjednán původně; v opačném 
případě pacht skončí v původně sjednané době. Ustanovení § 2339 
občanského zákoníku řeší výpověď pachtovní smlouvy, která 
je uzavřena na dobu neurčitou. Takovýto pacht lze vypovědět 
v šestiměsíční výpovědní době tak, aby se ukončil koncem 
pachtovního roku. Pokud byla smlouva uzavřena v písemné formě, 
požaduje se i výpověď písemnou formu. V případě zemědělského 
pachtu se má za to, že pachtovní rok je období od 1. října do 30. 
září následujícího roku. [2]

Právě tato ustanovení mohou cenu zemědělských pozemku 
pozitivně nebo negativně ovlivnit.

2.8  Cena resp. hodnota pozemku obecně
Tak jako v případě uzavírání kupní smlouvy u jakéhokoliv zboží 
i cena pozemků se sjednává dohodou mezi vlastníkem pozemku 
(prodávajícím) a nabyvatelem (kupujícím), a to na principu 
nabídky a poptávky. Na nabídku a poptávku po pozemcích má vliv 
nespočetné množství faktorů, jež nepůsobí jen v době, kdy dochází 

k prodeji či koupi, ale často bývají spojeny s jistým očekáváním 
nejen v blízké, ale i vzdálené budoucnosti. Trh se zemědělskými 
pozemky v České republice se rozvíjí pomalu. Jedním z hlavních 
faktorů ovlivňujících cenu pozemku je jeho předpokládané využití. 
Můžeme říct, že nejnižší cenu mají pozemky zemědělské, ale s tím, 
jak se zvětšuje pravděpodobnost možného zastavění pozemku, 
tak se zvyšuje i jejich cena. K postupnému navyšování ceny stačí 
i jen fáma, že se v dané lokalitě bude v budoucnu stavět. V tomto 
případě nemusí být k pozemku přivedeny ani inženýrské sítě. 
Nejvyšší cenu má pak pozemek, který je již stavebním a jsou na něm 
vybudovány inženýrské sítě, neboť právě jejich vybudování bývá 
značně nákladné. [6]

Lze tedy říci, že hodnota zastavěného pozemku je vrcholem 
pomyslné pyramidy ocenění ve fázích před zástavbou. V mnoha 
případech dochází k navýšení ceny pozemků, které jsou jen 
považovány za připravené pro budoucí výstavbu. Někdy jde 
i o klamavou reklamu realitních makléřů, kteří pozemky nacházející 
se na okraji obcí nebo v jejich blízkosti nabízejí jako stavební 
parcely, přestože dle územních plánů je zřejmé, že pozemky nejsou 
určeny k zastavění.

2.9  Metody ocenění zemědělských pozemků
2.9.1  Úvodem
Je potřeba opět zdůraznit, že pozemky oproti převážné většině 
odlišných věcí mají jednu zásadní zvláštnost, kterou je jejich 
omezená plocha (rozloha) v daném územním celku (obec, město, 
region, kraj, stát). Pozemky nelze libovolně rozšiřovat nebo 
produkovat; s ohledem na tyto skutečnosti se vlastnictví půdy 
stává zvláštní formou monopolu. Od této zvláštní formy monopolu 
se odvíjí pozemková renta. Pozemkovou rentu máme dvojího 
druhu, absolutní a relativní. Absolutní rentou je taková, kterou 
v daném oblasti z titulu svého vlastnictví mají majitelé nejméně 
výhodných pozemků jednotlivých druhů (zemědělských, lesních, 
stavebních, …). Relativní rentou pak je částka, kterou mají majitelé 
pozemků výhodnějších, výnosnějších, produktivnějších, nad rentu 
absolutní.[6]

Optimální metodou se pro oceňování pozemků jeví metoda 
výnosová, s tím, jakoby pozemky byly pronajaty. K použití 
výnosové metody však v převážné většině případů chybí podklady. 
Navíc zde máme celou řadu pozemků, u nichž výnos prakticky 
spočítat nelze; jedná se zejména o okrasné sady, zahrady resp. 
parky (v tomto případě by byla výnosová hodnota s největší 
pravděpodobností záporná) ap.

Cena zemědělského pozemku roste také v závislosti na tom, 
jaké je jeho předpokládané využití. Cena pozemku, který je 
zemědělským, začne stoupat již ve chvíli, kdy se mezi lidmi 
roznese, že by se na něm mělo stavět, a to bez ohledu na to, zda je 
zmíněný pozemek zasíťován, nebo bude potřeba danou investici 
provést na vlastní náklady (jedná se zejména o inženýrské sítě. 
Cena takového to pozemku určeného pro výstavbu bude stoupat 
postupně s tím, jak se bude přibližovat skutečné provedení stavby.

2.9.2  Ceny zemědělských pozemků
Obecně k cenám zemědělských pozemků lze říci, že se zde velmi 
výrazně projevuje diferenciální renta. Cena produktu se skládá 
z výrobních nákladů na jednotku produkce, k této je potřeba 
připočíst zisk, dále je zde absolutní renta (zisk vlastníka nejhoršího 
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pozemku z vlastnictví pozemku – tuto mají všichni vlastníci 
pozemku), v případě vlastníků lepších (kvalitnějších) pozemků 
k tomu připočteme ještě diferenciální rentu (tj. lepší pozemky jsou 
dražší – vlastníci mohou chtít vyšší nájemné).

V případě, kdy máme podrobné znalosti podmínek hospodaření 
na konkrétním pozemku, lze provést ocenění výnosově, tj. 
vypracovat kalkulaci nákladů na výrobu a k těmto pak připočíst 
přiměřený zisk. Rozdíl proti skutečně dosažené ceně je rentou, 
kterou lze dosadit do vzorce pro výnosovou hodnotu. Důležitým 
předpokladem je zde znalost skutečných podmínek hospodaření, 
tento je však prakticky až na výjimky nesplnitelný.

Nejčastější metodou je ocenění zemědělských pozemků 
metodou srovnávací, kdy parametrem pro srovnání je bonita 
půdy. V předválečném období existovaly pro jednotlivé okresy 
bonitační stupnice (tyto byly zpravidla pětistupňové a obsah 
jednotlivých stupňů se okres od okresu odlišoval). K těmto 
bonitám byly přiřazeny průměrné ceny, ze kterých bylo možné 
cenu zemědělského pozemku odhadnout. Je možno je vysledovat 
například z kupních smluv z tohoto období.

Do roku 1990 platily pro převod pozemku v ČR mezi občany 
tzv. stopceny, až vyhláškou č. 316/1990 Sb. byly stanoveny 
od roku 1990 ceny podle tzv. „Bonitovaných půdně ekologických 
jednotek“ (ve zkratce BPEJ). Pro stanovení BPEJ pozemku bylo 
využito obsáhlých výzkumných prací z předchozích let, kdy 
byly zemědělské pozemky podrobně zařazeny do tříd BPEJ pro 
diferenciaci příspěvků zemědělským družstvům dle podmínek, 
za kterých na nich hospodařila.[6]

Úplný název bonitace zemědělského půdního fondu je „Terénní 
bonitační průzkum a mapování bonitovaných půdně ekologických 
jednotek ve všech katastrálních územích ČSR“. Bonitace byla 
prováděna na základě usnesení vlády ČSR č. 101 z 12. 5. 1971, 
cílem bylo ocenění a vyhodnocení absolutní i relativní produkční 
schopnosti zemědělských půd a podmínek jejich nejúčelnějšího 
využití. Vymezení BPEJ v ČR vycházelo z dat získaných 
na základě Komplexnímu průzkumu půd ČR (KPP) a souviselo 
i s následným ekonomickým vyhodnocením souboru vzorových 
pozemků (sledovány výnosy hlavních zemědělských plodin 
a náklady materiálové a pracovní). Bonitace zemědělského půdního 
fondu byla zpracována podle Metodiky vymezování a mapování 
bonitovaných půdně ekologických jednotek z let 1973 a 1974. 
V roce 1984 byla metodika aktualizována o část týkající se 
užívání map BPEJ. Aktualizace Metodiky z roku 2002 reagovala 
především na situaci po roce 1989 a na potřebu metodického 
postupu aktualizace BPEJ.[12]

Průměrné ceny zemědělských pozemků pro jednotlivá katastrální 
území, zejména pro účely daně z nemovitých věcí, jsou stanoveny 
vyhláškou, v současné době č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 
cenami zemědělských pozemků. Průměrné ceny zemědělských 
pozemků stanovené touto vyhláškou jsou použity v případě, 
kdy není zemědělskému pozemku BPEJ přiřazena. Bonitační 
informační systém je tvořen původními pracovními mapami, tzv. 
sestavitelskými originály BPEJ v měřítku 1 : 5 000, v nich byly 
zakresleny linie BPEJ a zaneseny další údaje z KPP. Jednalo se 
o mezikrok mezi mapami KPP a mapami BPEJ. Mapy BPEJ jsou 
tvořeny aktualizovanými (A) a pracovními (P) mapami v měřítku 
1 : 5 000. Analogové mapy byly digitalizovány a vektorizovány. 

Z nich následně vznikla celostní databáze BPEJ. Databáze je 
nyní složena z geometrické části a části tabulek s popisnými 
informacemi. Následné aktualizace BPEJ jsou zanášeny přímo 
do digitální podoby a z tohoto formátu dat jsou odvozeny další 
výstupy, např. pro potřeby výzkumu, státní správy aj. Tato databáze 
a mapové podklady je nejpodrobnější systém hodnocení půd 
na světě.[13]

V ČR je kód BPEJ pětimístný, zahrnuje hlavní údaje, které 
pozemek charakterizují (např. nadmořskou výšku, sklon svahu, 
světovou stranu, hloubku humusové vrstvy, její provzdušnost, 
vlhkost atd.). Všem kódovým číslům byla přiřazena cena. BPEJ 
je definována na podkladě agronomicky zvláště významných 
charakteristik klimatu, půdy a konfigurace terénu. Konkrétní 
vlastnosti BPEJ v bonitačních mapách a v databázi vyjadřuje 
pětimístným kód, v němž jednotlivé číslice značí:

„1. číslice – příslušnost ke klimatickému regionu (klimatický 
region – území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami 
pro růst a vývoj zemědělských plodin; stanoveno na základě sumy 
průměrných denních teplot nad 10 C, průměrných ročních teplot 
vzduchu, průměrného ročního úhrnu srážek, pravděpodobnosti 
výskytu suchých vegetačních období a vláhové jistoty),

2. a 3. číslice – příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
(hlavní půdní jednotka – účelové seskupení půdních forem, 
příbuzných ekologickými vlastnostmi; tyto jsou charakterizovány 
morfologickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, 
zrnitostí, u některých výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, 
skeletovitostí a stupněm hydromorfismu),

4. číslice – kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám,
5. číslice – kombinace hloubky a skeletovitosti půdního profilu.[6]

Aktualizace BPEJ byla prováděna Výzkumným ústavem 
meliorací a ochrany půdy a to až do 31. 12. 2015. Od 1. 1. 
2016 ji provádí Státní pozemkový úřad. Bonitu zemědělského 
půdního fondu dnes ovlivňuje zejména trend degradace pozemků 
zejména vodní erozí. Dle internetového serveru farmy.cz je 
dnes potencionálně ohroženo vodní víc jak 50 % zemědělského 
půdního fondu. Konkrétní BPEJ pro daný pozemek resp. jeho 
části s odlišnými vlastnostmi je obsažena ve výpisu z katastru 
nemovitostí.

Zemědělské pozemky se podle oceňovacího předpisu ocení 
následujícím způsobem:

 • nejprve vyloučíme možnost, že se jedná o pozemek 
stavební,

 • poté zjistíme základní cenu dle BPEJ (pokud neznáme, 
po potvrzení Pozemkového úřadu, že pozemek nebyl 
bonitován, se použije průměrná cena zemědělského 
pozemku v daném katastrálním území),

 • upraví se přirážkami a srážkami (např. tabulka č. 7 – Příloha 
č. 5, vyhl. č. 441/2013 Sb. v aktuálním znění),

 • min. cena 1 Kč/m2.

2.10  Databáze realizovaných prodejů
Databáze realizovaných prodejů zemědělských pozemků 
byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. 
Vzhledem k vysokému počtu dat byly pro tuto práci vybrány kraje 
Olomoucký. Jihomoravský, Moravskoslezský a kraj Vysočina. 
Jedná se o realizované prodeje na základě kupních smluv, ale 
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Tab. 2  Počet pozemků, které byly předmětem prodeje (změny vlastnictví) – Olomoucký kraj
Table 2  Number of land sold (changes in ownership) – Olomouc Region.

Počet pozemků, které byly předmětem prodeje (změny vlastnictví) 
Olomoucký kraj

 2014 2015 2016

Jeseník 231 257 177

Olomouc 2255 2331 1948

Prostějov 1560 1672 1814

Přerov 1770 1978 1811

Šumperk 1022 1122 1043

Celkem 6838 7360 6793

Tab. 3  Rozdělení pozemků dle druhu pozemku – Jihomoravský kraj.
Table 3  Division of land by type of land – South Moravian region.

Jihomoravský kraj
2014 2015 2016

Orná půda 14 496 13 401 13 036

Ovocný sad      412      386      406

Trvalý travní porost   1 371   1 383   1 372

Vinice   1 519   1 588   1 430

Zahrada   1 855   2 201          1

Chmelnice          0          1   1 921

Tab. 4  Vývoj tržních cen půdy a roční přírůstek cen.
Table 4  Developments in market prices of land and annual increase in prices.

Rok Kč/ha přírůstek %

2004   65 864  

2005   68 336   3,75%

2006   73 983   8,26%

2007   76 901   3,94%

2008   86 673 12,71%

2009   96 300 11,11%

2010 102 456   6,39%

2011 108 100   5,51%

2012 118 712   9,82%

2013 124 070   4,51%
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také jsou zde uvedeny Smlouvy o převodu vlastnictví (dle zákona 
č. 503/2012 Sb., Zákon o státním pozemkovém úřadu) a prodeje 
uskutečněné formou dražby, tj. zapsané na základě usnesení 
soudního exekutora o příklepu, na základě smluv o vypořádání 
spoluvlastnických podílů a směnné smlouvy. Databáze je sestavena 
za léta 2014–2016.

V tab. 3 jsou uvedeny počty pozemků (parcel), které byly 
předmětem změn vlastnictví podle druhu pozemku.

2.11   Srovnání administrativních a tržních cen zemědělské 
půdy

2.11.1  Vývoj cen 2004 – 2013
Dlouhodobým monitoringem ceny zemědělských pozemků se zabývá 
společnost FARMY.cz s. r.o. která se zaměřuje na prodej zemědělské 

půdy za tržní ceny dlouhodobě. Na metodice monitoringu tržních 
cen s nimi spolupracovali pracovníci České zemědělské univerzity 
v Praze. Od roku 2004 tržní cena zemědělské půdy trvale rostla, 
jak je zřejmé z tab. 4, která je sestavena za období od roku 2004 
do roku 2013; došlo k nárůstu průměrných tržních cen celkem o 66 %. 
Za sledované období byl v každém roce zaznamenán meziroční 
nárůst, nejvyšší nárůst ve výši 12,71 % byl zaznamenán v roce 2008.

V těchto letech se při sjednání ceny využívala administrativní 
cena (jak je výše uvedeno, jedná se o „cenu zjištěnou“ ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku) pro stanovení nabídkové ceny; právě nízké administrativní 
ceny nahrávají kupujícím, kteří spoléhají, že prodávající nezná 
skutečnou hodnotu zemědělské půdy. Kupující někdy až neeticky 
tuto situaci zneužívají, a to vědomě (cenu dle BPEJ neupravují, 

Obr. 1  Vývoj tržních cen půdy.
Figure 1  Developments in market prices of land.

Obr. 2  Vývoj průměrných tržních cen půdy v letech 2004–2014 (Kč/ha).
Figure 2  Development of averagem market prices of land in 2001–2017 (CZK/ha).
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nepoužijí Přílohu č. 5 oceňovací vyhlášky2). Z toho vyplývá, že 
právě existence někdy nereálných administrativních cen může 
vést k deformaci trhu se zemědělskou půdou. Společnosti, které 
vznikly za účelem obchodování se zemědělskou půdou, ale také 
spekulativní nezemědělští investoři obesílají vlastníky půdy 
s nabídkami odkupu pozemků, a to za nevýhodných podmínek, kdy 
se odkazují právě na administrativní cenu pozemku. Tím se jim daří 
realizovat většinu nákupu pod skutečnou tržní cenou. Monitoring 
zemědělské půdy z webu farmy.cz vychází ze skutečných prodejů 
a nezahrnuje převody státní půdy, protože tyto nemusí být 
zrealizovány za skutečnou tržní cenu (obvykle prodej formou 
dražby). Vývoj sledují i ÚZEI, PGRLF a ČSÚ, ale tyto zahrnují 
všechny obchody, proto se výsledná data mohou lišit. V grafu č. 2 
zveřejněném společnosti Farmy.cz vidíme vývoj tržních cen půdy 
v letech 2004–2014 (Kč/ha), s tím, že částka přiřazená k roku 2014 
je pouze odhad, neboť zveřejnění proběhlo před koncem roku, tj. 
v září 2014. [14]

2.11.2   Srovnání administrativních cen a tržních cen 
zemědělské půdy od roku 2014

Ze sestavené databáze bylo zřejmé, že největší objem obchodů 
se zemědělskou půdou probíhá ve 4. čtvrtletí daného roku, tento 
trend se vždy opakuje. Můžeme jej připisovat tomu, že zemědělci 
a zemědělské společnosti prodali to, co vypěstovali a také tomu, že 
v závěru roku dochází k výplatě dotací. Dále ze sestavené databáze 
vyplývá, že cena pozemků v druhu orná půda roste rychleji než 
cena druhu trvalý travní porost, což je pochopitelné, neboť orná 
půda je kvalitnější a má vyšší produkční schopnosti.

Pokud se podíváme na kupující, lze je rozdělit do tří kategorií:
 • zemědělští investoři, tj. farmáři a zemědělské společnosti,
 • dlouhodobí nezemědělští investoři, jejichž hlavní 

motivací pro nákup je přiměřený dlouhodobý výnos 
investice a bezpečnost investice, pozemky posléze také 
přeprodají,

 • spekulativní nezemědělští investoři – právě jejich neetické 
jednání ovlivňuje v některých lokalitách cenu, neboť 
nakupují půdu se záměrem prodeje v krátkém období, 
hlavní motivací je realizace maximálního zisku. Nejsou 
ochotni zaplatit skutečnou tržní cenu a v případě většího 
počtu zájemců od prodeje ustupují.

Je možno říct, že zemědělci jsou nejpočetnější skupinou na trhu 
se zemědělskými pozemky. Za rostoucími cenami je i související 
vývoj. V minulosti znali zemědělci situaci vlastníků zemědělské 
půdy a měli možnost nakoupit pozemky za relativně nízké ceny. 
Vzhledem k rostoucí ekonomické situaci v českém zemědělství, 
roste i počet zájemců o zemědělskou půdu. Dochází i k plošným 
poptávkám po zemědělské půdě, a tak jsou zájemci o koupi 
postaveni do situace, kdy musí soutěžit i s jinými nabídkami 
a mnohem častěji platí prodávajícím skutečné tržní ceny.

2.11.3  Očekávaný vývoj
Cena zemědělských pozemků od roku 2004 rostla, v letošním 
roce cena zemědělské půdy stagnuje, a to i proto, že je na úrovni, 

2) Vyhl. č. 441/2013 Sb., k provedení zákona a oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), v aktuálním znění.

kdy se koupě pro zemědělské subjekty může stát neefektivní. 
Poptávku zahraničních investorů oslabilo posílení koruny 
po ukončení intervencí ČNB. Dále cenu ovlivňují i legislativní 
změny. Důležitou změnu přinesla novela občanského zákoníku, 
která s účinností od 1. 1. 2018 zavedla předkupní právo pro 
spoluvlastníky nemovitostí (vrací se k úpravě, která byla platná 
ve starém občanském zákoníku). Prodej spoluvlastnických podílů 
bude ve většině případů komplikovanější, než za platnosti starého 
občanského zákoníku, v poslední době se zde však vzhledem 
k těmto komplikacím uvažuje o další změně. I nadále zaznívá 
požadavek na zákonnou regulaci trhu s půdou. Agrární komora 
ČR ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR má zájem zejména 
na uzákonění předkupních práv ve prospěch pachtýře a další 
skupiny zemědělců, popřípadě i ve prospěch státu ale hlavně 
omezení možnosti nákupu půdy pro zahraničními subjekty. 
Případné zavedení této regulace by mělo za následek snížení 
konkurence na straně poptávky.

3.  ZÁVĚR

Pro kupujícího, který podniká v zemědělství, jsou důležité tyto 
faktory: existence pachtovní smlouvy, kvalita půdy, vzdálenost 
pozemku od zastavěné části obce, cena, finanční zdroje. Následuje 
existence územního plánu, vlastnictví sousední parcely. Pokud 
je pozemek kupován za účelem možné výstavby, dostává se 
do popředí možnost napojení na inženýrské sítě, tvar pozemku 
a přístup k němu.
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