
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá oceněním vybraného pozemku v městské části Brně – 

Soběšicích. V úvodní části práce jsou zmíněny důležité pojmy a metody související s oceňováním 

nemovitostí, které jsou nezbytné znát pro účely oceňování pozemků. Dále jsou v práci uvedeny 

informace o oceňovaném pozemku, u kterého je v současnosti podána žádost na územní změnu 

jeho využití, tento proces a celý průběh územní změny v městě Brně je stručně popsán                  

v samostatné kapitole. Poté se pro posuzovaný pozemek stanoví zjištěná a obvyklá cena a to ve 

třech stádiích využití pozemku v územním plánu. Jsou okomentovány jednotlivá stádia, vlivy na 

cenu a možné důvody rozdílů cen. Závěr práce je věnován vyhodnocením výsledků.  
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Územní plánování; zjištěná cena; obvyklá cena; porovnávací metoda; stavební pozemek. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the valuation of selected land in the city district of Brno – Soběšice. 

In the introductory part of the thesis there are mentioned important terms and methods related 

to real estate valuation, which are necessary to know for land valuation purposes. Furthermore, 

the thesis provides information on the valued land, which is currently applied for a territorial 

change in its use, this process and the whole process of territorial change in the city of Brno is 

briefly described in a separate chapter. Then the determined and market price is determined for 

the assessed land in three stages of land use in the land use plan. Individual stages, price effects 

and possible reasons for price differences are commented. The conclusion is devoted to the 

evaluation of results. 
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Mezi věcmi, které mohou být předmětem oceňování, se pozemky svými specifiky řadí 

mezi zvláštní druhy nemovitých věcí. Pozemky jsou omezeny svojí velikostí neboli rozlohou, 

kterou nelze zvětšovat, což z některých druhů pozemků způsobuje nedostatkové zboží. Využívat 

pozemky lze mnoha způsoby a nabízejí nám tak různý užitek. Pro jejich nejlepší využití jsou 

vypracovávány a používány územně plánovací dokumentace, tzv. územní plány, které pozemky 

prostorově a funkčně uspořádávají. Vlastnosti pozemku a s tím spojená i cena pozemku jsou 

ovlivněny právě přiřazeným způsobem využití pozemku v územním plánu, dále jsou to vlastnosti 

jako např. poloha pozemku, velikost pozemku či efektivní možnost využívání pozemku. Ke 

stanovení ceny pozemku slouží mnoho metod, které jsou svými postupy odlišné, přičemž každá 

má své výhody a nevýhody. Tato diplomová práce se bude zabývat, jak vlastnosti a metody 

ocenění pozemku ovlivňují jeho cenu. 

Pro posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků byl vybrán nezastavěný 

pozemek nacházející se ve městě Brně, na okraji městské části Soběšice. Posuzovaný pozemek je 

pro účely ocenění zajímavý nejen svojí polohou, ale zejména i obrovskou velikostí, díky níž ho lze 

využít pro případnou developerskou činnost. 

Hlavní náplní diplomové práce je provést ocenění vybraného pozemku a to ve třech 

stupních územního plánování. Prvním posuzovaným stádiem bude pozemek využívaný dle 

územního plánu jako zemědělský, ve druhém stádiu bude pozemek územním plánem určen 

k zastavění a ve třetím stádiu bude pozemek uvažován jako stavební. Ocenění bude provedeno 

na základě dvou zcela odlišných metod, z kterých bude stanovena cena zjištěná a cena obvyklá 

pro každý model simulující pozemek v určitém způsobu využití dle územního plánu.   

Diplomová práce začíná teoretickou částí, ve které jsou definovány pojmy a postupy 

související s náplní této práce z aktuálně platných právních a oceňovacích předpisů.  Pro srovnání 

se zahraničními postupy oceňování pozemků je dále zmíněn z odborného článku návrh na 

zlepšení postupů při oceňování zemědělských pozemků na Slovensku. Dále jsou v teoretické části 

uvedeny informace o oceňovaném pozemku a je popsána jeho lokalita. V současnosti je                

u oceňovaného pozemku podán návrh na změnu způsobu jeho využití, proto je v této části také 

nastíněn průběh procesu žádosti o změnu v Územním plánu města Brna. 

Na poznatky z teoretické části navazuje praktická část diplomové práce, ve které je 

oceněn vybraný pozemek v posuzovaných stádiích. Nejprve je určena zjištěná cena podle 
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oceňovacích předpisů. Poté je porovnávací metodou stanovena obvyklá cena. Pro stanovení 

obvyklé ceny porovnáním byly vytvořeny databáze pozemků. 

V závěru diplomové práce je shrnutí dosažených výsledků, tj. srovnání zjištěných a 

obvyklých cen u posuzovaného pozemku v simulovaných stádiích územního plánování. Odlišnosti 

mezi použitými metodami ocenění se odůvodní a cenové rozdíly mezi jednotlivými stupni 

územního plánování se graficky znázorní a okomentují.  
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Diplomová práce je především sestavena na základě informací, které jsou vymezeny 

v platné legislativě České republiky. Veškeré výsledky či postupy jsou stanoveny pomocí pravidel 

v současně platných předpisech, zejména se jedná o zákon č. 151/1997 Sb, a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), podle kterého je provedeno ocenění vybraného pozemku 

v Soběšicích. Nezbytnou součástí při oceňování nemovitostí je znalost pojmů i z jiných oblastí 

veřejného a soukromého práva, protože je rovněž použita řada pojmů z dalších zákonů. Jsou to 

například tyto zákony: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a zákon č. 526/1990 Sb., 

o cenách.  

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), definuje 

základní pojmy v § 2, v ustanovení odst. 1 je uvedeno [1]: 

„a) změnou v území změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb a 

jejich změn, 

b) stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění 

stavby územním rozhodnutím, anebo regulačním plánem, 

c) zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela 

a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a 

hospodářskými budovami, 

d) zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-

li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 

1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"), 

e) nezastavitelným pozemkem pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní 

plán, a to 

1. pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání; 

2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší 

než 0,5 ha, 
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f) nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy,  

j) zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního 

rozvoje“. 

Při vytváření databáze s pozemky a následné ocenění je nutné pro každý pozemek zjistit 

jeho způsob využití. Tyto informace se získají pomocí územního plánu příslušné obce. Stavební 

zákon dle § 43 definuje územní plán takto [1]: 

„(1) Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci 

veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a 

plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného 

území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a 

pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Záležitosti nadmístního 

významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, 

pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů 

přesahujících hranice obce nevyloučí“. 

 

S oceňováním pozemků souvisí i pojmy z katastrálního zákona, které jsou využívány při 

práci s informacemi z katastru nemovitostí. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon) definuje katastr nemovitostí v § 1, v ustanovení odst. 1 je uvedeno [2]: 

„Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů           

o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, 

jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem“. 

Dále je v § 1, v ustanovení odst. 2 popsáno, k čemu katastr nemovitostí slouží [2]: 

„a) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,      

k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové 

péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, 

b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a)“. 

V § 2 katastrálního zákona jsou vymezeny některé další pojmy, jimiž se rozumí [2]: 

„a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo 

hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním 
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rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního 

práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití 

pozemků, 

b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 

parcelním číslem, 

c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou, 

h) katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně 

evidovaný soubor nemovitostí, 

i) katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, 

které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální 

mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami 

druhů pozemků“. 

Členění pozemků podle katastrálního zákona je definováno v § 3, v ustanovení odst. 2 je 

uvedeno [2]: 

„Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé 

travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty jsou zemědělskými pozemky“. 

 

Zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon          

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů jsou upravovány postupy při oceňování věcí, 

práv a jiných majetkových hodnot. Zákon tyto způsoby oceňování definuje v § 2, v ustanovení 

odst. 1 je uvedeno [3]: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 

oceňování. 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 
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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“. 

Dále je ve stejném paragrafu v ustanovení odst. 3 uvedeno [3]: 

 „Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena 

zjištěná“. 

Z hlediska ocenění pozemků, je podstatné rovněž jejich členění podle předmětného 

zákona, v ustanovení v § 9, odst. 1 je uvedeno [3]: 

 „Pro účely oceňování se pozemky člení na 

a) stavební pozemky,  

b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, 

ovocný sad a trvalý travní porost,  

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, a zalesněné nelesní 

pozemky, 

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy,  

e) jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)“. 

Dále je v odst. 2 uvedeno [3]: 

„Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na 

a) nezastavěné pozemky, 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,  

2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním 

rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, regulačním plánem, 

veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění; 

je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem 

pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,  

3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném 

funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo 

ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku 
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zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku 

může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,   

4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

b) zastavěné pozemky, 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,    

2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny, 

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí“. 

 Dále je v tomto paragrafu v odst. 4 uvedeno, kdy se o stavební pozemek nejedná [3]: 

 „Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen podzemním 

nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně 

terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími 

součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný 

stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod“. 

 V posledním bodě tohoto paragrafu je upřesněno, že pozemek je posuzován podle stavu 

uváděným v katastru nemovitostí. Při nesouladu mezi skutečností a stavem v katastru 

nemovitostí se při oceňování vychází ze skutečného stavu [3]. 

 Způsoby oceňování pozemků jsou uvedeny v § 10 -  § 13. Pro stanovení ceny stavebního 

pozemku se výměra pozemku vynásobí s cenou za m
2
 uvedenou v cenové mapě příslušné obce. 

Pokud není v obci cenová mapa vydána, vynásobí se výměra pozemku se základní cenou za m
2
, 

která se upravuje na základě vlivů působících na pozemek. Cena zemědělského pozemku se 

stanoví výnosovým způsobem, zohledňují se bonitované půdně ekologické jednotky. Základní 

cena zemědělského pozemku se také upravuje vlivy působící na pozemek. Tyto vlivy jsou 

stanoveny ve vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška) [3]. Podrobněji jsou způsoby oceňování pozemků popsány v samostatné podkapitole 

Metody oceňovaní pozemků. 

 

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách definuje cenu v § 1, v ustanovení odst. 2 je uvedeno [4]: 

„Cena je peněžní částka 

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 
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b) nebo určená podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji“. 

S dalším pojmem, se kterým se při oceňování setkáváme, je cena obvyklá. V zákonu          

o cenách je definována v § 2, v ustanovení odst. 6 je uvedeno [4]: 

„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, 

určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, 

kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku“. 

 

Pozemky jsou oproti jiným nemovitostem specifikovány omezenou rozlohou v daném 

územním celku, kterou se ovlivňuje jejich hodnota a dosažitelnost prodejní ceny. Zásadně se do 

hodnoty pozemku promítá jeho poloha a dále jeho vlastnosti či možnosti jeho využití. Ke 

stanovení hodnoty pozemků se používá mnoho metod, mezi které se například řadí metoda 

výnosová, metoda třídy polohy, indexová porovnávací metoda, ocenění podle cenových map či 

oceňování podle cenových předpisů [5]. V této diplomové práci je pozemek oceněn podle 

cenového předpisu (oceňovací vyhlášky) a obvyklou cenou - porovnávací metodou, tyto metody 

jsou v následujících podkapitolách detailněji popsány. 

 

Oceněním pozemku podle cenového předpisu se rozumí určení ceny zjištěné podle 

prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku. V době zpracování mé diplomové práce 

těmito předpisy byly zákon č. 151/1997 Sb. a vyhláška č. 441/2013 Sb. (v platném znění). 

 

V této diplomové práci je oceňován pozemek p.č. 1087/1, k.ú. Soběšice, nacházející se ve 

městě Brně, pro který není stanovena cenová mapa stavebních pozemků. Ocenění se tedy 

provede podle § 3 a § 4 oceňovací vyhlášky [6]. 

Základní cena upravená se určí dle následujícího vztahu [6]: 

                            (1) 

ZCU...základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m
2
, 

ZC......základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m
2
, 
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I..........index cenového porovnání. 

Výše uvedený vztah se používá pro stavební pozemky evidované v katastru nemovitostí 

v druhu zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemku 

v jednotném funkčním celku s ním. Dále vztah platí pro nezastavěné pozemky, které jsou určeny 

k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením 

stavebnímu úřadu, stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umísťuje nebo 

povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou. Pokud k hranici pozemku nejsou přivedeny žádné 

inženýrské sítě, je nutné výslednou cenu vynásobit koeficientem 0,8 [6]. 

Při určování základní ceny stavebního pozemku se zjišťuje, zda se oceňovaný pozemek 

nachází na území obce vyjmenované či obce nevyjmenované. Základní ceny stavebního pozemku 

v Kč za m
2
 jsou uvedeny v tabulce č. 1 v příloze č. 2 oceňovací vyhlášky, pro obec vyjmenovanou 

se hodnota z této tabulky již neupravuje, ale pro obce nevyjmenované je nutné tuto cenu upravit 

znaky kvalitativního pásma [6]. Vztah pro určení základní ceny stavebního pozemku pro obec 

nevyjmenovanou je dán [6]: 

                                                   (2) 

ZCv...základní cena ZC stavebního pozemku v Kč za m
2
 uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 2 

oceňovací vyhlášky, 

O1......hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce, 

O2......hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce, 

O3......hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce, 

O4......hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci, 

O5......hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce, 

O6......hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci. 

Dále ke stanovení základní ceny upravené stavebního pozemku je nutné určit index 

cenového porovnání, který se vypočítá pomocí tří veličin podle vzorce [6]: 

                                 (3) 

IT......index trhu, 

IO......index omezujících vlivů pozemku, 

IP......index polohy. 

Jednotlivé indexy se určují podle vztahů uvedených v § 4 oceňovací vyhlášky. 
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Jestliže pozemek není podle příslušných ustanovení zákona o oceňování majetku 

pozemkem stavebním, ale je podle platného územního plánu určen k zastavění, ocení se podle 

ustanovení § 9 oceňovací vyhlášky, odst. 4, jako tzv. „jiný pozemek“. V souladu s tím pak základní 

cena upravená pozemku [6]: 

„a) který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako 

pozemek určený k zastavění, nebo část nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vydaným 

územním rozhodnutím, ale kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti, je 

cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30, nelze-li jej ocenit podle písmene b) nebo 

c)“. 

 

Podle § 6 se cena zemědělského pozemku stanoví vynásobením výměry pozemku a 

základní ceny upravené v Kč za m
2
. Základní cena pozemku je určena buď podle stanovených 

bonitovaných půdně ekologických jednotek, pokud je pozemek bonitován, nebo podle průměrné 

základní ceny v Kč za m
2
 zemědělských pozemků pro dané katastrální území. Po stanovení 

základní ceny se její hodnota upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 oceňovací vyhlášky. 

V situaci kdy je zemědělský pozemek více než 6 let neobhospodařován, a trvalé porosty se na 

něm vyskytují více než 5 let, je cena tohoto zemědělského pozemku určena podle § 9 odst. 5 a je 

vynásobena koeficientem 0,65 [6]. 

 

Tento způsob ocenění je založen na porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a sjednanou cenou při jeho prodeji. Pomocí této metody se určí cena 

obvyklá [7]. 

V prvotním kroku je vytvořena databáze nemovitostí, která se zpracuje z dostatečně 

velkého souboru porovnatelných nemovitostí, pro které jsou známy ceny. To, jaká vstupní data 

jsou do databáze zařazeny, je pro porovnávací metodu podstatné. Databáze se sestavuje na 

základě podkladů, kterými jsou [7]: 

 realizované ceny nemovitostí, tj. ceny z kupních smluv získaných z KN 

 ceny z realitní inzerce, u kterých je předpoklad, že jsou požadovány vyšší, než jaké 

nakonec při prodeji budou dosaženy, 

 cenové mapy pozemků, které jsou zpracovány podle skutečně dosahovaných cen 

v dané obci, 
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 vlastní databáze znalce. 

Po sestavení vhodné databáze se prvky porovnávají a přiřazují se k nim koeficienty 

upravující jejich odlišnost. Buď je porovnání realizováno pomocí jednoho kritéria odlišnosti 

(metoda monokriteriální) nebo pomocí více kritérií odlišnosti (metoda multikriteriální). Tyto 

kritéria jsou nazývána jako koeficienty odlišnosti Kn a na základě nich se vyjadřuje vliv vlastnosti 

nemovitosti na rozdíl v ceně ve srovnání s jinou podobnou nemovitostí. Jejich hodnoty jsou pro 

výpočet stanoveny takto [7]: 

 KN = 1 ... srovnávací nemovitost je shodná s oceňovanou, 

 KN < 1 ... srovnávací nemovitost projevuje horší vlastnosti než oceňovaná, 

 KN > 1 ... srovnávací nemovitost projevuje lepší vlastnosti než oceňovaná. 

Dále se ceny prvků v databázi upravují koeficientem úpravy na pramen ceny KCR. Pomocí 

něj se charakterizuje spolehlivost zdroje informací o ceně a odhad skutečně realizované ceny při 

prodeji [7]. 

Po stanovení všech koeficientů se vynásobením všech koeficientů odlišnosti vyjádří tzv. 

index odlišnosti. Podílem hodnot jednotkové ceny srovnávací nemovitosti a indexu odlišnosti je 

vypočtena jednotková cena oceňované nemovitosti. Průměrem vypočtených jednotkových cen 

oceňované nemovitosti z celé databáze prvků se získá výsledná jednotková cena oceňované 

nemovitosti [7]. 

Při práci se sestavováním databáze cen je také ověřováno, zdali se nejmenší či největší 

hodnoty nejeví příliš odlehlé či extrémní. K testování a vyloučení těchto hodnot jsou navrženy 

metody matematické statistiky. Pro účely této diplomové práce se aplikuje Grubbsův test. 

V prvotním kroku Grubbsova testu se testuje nulová hypotéza. Hodnoty z datového souboru se 

vzestupně uspořádají, určí se jejich počet n, označí se minimální hodnota x1 a maximální hodnota 

xn [7]. Poté se postup výpočtu provádí pomocí několika vztahů. 

Výpočet aritmetického průměru    a směrodatné odchylky s dle vzorců [7]: 

    
   
 
   

 
                    (4) 

     
        

 

   
                    (5) 

Výpočet testovacího kritéria T1 a Tn dle vzorců [7]: 

    
      

 
                    (6) 

    
       

 
                    (7) 
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Po výpočtech se hodnoty porovnávají s kritickou hodnotou T1α = Tnα, určenou tabulkově 

podle počtu prků. Pokud je T1 ≥ T1α, resp. Tn ≥ Tnα, nulová hypotéza se zamítá a extrémní hodnota 

je vyloučena. Testování se následně celé opakuje již bez vyloučené hodnoty a testuje se do fáze, 

kdy se hypotéza nezamítá. Po tomto kroku se přejde už k samotnému ocenění porovnávací 

metodou, která je prováděna metodou přímou nebo metodou nepřímou [7]. 

 

Touto metodou je stanovena obvyklá cena oceňovaného pozemku v této diplomové práci. 

Princip metody je znázorněn na obr. č. 1. U této metody se oceňovaná nemovitost porovnává 

s každou nemovitostí z databáze [5]. 

 

Obr. č. 1 - Metoda přímého porovnání [7] 

 

Princip metody nepřímého porovnání je znázorněn na obr. č. 2. U této metody se 

z databáze srovnávacích nemovitostí odvodí standardní nemovitost, u které jsou přesně 

definovány její vlastnosti a cena. Poté se oceňovaná nemovitost srovnává s tímto odvozeným 

etalonem, který je nutno po nějaké době aktualizovat [7]. 

 

Obr. č. 2 - Metoda nepřímého porovnání [7] 
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Mezi profesními organizacemi odhadců z celého světa je usilováno o standardizaci 

znalecké činnosti. Jejich snahou jsou konkretizovány základní pojmy a přístupy k oceňování 

majetku či požadavky na znalecké a odborné posudky. Vytvořenými standardy se neuvádí 

hodnoty konkrétních veličin, pouze jsou jimi vymezovány pojmy a postupy. Při oceňování nejsou 

brány jako závazné. Za nejčastěji užívané standardy se řadí mezinárodní oceňovací standardy IVS 

(International Valuation Standards) a evropské oceňovací standardy EVS (European Valuation 

Standards) [5]. 

Cena je dle IVS definována takto [5]: 

„Cena je částka požadovaná, nabízená nebo zaplacená za určitý majetek. Z důvodu finančního 

omezení, motivace či zvláštní obliby konkrétního kupujícího nebo prodávajícího může být skutečně 

zaplacená cena jiná než je hodnota, která by byla stejnému majetku připsána jinou osobou“. 

 

 V časopise zvaném Mezinárodní časopis strategického řízení vlastnictví (International 

Journal of Strategic Property Management) vydaný Technickou univerzitou Vilnius v Litvě byl 

publikován anglicky napsaný článek, jehož předmětem bylo oceňování pozemků na Slovensku. 

Autory studie publikované v článku byli akademičtí pracovníci ze Slovenské zemědělské univerzity 

v Nitře a z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. Autoři se ve studii zaměřili na přehodnocení 

stávajícího postupu oceňování zemědělských pozemků a nalezení nového přístupu, který by 

realističtěji zohledňoval přínosy konkrétního místa pozemku. V současnosti se zemědělské 

pozemky oceňují za tržní cenu a úřední cenu. Zatímco tržní cena je do značné míry regulována a 

ovlivňována samotným trhem s půdou, úřední cena je striktně dodržována právními nástroji a je 

vnímána jako skutečná. Úřední cena zemědělské půdy se stanovuje na základě porovnání hranic 

území a územního složení bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), základem stanovení 

ceny je tedy průsečík vrstvy pozemních hranic s cenovou mapou, která představuje oblast 

prostorového rozložení BPEJ. Cenové mapě jsou přiřazeny tarify pro zemědělskou půdu v € za 

m
2
. Ceník je v souladu s číslem BPEJ zveřejněným ve vyhlášce č. 38/2005 Sb. a sazba pro 

zemědělskou půdu se může pohybovat v rozmezí od 0,022 do 0,402 € za m
2
. Tímto postupem se 

však dle autorů studie nevyjadřuje skutečná hodnota půdy a vede k neshodám, zejména díky 

velkým rozdílům cenových hladin v sousedství. Autory je proto navrhováno stanovení ceny 

pomocí více kriteriálního hodnocení, do kterého se zahrnuje BPEJ, faktor rozvoje pozemku a 

faktor polohy pozemku [8]. 
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Zkušební případ navrhované metody je autory proveden v katastrálním území Skačany, 

na intenzivně zemědělsky obhospodařovaných 11 jednotkách, poblíž zastavěného území. Podle 

starosty města modelového území se průměrná tržní cena odhaduje na 3 500  € za hektar, což je 

hodnota více než dvakrát vyšší než cena úřední (1 470 €). Pro ilustraci navrhovaného postupu 

byla k určení hodnoty půdy vybrána 1 půdní jednotka, považována za cennější vzhledem 

k nejlepšímu přístupu. V prvním kroku ocenění se provede výpočet cenových ploch podle 

aktuálně platné metody, na základě průsečíku oblastí BPEJ a relevantních území. Základní cena se 

vypočítá jako aritmetický průměr jednotlivých velikostí oblastí BPEJ a jejich cenových hodnot 

dělený součtem velikostí všech oblastí BPEJ na příslušné jednotce. Za základní cenu se však 

nepovažuje cílová hodnota ocenění, představuje pouze upravenou hodnotu podle BPEJ. Dalším 

krokem navrhované metody je zapojení vlastníků, s nimiž je vytvořen návrh rozlišení půdy podle 

očekávaného vývoje i s přihlížením na historické a sociální aspekty. Na základě vytvořeného 

návrhu jsou do výpočtu navrženy dva základní faktory, kterými jsou faktor rozvoje FR a faktor 

lokality FM. První faktor rozvoje je založen na budoucích vyhlídkách rozvoje území obce. Tento 

faktor „budoucnosti“ zahrnuje územní plán obce, územní rezervy a investiční záměry v obci. 

Interval velikosti faktoru je definován v rozmezí od 1,05 do 1,25 v přírůstcích 0,05. Druhý faktor 

lokality je dán souborem dopadů vyplývajících z historických, místních, přírodních a sociálních 

souvislostí ovlivňující hodnotu pozemku. Faktor je založen na znalostech místních obyvatel. 

Interval velikosti faktoru je definován v rozmezí od 1,05 do 1,15 v přírůstcích 0,05. Stanovenými 

faktory FR a FM je násobena základní cena upravená dle BPEJ [8].  

Při uvažování faktorů ve výpočtu dle autorů by cena za oceňovaný pozemek činila 2 676 €, 

pokud by se úřední cena uvažovala dle aktuálně platné metody, tedy bez těchto faktorů, cena by 

činila 2 268 €. Za výhody navržené metody jsou dle autorů považovány např. lepší územní 

rozlišnosti podle budoucího vývoje i historických a společenských vlivů, možnost zapojení 

vlastníků či aplikace více kriteriálních aspektů. Dále se v článku upozorňuje na fakt, že malým 

posunem pozemku se může způsobit velká změna jeho ceny. To je zobrazeno na obr. č. 3, kde 

v mnoha případech mají sousední oblasti více než dvojnásobek rozdílu v hodnotě, což je 

způsobeno tím, že cena je určena pouze z cenové mapy pozemků vycházející z oblastí a typů 

BPEJ. Dle autorů je jejich navržený přístup považován za spravedlivější vůči vlastníkům, při 

aplikování navržené metody jsou zachovávány zásady cenových map, nejsou nutné změny 

v metodice oceňování a reálněji je zohledňován přínos konkrétního místa, s kterým souvisí např. i 

doprava k pozemku, která také může ovlivňovat cenu pozemku, vlivem vyšších nákladů spojených 

s obhospodařováním pozemků v odlehlých a vyvýšených místech [8]. 
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Výše zmíněná navržená metoda se díky svým výhodám dá považovat za zajímavou a         

v budoucnu používanou, ale v této diplomové práci se zabývám stanovením ceny obvyklé a ceny 

zjištěné a to metodou porovnávací a metodou podle oceňovacích předpisů. 

Obr. č. 3 - Oceňování navržených jednotek [8] 
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Městská čtvrť Soběšice se nachází v severní části statutárního města Brna, jehož je od 

roku 1971 součástí. Původně byly Soběšice samostatnou obcí s historií už od 13. století. Od roku 

1990 spadají Soběšice do městské části Brno – Sever, která je dále tvořena čtvrtěmi Husovice, 

Černá Pole, Lesná a Zábrdovice [9]. V městě Brně žije dle MLO 379 527 obyvatel, z toho 

v Soběšicích žije přibližně přes 2300 obyvatel [10]. Na obr. č. 4 je zobrazena poloha Soběšic, tato 

okrajová městská část leží uprostřed zalesněné krajiny, díky které nabízí příjemné prostředí pro 

bydlení. 

 

Obr. č. 4 -  Poloha Soběšic v rámci území města Brna (znázorněna číslem 1) [11] 

Rozloha katastrálního území Soběšice má 6,06 km
2
 a jeho rozsah je znázorněn na obr. č. 

5. Z grafu č. 1 je patrné, že převážnou část katastrálního území tvoří lesní pozemky, které svojí 

rozlohou výrazně převyšují ostatní druhy pozemků. Druhým početným zastoupením jsou 

pozemky orné půdy nacházející se v jižní části katastrálního území. Značně zastoupeny jsou i 

pozemky se zahradami, zejména díky zahrádkářským osadám nacházející se v okolí kopce Ostrá 

horka a podél Soběšického potoka. Podrobné hodnoty z grafu č. 1 jsou uvedeny v samostatné 

Příloze A [12]. 
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Graf č. 1 - Procentuální zastoupení jednotlivých druhů pozemků [12] 

 

Obr. č. 5 - Rozsah katastrálního území Soběšice [12] 

Převážnou část zástavby tvoří rodinné domy, kterých katastr nemovitostí eviduje k datu 

zpracování diplomové práce celkem 759. Bytových domů je v evidenci pouze 5. V zahrádkářských 

osad je evidováno 123 objektů k rodinné rekreaci [12]. 

Ve městě Brně a to především v městských částech navazujících na centrum města je 

v současnosti nedostatek bytů, rodinných domů a pozemků určených pro bydlení, stále 

populárnější se stávají okrajové městské části. V následujících letech lze tedy očekávat, že se 

městská část, jako například Soběšice, bude výrazně obydlovat. 
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Vybraný oceňovaný pozemek parcelního čísla 1087/1 v katastrálním území Soběšice je 

v katastru nemovitostí evidován jako orná půda [13]. Podle Územního plánu města Brna se 

pozemek nachází ve funkční ploše určené pro zemědělský půdní fond [14]. Pozemek má výměru 

50 734 m
2
, což z něj vytváří zajímavou příležitost pro developerskou aktivitu. Na obr. č. 6 a na obr. 

č. 7 je tento pozemek ohraničen červenou barvou. 

 

Obr. č. 6 - Územní plán města Brna - Návrh urbanistické koncepce v Soběšicích [14] 

 

Obr. č. 7 - Pohled na část pozemku z rozhledny Ostrá horka [vlastní] 
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Pozemek se nachází v jižní nezastavěné části Soběšic, v jeho těsné blízkosti leží les a podél 

západní strany pozemku vede silniční komunikace III. třídy spojující Soběšice s městskou částí 

Lesná. Nejblíže situovanou zástavbou je zahrádkářská osada s rekreačními domky nacházející se 

v blízkosti Ostré horky. Zástavba s domy pro bydlení je od pozemku vzdálena severně přibližně 

235 metrů, vzdálenost k pozemkům určených dle územního plánu k zastavění je pouze 120 

metrů. Vzhledem k územním možnostem stavebního rozvoje Soběšic, poloze pozemku a jeho 

dobré dostupnosti, lze v budoucnu očekávat, že bude oceňovaný pozemek zastavěn. 

 

Obr. č. 8 - Poloha pozemku a vzdálenost k zástavbě určené pro bydlení [13] 

Pozemek je umístěn v mírně svažitém terénu, ve sklonu do 4 ֯. Pozemek evidovaný v druhu 

pozemku orná půda je celý bonitován. Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný 

číselný kód vyjadřující půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují ekonomické ohodnocení a 

schopnost produkce zemědělské půdy. Jedná se o BPEJ č. 31210, č. 33221, č. 33234 a č. 332231. 

BPEJ definuje mimo jiné 5 tříd ochrany půdy, které jsou rozlišeny podle produkční schopnosti. 

235 m 
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Z grafu č. 2 je patrné, že na předmětném pozemku převládají půdy s IV. a V. třídou ochrany. Tyto 

třídy jsou charakterizovány podprůměrnou produkční schopností a s omezenou ochranou. Z BPEJ 

lze rovněž vyčíst, že se jedná o typ půdy kambizem, patřící svou zrnitostí nejčastěji mezi hlinité 

zeminy. Využití výše popsané půdy je vhodné pro výstavbu či jiné nezemědělské účely [15]. 

 

Graf č. 2 - Třídy ochrany půdy na základě BPEJ [13] 

Pozemek vlastní celkem 56 vlastníků, mající různě velké podíly, což způsobuje velmi 

náročné domlouvání a řešení věcí týkajících se pozemku mezi vlastníky. Protože je v současné 

době velký zájem o koupi pozemků, rozhodli se vlastníci pro budoucí prodej pozemku. Předtím 

ale chtějí vlastníci pozemek zhodnotit, což představuje změnu způsobu jeho využití v Územním 

plánu města Brna. Podrobněji je toto téma řešeno v následující kapitole diplomové práce. 

List vlastnictví oceňovaného pozemku z katastru nemovitostí je zobrazen v Příloze B a 

fotografie pozemku z různých pohledů se nacházejí v Příloze C. 
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Rozvoj města Brna brzdí zastaralý územní plán z roku 1994, který je jedním z nejstarších 

v České republice. V současnosti vytvořilo vedení města spolu s Kanceláří architekta města Brna 

(KAM) harmonogram, podle kterého by se tvorba nového Územního plánu města Brna (ÚPmB) 

měla stihnout do konce roku 2022. 

Požadavky na změny územního plánu podává samospráva, vlastníci pozemků, stavebníci 

a další subjekty. Tyto požadavky na pořízení změn přijímá Odbor územního plánování a rozvoje 

města Brna, který v roli zadavatele zadá za úkol zpracovat návrhy změn Kanceláři architekta 

města Brna. KAM následně návrhy zpracuje a předá zpět zadavateli k připomínkám [16]. 

Výše zmíněné návrhy změn ÚPmB jsou pořizovány v souborech, ve kterých jsou seřazeny 

podle data podání žádosti nebo podle charakteru změny.  Například návrhy podané v roce 2017 

byly součástí 46. souboru a návrhy podané v roce 2018 tvoří 47. Soubor [17]. 

Celý proces změn ÚPmB je pořizován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve spojení se zákonem č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Vyřízení žádosti změny je zdlouhavý 

proces závisející na složitosti změny, na lhůtách daných stavebním zákonem i správním řádem, 

na termínech, ve kterých se připravují a konají zasedání jednotlivých orgánů samosprávy města. 

Celý proces tak může trvat v rozmezí 2–5 let [17]. 

Proces vyřízení žádosti změny je rozdělen na 3 základní na sebe navazující fáze [17]: 

 Záměr 

 Zadání 

 Návrh 

 

Tato fáze začíná zpracováním doručených žádostí na pořízení změny územního plánu. 

Navrhovaný záměr se projedná v orgánech města a městských částech. Hlavní náplní této fáze 

je rozhodnutí, zdali se vůbec proces pořizování změny zahájí. Navrhovaný záměr tedy skončí 

schválením či neschválením. Časová náročnost vyřízení této fáze se odhaduje na 150–240 dní 

[17]. 
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Po schválení záměru dochází k jeho prověření a také ke konkretizaci jeho věcných a 

územních požadavků. Tyto požadavky pocházejí zejména od orgánů státní správy, ale mohou být 

i ze strany veřejnosti. Závěrem této fáze je schválení zadání, které bude pro vybraného 

projektanta podkladem pro návrh řešení v území. Celková doba vyřízení této fáze se odhaduje na 

106–241 dní [17]. 

 

Poslední třetí fázi lze rozčlenit na další 3 kroky [17]: 

 V prvním kroku vybraný projektant na základě návrhu zpracuje budoucí řešení 

území. Celkový čas zpracování se odhaduje na 105–210 dní. 

 V druhém kroku se projektantův návrh minimálně dvakrát projednává a 

připomínkuje. Tento krok je časově velmi náročný a to zejména z důvodu, že 

může docházet k opakování projednávání. 

Orgány státní správy se k návrhu mohou připomínkovat na tzv. společných 

jednáních, kde se projednává, zda návrh vyhovuje požadavkům orgánům státní 

správy. Časová náročnost těchto společných jednání se odhaduje na 136–351 dní. 

Po uskutečnění společných jednání se konají veřejná jednání, na kterých se 

veřejnosti představuje řešení návrhu již upraveného po společných jednáních. 

Veřejnost k představenému návrhu může klást připomínky a námitky. Časová 

náročnost těchto veřejných jednání se odhaduje na 122–241 dní. 

 Ve třetím kroku se budoucí navrhované řešení odsouhlasí Zastupitelstvem města 

Brna. 

Celková doba této fáze se odhaduje na 454–1279 dní [17]. 

 

Obr. č. 9 - Fáze procesu vyřízení žádost na změnu ÚPmB a délky trvání jednotlivých fází [17] 
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Na předmětný pozemek parc.č. 1087/1 k.ú. Soběšice byl jeho vlastníky podán návrh na 

pořízení změny Územního plánu města Brna. Jejich požadavkem je změna pozemku                        

z funkční plochy zemědělského půdního fondu na funkční plochu pro bydlení. Změnu navrhují 

zejména za účelem zhodnocení pozemku a následné výstavby rodinných domů. Návrh změny byl 

podán na Odbor územního plánování a rozvoje MMB dne 6. 9. 2017 a byl zařazen do 46. souboru 

změn ÚPmB spolu s ostatními podáními, které odbor obdržel od 1. 1. do 31. 12. 2017. 

Jak už bylo zmíněno výše, celý proces pořízení změny je zdlouhavý a posuzovaný pozemek 

je toho názorným příkladem. Od podání žádosti už uběhly téměř 2 roky a v současné chvíli je 

teprve připravován záměr k projednání v samosprávných orgánech města. Žádost se tedy už 

nachází ve fázi před rozhodnutím Zastupitelstva města Brna o zahájení procesu pořizování. 

Vzhledem k tomu, že se i současně připravuje nový ÚPmB, bude žádost projednávána v rámci 

jeho přípravy a v případě schválení změny u tohoto pozemku, bude jeho změna uplatněna až 

v rámci vydání nového ÚPmB, tedy po roce 2022. Celý proces pořizování změny by tedy trval 5 let. 

Pozemek je díky své rozsáhlé rozloze ideální investicí pro developerskou činnost. Na obr. 

č. 10 je navržený hrubý urbanistický nákres toho, jak by přibližně mohla budoucí zástavba a 

využitelnost pozemku vypadat. Pozemek se z celé části nemůže zastavět, je nutné na něm zřídit 

obslužnou komunikaci, kterou se dle odborné úvahy zastaví alespoň 5 700 m
2
 z plochy pozemku. 

Dle studie by se pozemek mohl rozdělit na 92 parcel. Největší část zástavby by tvořily parcely 

s řadovými rodinnými domy umístěné ve střední části pozemku, rozloha těchto parcel by se 

mohla pohybovat v rozmezí mezi 180 a 400 m
2
. Okrajové části pozemku by mohly být určeny 

k parcelám se samostatně stojícími rodinnými domy, s plochami od 500 m
2
 do 1400 m

2
. Severní 

část pozemku by se dala využít pro výstavbu 4 bytových domů, čímž by se počet bytových domů 

v Soběšicích téměř zdvojnásobil. Součástí návrhu je i výstavba domova pro seniory, který se 

momentálně v Soběšicích nenachází a který by pomohl navýšit nedostatečnou kapacitu míst        

v domovech v městě Brně. Těsná blízkost lesa, Jezdeckého areálu Panská lícha či rozhledny Ostrá 

horka nabízí obyvatelům příjemné prostředí k bydlení. Spojení s centrem Brna zajišťuje městská 

hromadná doprava města Brna, jejíž zastávka se nachází u nejjižnějšího cípu pozemku.  Vzhledem 

k těsné blízkosti komunikace III 379/15 je nutné od osy komunikace dodržet ochranné pásmo 15 

metrů. Přes část pozemku vede podzemní vedení plynu, u kterého je opět nutné dodržet 

ochranné pásmo 2,5 metrů od jeho osy. Pozemkem dále prochází elektrické vzdušné vedení 

s ochranným pásmem 10 metrů od osy. V případě výstavby by bylo nutné elektrické vedení 

přesunout mimo zástavbu. 
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Obr. č. 10 - Urbanistický návrh využití pozemku [13] 
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Vybraný pozemek bude oceněn dle ZOM ve třech simulovaných situacích. Nejprve bude 

předpokládáno, že zůstane zemědělským pozemkem, poté následuje situace, kdy je pozemek 

určen k zastavění dle územního plánu obce, a v poslední fázi je již pozemkem stavebním. Pro 

všechny simulované možnosti bude určena cena zjištěná dle platného oceňovacího předpisu a 

cena obvyklá metodou přímého porovnání. 

 

 

U pozemku nacházejícího se v zemědělských plochách a rovněž takto užívaného, lze 

předpokládat, že vyhovuje definici zemědělského pozemku podle § 6 odst. 2 oceňovací vyhlášky, 

tedy není předpokládáno jeho nezemědělské využití a neprobíhá u něj územní nebo stavební 

řízení. Zemědělský pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda je oceňován podle 

§ 6 odst. 1 a 2 písmena a) oceňovací vyhlášky, ve kterém se základní cena pozemku určí podle 

bonitovaných půdně ekologických jednotek. Ceny jednotlivých jednotek jsou uvedeny v příloze č. 

4 oceňovací vyhlášky. 

Oceňovaný pozemek má určen celkem 4 kódy BPEJ. Nejmenší část výměry pozemku 

zaujímá půda nadprůměrně produkční s kódem 31210, jemuž je přiřazena cena 14,61 Kč/m
2
. 

Další menší část výměry pozemku zaujímá půda naopak velmi málo produkční s kódem 33234, 

jež je oceňován za 4,51 Kč/m
2
. Převážná část pozemku je tvořena půdou podprůměrně produkční 

s kódy 33221 a 33231, jež jsou oceňovány za 6,03 Kč/m
2 

[6]. 

Po stanovení základní ceny na základě BPEJ se základní cena upraví přirážkami a 

srážkami, které stanovuje § 6 odst. 4 podle přílohy č. 5 oceňovací vyhlášky. Jelikož se pozemek 

nachází v Soběšicích patřící mezi městské části Brna a město Brno má více než 250 tis. obyvatel, 

použije se v položce č. 1 přirážka 320%.  Další přirážky či srážky se na vybraný pozemek již 

neuplatní.  

Výše zmíněný postup ocenění je proveden v tab. č. 1. 
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Tab. č. 1 - Stanovení zjištěné ceny zemědělského pozemku [vlastní] 

Ocenění nezastavěného zemědělského pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Okres Brno-město 

Počet obyvatel obce dle MLO 2018 379 527 

Katastrální území Soběšice 

Pozemek: p.č. 1087/1 

Výměra pozemku m
2
 50734 

Druh pozemku dle KN Orná půda 

BPEJ 

31210 
Základní cena Kč/m

2
 (příl. č. 4) 14,61 

Výměra m
2
 1187 

33221 
Základní cena Kč/m

2
 (příl. č. 4) 6,03 

Výměra m
2
 14579 

33231 
Základní cena Kč/m

2
 (příl. č. 4) 6,03 

Výměra m
2
 30618 

33234 
Základní cena Kč/m

2
 (příl. č. 4) 4,51 

Výměra m
2
 4350 

Úprava dle přílohy č. 5 oceňovací vyhlášky 

Položka č. 1: Jde-li o pozemky na území obce nebo obce sousedních v jejich okolí ve všech 

katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenost od nejblíže 

položeného bodu na hranici území obce: 1.2.1 Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel - území 

obce. 

Položka č. 1 (přirážka) % 320 

Položka č. 2: Jde-li o pozemky, jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části 

obce je 2 a více kilometrů. 

Položka č. 2 (srážka max. 15%) % 0 

Položka č. 3.1 - 3.5: Jde-li o pozemky, jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo 

zvýšenou balvanitostí, zvýšeným výskytem stožárů elektrorozvodných zařízení, potřebou 

odvodnění, lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního 

prostředí anebo vlivem imisního zatížení. 

Položka č. 3.1 (srážka max. 15%) % 0 

Položka č. 3.2 (srážka max. 25%) % 0 

Položka č. 3.3 (srážka max. 35%) % 0 

Položka č. 3.4 (srážka max. 30%) % 0 

Položka č. 3.5 (srážka max. 20%) % 0 

Srážky a přirážky celkem % 320 

Základní cena upravená 

Kč/m
2
  61,362 

Kč/m
2
  25,326 

Kč/m
2
  25,326 

Kč/m
2
  18,942 

Cena pozemku Kč 1 299 893,62    

Cena pozemku po zaokrouhlení (§ 50) Kč 1 299 890    
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Pozemek, který není dle § 9 ZOM stavební, ale je zahrnut do platného územního plánu 

nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, definovaný v oceňovací 

vyhlášce v § 9 odst. 4, se ocení podle § 4 odst. 1 v oceňovací vyhlášce. Protože se nejedná o 

stavební pozemek, cena takto určená je vynásobena koeficientem 0,3 a výsledná upravená 

základní cena činí nejméně 20 Kč/m
2
.  

Město Brno, jehož jsou Soběšice součástí, je obcí vyjmenovanou podle § 3 a základní cena 

pozemku dle přílohy 2 tabulky 1 je stanovená na 3 893,00 Kč/m
2
. Tato zjištěná cena je posléze 

vynásobena indexem cenového porovnání a již zmíněným koeficientem 0,3.  

Tento postup ocenění je uveden v tab. č. 2. Stanovení indexu cenového porovnání je 

uvedeno v tab. č. 3. 

Tab. č. 2 - Stanovení ceny zjištěné u pozemku určeného k zastavění územním plánem [vlastní] 

Ocenění pozemku určeného k zastavění dle ÚP, dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Kraj Jihomoravský 

Okres Brno-město 

Obec (městská část) Soběšice 

Počet obyvatel obce dle MLO 2018 379 527 

Katastrální území Soběšice 

Pozemek: p.č. 1087/1 

Výměra pozemku m
2
 50 734 

Stavba na parcele   Ne 

ZC ZCV  z příl. 2 tab. 1 vyhl. Kč/m
2
 3 893,00 

Obec vyjmenovaná? Ano: Brno, oblast 4 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) 1,000 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) 1,000 

Index polohy 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP 1,000 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I × 0,3  (§ 9 odst. 4) Kč/m
2
 1 168,00 

Cena pozemku v Kč 59 252 240 
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Tab. č. 3 - Stanovení indexu cenového porovnání [vlastní] 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 
  

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Použitá 

hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) 

trhu s nemovitostmi 
Nabídka odpovídá poptávce II 0,00 

2 Vlastnické vztahy 

Nezastavěný pozemek, nebo 

pozemek, jehož součástí je 

stavba, nebo stavba stejného 

vlastníka, nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem na 

pozemku 

V 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na 

prodejnost nem.věcí 

Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 
II 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na 

prodejnost  
Bez vlivu  II 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů  II  0,00  

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav  
 IV  1,00 

 

Součet znaků č. 1 až 5 =              
 
   ) 

 

Index IT = 1,000 

Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2 

Znak 

č. 
Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Použitá 

hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a 

velikost pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  
Svažitost terénu pozemku do 

15% včetně; ostatní orientace 
IV 0,00 

3 Ztížené základové podmínky Neztížené základové podmínky III 0,00 

4 
Chráněná území a ochranná 

pásma 

Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů I 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 

 

Index IO= 1,000 

 





6
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Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3 nad 
2 000 

obyvatel 

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční     

Znak 

č. 
Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Použitá 

hodnota 

1 Druh a účel užití stavby 
Druh hlavní stavby v jednotném 

funkčním celku 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajové části obce III -0,05 

4 

Možnost napojení pozemku 

na inženýrské sítě, které jsou 

v obci 

Pozemek lze napojit na všechny 

sítě v obci nebo obec bez sítě 
I 0,00 

5 
Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost 
I 0,00 

6 
Dopravní dostupnost k 

pozemku 

Příjezd po zpevněné komunikaci, 

s možností parkování na 

pozemku 

VII 0,01 

7 Osobní hromadná doprava 
Zastávka do 200 m včetně, MHD 

- dobrá dostupnost centra obce 
III 0,01 

8 

Poloha pozemku nebo stavby 

z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního využití 

stavby na pozemku 
II 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II 0,00 

10 Nezaměstnanost Vyšší než je průměr v kraji I -0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II 0 

Součet znaků č. 2 až 11= 

 

Index IP= 1,000 

 

 

 

 

 

 

 









 



n

i

iP PPI
2

1 1
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Pozemek, který je dle § 9 ZOM stavební nezastavěný, definovaný v oceňovací vyhlášce v § 

4 odst. 2, se ocení podle § 4 odst. 1 v oceňovací vyhlášce. 

Tab. č. 4 - Stanovení zjištěné ceny nezastavěného stavebního pozemku [vlastní] 

Ocenění nezastavěného stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Kraj Jihomoravský 

Okres Brno-město 

Obec (městská část) Soběšice 

Počet obyvatel obce dle MLO 2018 379 527 

Katastrální území Soběšice 

Pozemek: p.č. 1087/1 

Výměra pozemku m
2
 50 734 

Stavba na parcele   Ne 

ZC ZCV  z příl. 2 tab. 1 vyhl. Kč/m
2
 3 893,00 

Obec vyjmenovaná? Ano: Brno, oblast 4 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) 1,000 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) 1,000 

Index polohy 1,000 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP 1,000 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I Kč/m
2
 3 893,00 

Cena pozemku  Kč 197 507 460 
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Tab. č. 5 - Stanovení indexu cenového porovnání [vlastní] 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1     

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Použitá 

hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) 

trhu s nemovitostmi 
Nabídka odpovídá poptávce II 0,00 

2 Vlastnické vztahy 

Nezastavěný pozemek, nebo 

pozemek, jehož součástí je 

stavba, nebo stavba stejného 

vlastníka, nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem na 

pozemku 

V 0,00 

3 
Změny v okolí s vlivem na 

prodejnost nem.věcí 

Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 
II 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na 

prodejnost  
Bez vlivu  II 0,00 

5 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů  II  0,00  

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav  
 IV  1,00 

 

Součet znaků č. 1 až 5 =              
 
   ) 

 

Index IT = 1,000 

Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2 

Znak 

č. 
Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Použitá 

hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a 

velikost pozemku 
Tvar bez vlivu na využití II 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  
Svažitost terénu pozemku do 

15% včetně; ostatní orientace 
IV 0,00 

3 Ztížené základové podmínky Neztížené základové podmínky III 0,00 

4 
Chráněná území a ochranná 

pásma 

Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
I 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů I 0,00 

Součet znaků č. 1 až 6 = 

 

Index IO= 1,000 
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Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3 nad 
2 000 

obyvatel 

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční     

Znak 

č. 
Název znaku Popis kvalitativního pásma 

Číslo 

kval. 

pásma 

Použitá 

hodnota 

1 Druh a účel užití stavby 
Druh hlavní stavby v jednotném 

funkčním celku 
I 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí 

pozemku a životní prostředí 
Rezidenční zástavba I 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajové části obce III -0,05 

4 

Možnost napojení pozemku 

na inženýrské sítě, které jsou 

v obci 

Pozemek lze napojit na všechny 

sítě v obci nebo obec bez sítě 
I 0,00 

5 
Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 

V okolí nemovité věci je 

dostupná občanská vybavenost 
I 0,00 

6 
Dopravní dostupnost k 

pozemku 

Příjezd po zpevněné komunikaci, 

s možností parkování na 

pozemku 

VII 0,01 

7 Osobní hromadná doprava 
Zastávka do 200 m včetně, MHD 

- dobrá dostupnost centra obce 
III 0,01 

8 

Poloha pozemku nebo stavby 

z hlediska komerční 

využitelnosti 

Bez možnosti komerčního využití 

stavby na pozemku 
II 0,00 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II 0,00 

10 Nezaměstnanost Vyšší než je průměr v kraji I -0,01 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II 0 

Součet znaků č. 2 až 11= 

 

Index IP= 1,000 

 

 

 

 

 









 



n

i

iP PPI
2

1 1
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V tab. č. 6 jsou shrnuty jednotlivé zjištěné ceny pro oceňovaný pozemek parc.č. 1087/1 

v k.ú. Soběšice. Ceny jsou stanoveny dle ZOM a oceňovací vyhlášky. Z celkové ceny a výměry 

pozemku jsou vyjádřeny jednotkové ceny v Kč/m
2
. 

Tab. č. 6 - Přehled zjištěných cen pozemku dle stupně zatřídění pozemku v územním plánování [vlastní] 

Zjištěná cena pozemku - přehled 

Parc.č. 1087/1, k.ú. Soběšice 

Výměra 50 734 m
2
 

St. zatřídění pozemku  

v územním plánování 
Cena celkem (Kč) Cena (Kč/m

2
) 

Zemědělský pozemek 1 299 890 26 

Jiný (k zastavění dle ÚP) 59 252 240 1 168 

Stavební pozemek 197 507 460 3 893 

 

 

Pro stanovení obvyklé ceny mého oceňovaného pozemku je využita metoda přímého 

porovnání. Tato metoda je založena na sestavení vhodné databáze pozemků. První způsob 

vytvoření databáze je na základě zveřejněných inzerátů na internetových stránkách realitních 

kanceláří nebo na serverech, které přehledně sdružují inzerci více realitních kanceláří. V tomto 

případě byl využit server Sreality.cz [18]. Druhým způsobem je využití služeb Katastru 

nemovitostí, který nabízí za poplatek kopie kupních smluv, ve kterých jsou uvedeny příslušné 

cenové údaje. Podrobné informace do databáze, tj. inzeráty a seznam kupních cen, jsou uvedeny 

v příloze této práce na CD nosiči. Vzhledem k tomu, že můj oceňovaný pozemek má velkou 

rozlohu, a to 50 734 m
2
, byla nabídka v inzerci během sledovaného období s podobně velkými 

pozemky nedostatečná. Proto byly do databáze zařazeny i pozemky s nižší rozlohou, které svojí 

rozlohou nabízejí srovnatelné využití jako oceňovaný pozemek. Ovšem pro stanovení obvyklé 

ceny stavebního pozemku byly do databáze zahrnuty pozemky s mnohem menší rozlohou, 

pohybující se kolem 1 000 m
2
, stavební pozemky s větší rozlohou se v nabídce nenacházely. 

Značný rozdíl velikosti oceňovaného pozemku a pozemků v databázi bude zohledněn pomocí 

koeficientu odlišnosti. Dále byly do databáze zařazeny převážně pozemky ležící v okolí města 

Brna, tedy v okrese Brno-venkov.  Jejich nabídka byla výrazně větší než v  již poměrně zastavěném 

městě. Tento aspekt bude při oceňování také zohledněn pomocí koeficientu odlišnosti.  
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Tab. č. 7 - Databáze pozemků - zemědělské pozemky [vlastní] 

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

1 
Brno- 

Bystrc 

Druh pozemku Orná půda 

46 319 2 547 545 55 
Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky AV381B012 

Datum aktualizace 11. 3. 2019 

Nabízíme k prodeji pozemek pro 

zemědělské využití, v Brně-Bystrci,            

o celkové ploše 46 319 m
2
, který je            

v katastru nemovitostí veden jako orná 

půda. Pozemek má přibližný tvar 

obdélníku o rozměrech 115 x 405 m.       

K pozemku vede polní cesta.  Umístění    

v zajímavé lokalitě mezi Brněnskou 

přehradou a obcí Veverské Knínice. 

 

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

2 
Brno- 

Chrlice 

Druh pozemku Orná půda 

12 164 2 492 800 200 
Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky N/RSB/16136/17 

Datum aktualizace 28. 2. 2019 

Nabízíme ke koupi ucelenou 

pozemkovou parcelu o výměře 12 464 

m
2
. Pozemek je bez nájemního vztahu se 

zemědělskými družstvy, neváznou zde 

žádná další omezení.  Obdélníkový tvar, 

přístupné po asfaltové komunikaci. 
  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

3 
Modřice  

u Brna 

Druh pozemku Orná půda 

18 743 5 622 900 300 
Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 5/4597 

Datum aktualizace 1. 3. 2019 

Prodej orné půdy 18 743 m
2
 v Modřicích, 

U Vlečky. Jedná se o rovinatý pozemek     

s příjezdem po asfaltové silnici. Okolní 

zástavba - výrobní a skladovací haly. 
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

4 Šlapanice 

Druh pozemku Orná půda 

10 320 4 742 000 460 
Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 19734 

Datum aktualizace 21. 3. 2019 

Nabízíme k prodeji pozemek - orná půda 

10 320 m
2
 v k.ú. Šlapanice u Brna. 

Pozemek se nachází v bezprostřední 

blízkosti obce Dvorska a leží na hranici 

katastrálních území Dvorska a Šlapanic 

nedaleko dostihového závodiště Brno-

Dvorska a letiště. Pozemek je 

obdélníkového tvaru o rozměrech cca 74 

x 140 m. BPEJ je 20501, jedná se o půdu  

s třídou ochrany II, tedy půda                     

s nadprůměrnou produkční schopností.     

V připravovaném Územním plánu města 

Brna se prozatím počítá i nadále                

s využitím jako orná půda.  
  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

5 Moravany 

Druh pozemku Orná půda 

37 401 1 970 701 53 Zdroj 
Katastr nemovitostí 

Kupní smlouva 

Datum prodeje 6. 10. 2015 

Parcelní číslo 1223/79, katastrální území 

Moravany u Brna. 

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

6 Moravany 

Druh pozemku Orná půda 

18 514 708 190 38 Zdroj 
Katastr nemovitostí 

Kupní smlouva 

Datum aktualizace 24. 11. 2015 

Parcelní číslo 457/134, katastrální území 

Moravany u Brna. 
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

7 
Moravské 

Knínice 

Druh pozemku Orná půda 

14 157 849 420 60 
Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky B30352DM 

Datum aktualizace 30. 12. 2018 

Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky 

o celkové výměře 14 157 m
2
 nacházející 

se v katastrálním území Moravské 

Knínice. Nabídku tvoří jedna parcela orné 

půdy. Parcela se nachází ve vzdálenosti 

cca 400 m od zástavby rodinných domů. 

Příjezd na parcelu je ze silnice směrem     

z obce Moravské Knínice a přes sousední 

parcelu, případně po nezpevněné 

účelové komunikaci. Parcela je aktivně 

obhospodařována a přihlášena v LPIS. 

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

8 
Moravské 

Knínice 

Druh pozemku Orná půda 

19 845 1 050 000 53 
Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky B30451MS 

Datum aktualizace 16. 3. 2019 

Nabízíme k prodeji parcelu orné půdy      

s vysokou bonitou o výměře 19 845 m
2
. Je 

aktivně obhospodařována a přihlášena   

v LPIS bez jakýchkoli omezení 

vlastnického práva. Parcela je umístěna   

v lánu asi 50 m za koncem obce, je 

orientována na jihovýchod, kolmo k silnici 

vedoucí z Moravských Knínic k silnici       

č. 385 vedoucí z Kuřimi do Tišnova.   

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

9 Želešice 

Druh pozemku Orná půda 

14 725 427 025 29 
Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 807 

Datum aktualizace 18. 3. 2019 

Prodáme zemědělskou parcelu parc.č. 

1112/14 nacházející se v k.ú. Želešice 

(okr. Brno-venkov). Jedná se o ornou 

půdu s celkovou výměrou 14 725 m
2
. 
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

10 Želešice 

Druh pozemku Orná půda 

15 795 1 105 650 70 
Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 077-N03906 

Datum aktualizace 15. 2. 2019 

Nabízíme pozemek k investici ležící cca 

500 m severo-západně od výstavby RD 

Bobravy. Celková výměra 15 879 m
2
 a 

šíře cca 60 m.  

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

11 Sokolnice 

Druh pozemku Orná půda 

10 207 865 450 85 
Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 171114029 

Datum aktualizace 23. 2. 2019 

Jedná se o pozemek parc.č. 2 463 v k.ú. 

Sokolnice, o ploše 10 207 m
2
, který leží    

u frekventované silnice vedoucí z Tuřan 

směrem na Telnici, u odbočky k rybníku 

Balaton. Tvar pozemku je téměř 

obdélníkový: šířka 3 357 m, délka 204–

241 m. Druh pozemku nyní orná půda. Je 

možné změnit i na vinici.  V krajní části 

pozemku (u silnice) vede přes pozemek 

podzemní vedení VN, kabel k spol. Brno 

Solar park a.s. a optický kabel (ošetřeno 

věcným břemenem). 

  

 

Po sestavení databáze je vhodné provést Grubbsův parametrický test, kterým se vyloučí 

extrémní hodnoty, které zkreslují výsledné ocenění. Nejprve se testují všechny položky databáze. 

Prvky je nutné vzestupně seřadit, určit jejich číselné charakteristiky, z kterých se vypočítají testová 

kritéria. Tyto kritéria se pak porovnávají s kritickou hodnotou testu, která je již stanovena pro 

jednotlivý počet prvků. Pokud alespoň jeden z testových kritérií odpovídá poměru, kterým je 

nutné hodnotu prvku zamítnout, je tento prvek z databáze vyřazen. Následně se celý proces 

testování opakuje, ale již bez vyřazeného prvku. Testování končí až v situaci, kdy oba poměry se 

vyhodnotí jako nezamítnutí prvku. Zmíněný postup je uveden v tab. č. 8. Do testu byly brány 

vstupní hodnoty zkoumaných prvků, tedy hodnoty neupravené koeficientem redukce na pramen 

ceny. 
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Tab. č. 8 - Grubbsův test - zemědělský pozemek [vlastní] 

Prvek č. 
Jednotková cena 

[Kč/m
2
] 

Vzestupné 

seřazení 

Vzestupné 

seřazení 

Vzestupné 

seřazení 

Vzestupné 

seřazení 

1 55,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

2 200,00 38,00 38,00 38,00 38,00 

3 300,00 53,00 53,00 53,00 53,00 

4 460,00 53,00 53,00 53,00 53,00 

5 53,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

6 38,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

7 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

8 53,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

9 29,00 200,00 200,00 200,00 

 10 70,00 300,00 300,00 

  11 85,00 460,00 

   
 

Číselné 

charakteristiky 

Průměr 127,55 94,30 71,44 55,38 

Směrod. odchylka s 137,59 86,75 50,88 17,41 

Minimum x1 29,00 29,00 29,00 29,00 

Maximum xn 460,00 300,00 200,00 85,00 

Testová kritéria 
T1 0,716 0,753 0,834 1,514 

Tn 2,416 2,371 2,526 1,702 

Kritická 

hodnota testu 

Počet prvků n 11 10 9 8 

T1α = Tnα = 2,235 2,177 2,109 2,031 

 

Kritické hodnoty jsou stanoveny dle počtu prvků, při α = 0,05. 

 

Vyhodnocení Grubbsova testu 

Zamítnutní H0: T1, Tn Porovnání T1α = Tnα  Hodnocení 

T1 ≥ T1α 0,716 < 2,235 Nezamítám hodnotu Ho 

Tn ≥ Tnα 2,416 > 2,235 Zamítám hodnotu Ho 

T1 ≥ T1α 0,753 < 2,177 Nezamítám hodnotu Ho 

Tn ≥ Tnα 2,371 > 2,177 Zamítám hodnotu Ho 

T1 ≥ T1α 0,834 < 2,109 Nezamítám hodnotu Ho 

Tn ≥ Tnα 2,526 > 2,109 Zamítám hodnotu Ho 

T1 ≥ T1α 1,514 < 2,031 Nezamítám hodnotu Ho 

Tn ≥ Tnα 1,702 < 2,031 Nezamítám hodnotu Ho 

 

Z testu byly postupně vyřazeny 3 položky z databáze. 
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Po vyloučení prvků č. 2, 3 a 4 z databáze byla vytvořena tab. č. 9, ve které jsou zbylé prvky 

seskupeny a srovnávány pomocí porovnávací metody. V databázi byly ceny pozemků zjištěny 

z nabídek na realitním trhu a také z realizovaných kupních smluv. Cena z inzerce byla násobena 

koeficientem redukce na pramen zjištění ceny, kterým se zohlední následná skutečně realizovaná 

cena. Jeho hodnota byla stanovena na 0,9. U skutečných kupních cen byl tento koeficient 

uvažován jako 1,0. Samotné ocenění je založeno na určení jednotlivých koeficientů odlišnosti, 

kterými se porovnává oceňovaný pozemek s pozemky srovnávacími. U stanovení obvyklé ceny 

zemědělského pozemku byly určeny koeficienty K1 až K5, které zohledňovaly velikost pozemku, 

lokalitu pozemku, příjezd na pozemek, tvar a svažitost pozemku a jiné případné specifika 

pozemku. Parametr velikosti pozemku byl hodnocen dle úvahy, že větší velikost pozemku přinese 

lepší užitek v zemědělské činnosti. Výsledná jednotková cena oceňovaného zemědělského 

pozemku parc.č. 1087/1, k.ú. Soběšice byla určena na 62 Kč/m
2
. 

Tab. č. 9 - Stanovení obvyklé ceny zemědělského pozemku porovnávací metodou [vlastní] 

Č. Lokalita  
Výměra 

(m
2
) 

Přístup          

k pozemku 

Inženýrské 

sítě 
Jiné 

Oceň. 

objekt 
Brno-Soběšice 50 734 

Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

 mimo zástavbu, okraj obce, 

obdélníkový tvar, mírně svažitý 

1 Brno-Bystrc 46 319 Polní cesta Nejsou 
obdélníkový tvar, mimo zástavbu, 

svažitý 

5 Moravany 37 401 
Bez 

přístupu 
Nejsou 

mimo zástavbu, okraj obce, 

obdélníkový tvar, mírně svažitý 

6 Moravany 18 514 
Bez 

přístupu 
Nejsou 

mimo zásatavbu, obdélníkový 

tvar, mírně svažitý 

7 
Moravské 

Knínice 
14 157 

Bez 

přístupu 
Nejsou 

mimo zástavbu, obdélníkový tvar, 

mírně svažitý 

8 
Moravské 

Knínice 
19 845 

Asfaltová 

komunikace 
Nejsou 

mimo zástavbu, okraj obce, 

obdélníkový tvar, mírně svažitý 

9 Želešice 14 725 Polní cesta Nejsou 
mimo zástavbu, obdélníkový tvar, 

mírně svažitý 

10 Želešice 15 795 Polní cesta Nejsou 
mimo zástavbu, okraj obce, 

obdélníkový tvar, mírně svažitý 

11 Sokolnice 10 207 
Asfaltová 

komunikace 
Nejsou 

mimo zástavbu, obdélníkový tvar, 

mírně svažitý 
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Č. 

Požadovaná 

jednotková 

cena   

KCR 
Cena po 

redukci  
K1 K2 K3 K4 K5 IO 

Jednotková 

cena 

Kč/m
2
   Kč/m

2
 Kč/m

2
 

1 55 0,90 50 1,00 1,00 0,95 0,98 1,00 0,93 53 

5 53 1,00 53 0,98 0,98 0,90 1,00 1,00 0,86 61 

6 38 1,00 38 0,89 0,98 0,90 1,00 1,00 0,78 48 

7 60 0,90 54 0,87 0,94 0,90 1,00 1,00 0,74 73 

8 53 0,90 48 0,90 0,94 1,00 1,00 1,00 0,85 56 

9 29 0,90 26 0,87 0,96 0,95 1,00 1,00 0,79 33 

10 70 0,90 63 0,88 0,96 0,95 1,00 1,00 0,80 78 

11 85 0,90 77 0,85 0,96 1,00 1,00 1,00 0,82 94 

Celkem průměr Kč/m
2
 62 

Minimum Kč/m
2
 33 

Maximum Kč/m
2
 94 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s   19 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s              43 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s              81 

Obvyklá jednotková cena Kč/m
2
 62 

Cena oceňovaného pozemku Kč 3 156 851 

KCR Koeficient redukce na pramen ceny 

K1 Koeficient úpravy na velikost pozemku                                                                                                 

K2 Koeficient úpravy na lokalitu pozemku                                                                                                  

K3 Koeficient úpravy na příjezd k pozemku                                                                                             

K4 Koeficient úpravy na tvar, svažitost pozemku                                                                                                  

K5 Koeficient úpravy na úvahu znalce                                                                                                 

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5)                                                                                                                                  
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Tab. č. 10 - Databáze pozemků - určené k zastavění ÚP [vlastní] 

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

1 
Brno- 

Tuřany 

Druh pozemku Orná půda 

10 000 7 500 000 750 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 850878812 

Datum aktualizace 18. 9. 2018 

Prodej pozemku o rozloze 10 000 m
2
           

v přímém sousedství stávající zástavby,        

s výbornou dopravní dostupností na dálnici 

D1 a D2, či centra města Brna. Slunný, 

rovinatý pozemek s inženýrskými sítěmi na 

hranici, příjezdová komunikace 

nezpevněná, obecní.  

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

2 

Brno- 

Dolní 

Heršpice 

Druh pozemku Orná půda 

23 503 16 452 100 700 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj 
Katastr nemovitostí 

Kupní smlouva 

Datum aktualizace 22. 1. 2018 

Parcelní číslo 406/57, katastrální území 

Dolní Heršpice. Dle územního plánu             

v plochách určených pro bydlení. Šířka a 

délka jsou cca 110 m a 205 m. 
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

3 Moravany 

Druh pozemku Orná půda 

45 220 59 000 000 1 305 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 145573 

Datum aktualizace 5. 11. 2018  

Nabízíme k prodeji pozemky v atraktivní 

lokalitě Brno Moravany. Pozemky jsou 

situovány vedle výstavby a jsou primárně 

určeny k velmi zajímavé investici ve formě 

stavebních parcel. Parcely 662/732 a 

662/740. Rozloha pozemků je 23 400 m
2
 a 

21 820 m
2
. Pozemky jsou přímo vedle 

zástavby v Moravanech a  vzdálenost do 

Brna činí 0,5 km.  

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

4 Malhostovice 

Druh pozemku Orná půda 

32 661 14 697 450 450 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 008234pd 

Datum aktualizace 15. 2. 2019 

Nabízíme k prodeji pozemky parc.č. 4810 a 

parc.č. 4811 o celkové výměře 32 661 m
2
. 

Pozemky se nachází v klidné obci 

Malhostovice a jejich výškové převýšení 

nabízí možnost krásného výhledu na 

Českomoravskou vrchovinu a Drahanskou 

vrchovinu. Pozemky jsou v rámci územního 

plánu určeny pro bydlení a je zpracován 

projekt pro rozšíření inženýrských sítí.  
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

5 
Ivančice- 

Hrubšice 

Druh pozemku Orná půda 

32 135 25 708 000 800 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 676850 

Datum aktualizace 23. 2. 2019 

Prodej stavebního pozemku v obci 

Hrubšice spadající pod město Ivančice. 

Pozemek o celkové ploše 32 153 m
2
 je        

v návrhu územního plánu schválen              

k výstavbě rodinných domů a je zde již 

povoleno dělení pozemku na 27 parcel       

o ploše od 729 m
2 

po 1 670 m
2
. Obec 

Ivančice provede realizaci, napojení 

vodovodu a kanalizace přes pozemek a 

připraví rozbočky na protínající řád přes 

pozemek. Vypracován projekt na optický 

kabel. Elektřina na hranici pozemku, 

přípojka z trafo stanice, o kterou není 

zažádáno. Chybí vypracovat projekt na 

výstavbu RD a není vydáno územní 

rozhodnutí. Předpokládané zahájení 

výstavby RD v roce 2022, které navazuje na 

kolaudaci vodovodu, splaškové a dešťové 

kanalizace. Pozemek se nachází v klidné 

lokalitě.    

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

6 Želešice 

Druh pozemku Orná půda 

15 808 23 712 000 1 500 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 0009 

Datum aktualizace 11. 3. 2019 

Nabízíme exkluzivní možnost koupě 

rozlehlého a výjimečného pozemku pro 

nadstandardní stavbu RD s dostatečným 

soukromím o CP 15 808 m
2
. Pozemek je 

situován na okraji obce Želešice - Brno 

venkov (vzdálenost od Brna 5 min). Je 

orientován se vstupem ze severu a 

orientací zahrady na jih. Pozemek má uliční 

frontu 74 m, délka pozemku je 192 m. 

Výhled z pozemku je orientovaný na les. IS 

na hranici pozemku. Želešice mají 

kompletní občanskou vybavenost a zajišťují 

výbornou dostupnost na dálniční tahy v ČR.  
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

7 Ostrovačice 

Druh pozemku Orná půda 

11 536 9 805 600 850 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 1727372892 

Datum aktualizace 11. 3. 2019 

Nabízíme vám prodej stavebního pozemku 

o velikosti 11 536 m
2
 v obci Ostrovačice. 

Pozemek je rovinný a nachází se v klidné 

části obce. Pozemek je dle platného 

územního plánu v lokalitě určené                 

k výstavbě rodinných domů pro 

individuální bydlení. IS cca 140 m od 

pozemku. Přístupová komunikace 

navržená v územním plánu momentálně 

nesplňuje parametry plnohodnotné 

komunikace (nutno majetkoprávně vyřešit 

rozšíření stávající obecní cesty). Tato 

skutečnost je zohledněna v ceně 

nemovitosti. 

   

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

8 Hradčany 

Druh pozemku Orná půda 

10 002 10 002 000 1 000 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 052N049526 

Datum aktualizace 8. 2. 2019 

Nabízíme k prodeji pozemek o výměře      

10 002 m
2
, který je dle územního plánu 

určen k výstavbě rodinných domů. Mírně 

svažitý, slunný pozemek bez náletových 

dřevin (aktuálně využívaný jako orná půda) 

je situován na jižním okraji obce Hradčany 

u Tišnova, jen 8 km severně od Kuřimi.       

V územním plánu Hradčan je do budoucna 

navrženo vybudovat novou přístupovou 

komunikaci ze silnice II/385 (Čebín– 

Hradčany), což by bylo urbanisticky a 

dopravně nejlepší řešení. Parcelní číslo: 

1404, číslo LV 392, katastrální území 

Sentice. 
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

9 Sokolnice 

Druh pozemku Orná půda 

12 095 24 093 240 1 992 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 277-N00016 

Datum aktualizace 11. 3. 2019 

Nabízíme pozemek 12 095 m
2
 schválený 

dle územního plánu k výstavbě rodinných 

domů. Obec Sokolnice se nachází 5 km 

jižně od Brna. Pro svoji blízkost Brnu je 

obec velmi žádanou lokalitou. Velikost 

pozemku: šířka 48 m, délka 205 m. 

Pozemek je v územním plánu označen Z4 a 

je určen k výstavbě rodinných domů. Na 

pozemku jde vybudovat několik stavebních 

parcel, které nesmí být menší než 500 m
2
. 

Dále ke stavebním parcelám jde vybudovat 

přístupová veřejná komunikace, která bude 

napojena na ulici Šlapanickou a bude 

splňovat normové hodnoty. Už nemusí být 

vypracována uzemně plánovací studie. 

Všechny inženýrské sítě vedou přímo          

v přilehlé komunikaci.  
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

10 Čebín 

Druh pozemku Orná půda 

7 021 10 531 500 1 500 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 6342 

Datum aktualizace 16. 2. 2019 

Nabízíme na prodej pozemek v Čebíně       

o rozloze 7 021 m
2
 (mírně zkosený 

obdélník cca 35 x 195 m). Pozemek se 

nachází v oblasti, kde začala intenzívní 

výstavba rodinných domů. Platný územní 

plán obce počítá s výstavbou jedné řady 

domů podél páteřní komunikace na přední 

kratší straně pozemku, avšak současné 

aktivity i poloha stávajících místních 

komunikací svědčí o brzké perspektivě 

zástavby celé oblasti. Na hranici pozemku 

je obecní kanalizace a rozvody elektro. 

Kolem pozemku vede nezpevněná obecní 

komunikace, plánovaná jako komunikace 

místní zpevněná. Jde o zajímavou 

příležitost pro developerskou aktivitu: 

rozměr pozemku umožňuje umístění až 10 

pozemků pro stavbu RD o výměře cca 500 

m
2
 s centrálním pásem pro obslužnou 

komunikaci o šířce 6 m. Podobné řešení 

bylo již v téže lokalitě realizováno. 

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

11 

Babice 

nad 

Svitavou 

Druh pozemku Orná půda 

7 013 12 272 750 1 750 

Zastavitelné dle ÚP Ano 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky N74361 

Datum aktualizace 19. 3. 2019 

Nabízíme k prodeji pozemek o celkové 

ploše 7 013 m
2
, z nichž je minimálně 1 821 

m
2
 zastavitelných pro bydlení (dle UP). 

Pozemek se nachází v bezprostřední 

blízkosti přírody. Kanalizace na pozemku, 

voda a elektřina v přilehlé komunikaci (na 

hranici pozemku). Jedná se o velmi 

atraktivní místo, s jedinečným výhledem až 

na samotné Brno.   
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Tab. č. 11 - Grubbsův test - pozemek určen ÚP k zastavění [vlastní] 

Prvek č. 
Jednotková cena 

[Kč/m
2
] 

Vzestupné 

seřazení 

   1 750 450 

   2 700 700 

   3 1305 750 

   4 450 800 

   5 800 850 

   6 1500 1000 

   7 850 1305 

   8 1000 1500 

   9 1992 1500 

   10 1500 1750 

   11 1750 1992 

   

      

Číselné 

charakteristiky 

Průměr 1 145,18 

   Směrod. odchylka s 492,47 

   Minimum x1 450,00 

   Maximum xn 1 992,00 

   
Testová kritéria 

T1 1,412 

   Tn 1,720 

   Kritická 

hodnota testu 

Počet prvků n 11 

   T1α = Tnα = 2,235 

   

      Vyhodnocení Grubbsova testu 

Zamítnutní H0: T1, Tn Porovnání T1α = Tnα  Hodnocení 

T1 ≥ T1α 1,412 < 2,235 Nezamítám hodnotu Ho 

Tn ≥ Tnα 1,720 < 2,235 Nezamítám hodnotu Ho 

 

Na základě Grubbsova testu nebyl z databáze pozemků vyloučen žádný pozemek. Kritické 

hodnoty jsou stanoveny dle počtu prvků, při α = 0,05. 

Po provedení Grubbsova testu byla vytvořena tab. č. 12, ve které jsou prvky databáze 

seskupeny a srovnávány pomocí porovnávací metody. V databázi byly ceny pozemků zjištěny 

z nabídek na realitním trhu a také z realizovaných kupních smluv. Cena z inzerce byla násobena 

koeficientem redukce na pramen zjištění ceny, kterým se zohlední následná skutečně realizovaná 

cena. Jeho hodnota byla stanovena na 0,95 a její určení se odvíjelo z dizertační práce M. Cupala, 

který ve své práci analyzoval a stanovoval výši hodnoty koeficientu redukce na zdroj ceny              

u pozemků pro jednotlivé kraje ČR a jejich města a obce [19]. U skutečných kupních cen byl tento 

koeficient uvažován jako 1,0. Samotné ocenění je založeno na určení jednotlivých koeficientů 
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odlišnosti, kterými se porovnává oceňovaný pozemek s pozemky srovnávacími. U stanovení 

obvyklé ceny pozemku určeného k zastavění ÚP byly určeny koeficienty K1 až K7, které 

zohledňovaly velikost pozemku, lokalitu pozemku, příjezd na pozemek, tvar pozemku (svažitost a 

orientace pozemku ke světovým stranám), vzdálenost inženýrských sítí k hranici pozemku, využití 

pozemku a jiné případné specifika pozemku. Optimální doporučená velikost pozemku k bydlení 

se pohybuje kolem 800–1 000 m
2
, s touto úvahou byl hodnocen parametr velikosti, pokud je 

srovnávací pozemek výrazněji menší a blíže se přibližuje doporučovanému rozmezí, je brán jako 

lepší než oceňovaný pozemek. Výsledná jednotková cena oceňovaného pozemku určeného 

k zastavění ÚP s parc.č. 1087/1, k.ú. Soběšice byla určena na 1 186 Kč/m
2
. 

Tab. č. 12 - Stanovení obvyklé ceny pozemku určeného k zastavění ÚP porovnávací metodou [vlastní] 

Č. Lokalita  
Výměra 

(m
2
) 

Přístup             

k pozemku 

Inženýrské 

sítě 
Jiné 

Oceň. 

objekt 

Brno- 

Soběšice 
50 734 

Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

 mimo zástavbu, okraj obce, 

obdélníkový tvar, mírně svažitý 

1 Brno-Tuřany 10 000 
Nezpevněná 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

zástavba v sousedství, rovinatý, 

obdélníkový tvar 

2 
Brno-Dolní 

Heršpice 
23 503 

Nezpevněná 

komunikace 

Vzdáleny 

do 100 m 

zástavba v sousedství, rovinatý, 

obdélníkový tvar 

3 Moravany 45 220 
Nezpevněná 

komunikace 

Vzdáleny 

do 100 m 

v blízkosti zástavby, svažitý, 

obdélníkový tvar 

4 Malhostovice 32 661 
Nezpevněná 

komunikace 

Vzdáleny 

do 150 m 

okraj obce, mimo zástavbu, svažitý, 

nepravidelný obdélníkový tvar, 

nutnost kácení porostů 

5 
Ivančice- 

Hrubšice 
32 135 

Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

v zástavbě, rovinatý, obdélník. tvar, 

povoleno rozdělení na 27 parcel 

6 Želešice 15 808 
Nezpevněná 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

 v blízkosti zástavby, mírně svažitý, 

uliční šíře 74 m, obdélníkový tvar, 

na jih, nutnost kácení porostů 

7 Ostrovačice 11 536 

Nezpevněná: 

nesplňuje 

parametry  

komunikace 

Vzdáleny 

140 m 

v blízkosti zástavby, rovinatý, 

nepravidelný obdélníkový tvar, 

nutno vyřešit rozšíření cesty k 

pozemku 

8 Hradčany 10 002 Bez přístupu 
Vzdáleny 

do 100 m 

v blízkosti zástavby, mírně svažitý, 

obdélníkový tvar 

9 Sokolnice 12 095 
Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

v blízkosti zástavby, mírně svažitý, 

obdélníkový tvar 

10 Čebín 7 021 
Nezpevněná 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

v zástavbě, rovinatý, obdélníkový 

tvar 

11 
Babice nad 

Svitavou 
7 013 

Nezpevněná 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

v zástavbě, rovinatý, obdélník. tvar, 

min 1 821 m
2
 zastavitelných 
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Č. 

Požadovaná 

jednotková 

cena   
KCR 

  

Cena 

po 

redukci  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Jednotková 

cena 

Kč/m
2
 Kč/m

2
 Kč/m

2
 

1 750 0,95 713 1,09 1,00 0,95 1,02 1,00 1,00 1,00 1,06 675 

2 700 1,00 700 1,00 1,00 0,95 1,02 0,85 1,00 1,00 0,82 850 

3 1 305 0,95 1 240 1,00 0,98 0,95 0,97 0,85 1,00 1,00 0,77 1 615 

4 450 0,95 428 1,00 0,93 0,95 0,96 0,80 1,00 1,00 0,68 630 

5 800 0,95 760 1,00 0,93 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 0,95 801 

6 1 500 0,95 1 425 1,04 0,96 0,95 0,99 1,00 1,00 1,00 0,94 1 518 

7 850 0,95 808 1,07 0,94 0,90 1,02 0,80 1,00 1,00 0,74 1 093 

8 1 000 0,95 950 1,09 0,93 0,90 1,00 0,85 1,00 1,00 0,78 1 225 

9 1 992 0,95 1 892 1,07 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1 842 

10 1 500 0,95 1 425 1,12 0,94 0,95 1,02 1,00 1,10 1,00 1,12 1 270 

11 1 750 0,95 1 663 1,12 0,96 0,95 1,02 1,00 1,10 0,95 1,09 1 527 

Celkem průměr Kč/m
2
 1 186 

Minimum Kč/m
2
 630 

Maximum Kč/m
2
 1 842 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s 411 

Pravděpodobná spodní hranice                                                          průměr - s              775 

Pravděpodobná horní hranice                                                          průměr + s              1 597 

Obvyklá jednotková cena Kč/m
2
 1 186 

Cena oceňovaného pozemku Kč 60 169 130 

KCR Koeficient redukce na pramen ceny 

K1 Koeficient úpravy na velikost pozemku                                                                                                 

K2 Koeficient úpravy na lokalitu pozemku                                                                                                  

K3 Koeficient úpravy na příjezd k pozemku                                                                                                  

K4 Koeficient úpravy na tvar pozemku (svažitost, orientace ke světovým stranám)                                                                                                 

K5 Koeficient úpravy na inženýrské sítě                                                                                                  

K6 Koeficient úpravy na využití pozemku                                                                                         

K7 Koeficient úpravy na úvahu znalce                                                                                               

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 x K6 x K7)                                                                                                                                  
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Tab. č. 13 - Databáze pozemků - stavební pozemky [vlastní] 

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

1 
Brno- 

Ivanovice 

Druh pozemku Orná půda 

6 012 39 000 000 6 487 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky S_poz_ko_Ivan 

Datum aktualizace 8. 3. 2019 (prodáno) 

Nabízíme k prodeji zajímavé pozemky       

s celkovou plochou 6 012 m
2
                       

v katastrálním území Ivanovice. Pozemky 

společně vytváří jednu ucelenou plochu 

vhodnou pro výstavbu. Inženýrské sítě 

jsou na hranici pozemku, pozemky podél 

hlavní komunikace. V Územním plánu 

města Brna se jedná o plochu 

všeobecného bydlení. 

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

2 
Brno- 

Sadová 

Druh pozemku Orná půda 

1 472 14 572 800 9 900 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 0812 

Datum aktualizace 1. 4. 2019 (Prodáno) 

Nabízíme k prodeji exkluzivní pozemek    

u lesa pro výstavbu RD či dvojdomu.         

K pozemku vede asfaltová komunikace, 

sítě na hranici pozemku. Uliční šíře 

pozemku 23 m. Možnost rozparcelovaní 

pozemku pro výstavbu dvojdomu.  Index 

podlahové plochy 0,4. Jediná podmínka je 

rovná střecha domu. Katastrální území 

Sadová se nachází na severovýchodě 

městské části Královo Pole. Jedná se         

o výjimečnou lokalitu na severu města 

Brna, s nádhernými výhledy do okolí, v 

těsném sousedství Soběšic a sídliště 

Lesná. Jedná se o jednu z posledních 

atraktivních lokalit ve městě určenou pro 

čisté bydlení, dobře dostupnou i MHD. 
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

3 
Brno- 

Komín 

Druh pozemku Zahrada 

1 162 11 620 000 10 000 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 36224 

Datum aktualizace 2. 4. 2019 

Nabízíme ke koupi svažitý stavební 

pozemek o rozloze 1 162 m
2
. Pozemek se 

nachází v brněnské části Komín na ulici 

Podveská, tato oblast velmi lukrativní, 

nachází se v blízkosti přehrady a centra 

města. Pozemek je vhodný ke stavbě 

rodinného domu, případně menšího 

developerského projektu. Dle územního 

plánu je celý pozemek určen jako plocha   

k bydlení a IPP je  0,8. Maximální výška 

povolené stavby jsou 3 podlaží. Na 

pozemku se aktuálně nachází studna a ve 

vrchní části chatka. K pozemku vede 

asfaltová silnice a veškeré inženýrské sítě. 

Šířka 12,5–15 m, délka 85–90 m. 

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

4 
Brno- 

Bohunice 

Druh pozemku Zahrada 

1 193 14 316 000 12 000 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 518441 

Datum aktualizace 18. 3. 2019 

Nabízíme k prodeji stavební pozemek pro 

výstavbu samostatně stojícího rodinného 

domu. Součástí kupní ceny je územní 

rozhodnutí na umístění rodinného domu, 

společné příjezdové komunikace a 

inženýrských sítí. Pozemek se nachází na 

mírném východním svahu horizontu 

Červeného kopce. Pozemek má 

obdélníkový tvar s uliční šíří 15,7 m a je 

dostupný z horní i spodní části. Na 

pozemku je přivedena voda a elektřina. 

Odpady řešeny dočasně pomocí jímky, 

než bude provedena kanalizace. 
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

5 
Brno-Horní 

Heršpice 

Druh pozemku Zahrada 

1 578 11 046 000 7 000 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 00220 

Datum aktualizace 20. 1. 2019 

Prodej lukrativního pozemku v lokalitě 

Horní Heršpice, který hraničí                       

s katastrálním územím Moravany. 

Pozemek se nachází v blízkosti ulice 

Vzdálená. Celková plochy pozemku je       

1 578 m
2
. V územním plánu města Brna je 

pozemek veden jako stavební parcela       

s indexem 0,3, plochy B, C čisté bydlení, 

tedy pro stavbu příměstského bydlení, 

rodinných domů apod. Není zde žádné 

ochranné pásmo. Přímo na pozemku 

nejsou zbudovány žádné technické sítě 

(elektro, vodovod, kanalizace), ale 

nacházejí se v těsné blízkosti pozemku. 

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

6 
Brno- 

Tuřany 

Druh pozemku Zahrada 

3 321 13 284 000 4 000 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 18360 

Datum aktualizace 1. 4. 2019 

Prodej stavebních pozemků v atraktivní 

lokalitě vyhledávané části Brna. Klidná, 

okrajová zástavba zároveň s výbornou 

dopravní dostupností na dálnici D1 a D2, 

či centra města. Pozemky o rozloze 3 321 

m
2
 leží na rovině, s výbornou orientací, v 

těsném sousedství stávající zástavby. 

Příjezd po zpevněné obecní komunikaci, 

inženýrské sítě voda, elektřina a 

kanalizace u hrany pozemku. Pozemky 

Územním plánem města Brna určeny pro 

bydlení. Na část pozemku je již 

zpracováno rozhodnutí o umístění stavby 

RD. Na pozemcích je však možno umístit i 

více RD. 
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

7 
Bílovice nad 

Svitavou 

Druh pozemku Orná půda 

1 053 10 399 000 9 876 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 4146564700 

Datum aktualizace 24. 4. 2019 

Prodej stavebního pozemku v obci 

Bílovice nad Svitavou. Parcela o výměře   

1 053 m
2
 navazuje na současnou obecní 

zástavbu a leží pouhých pár metrů od 

autobusové zastávky. Veškeré inženýrské 

sítě jsou k dispozici při hranici pozemku,  

k němuž je již vybudována příjezdová 

cesta. Parcela leží v klidné lokalitě a nabízí 

dobrou dopravní dostupnost do centra 

Brna. 

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

8 
Mokrá- 

Horákov 

Druh pozemku Orná půda 

3 096 15 480 000 5 000 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 4497 

Datum aktualizace 28. 3. 2019 

Dostupnost do centra Brna je příjemných 

15 až 20 minut, jak po dálnici, tak po 

okresní cestě. Všechny naše pozemky 

končí lesem Moravského krasu a přímo 

navazují na zastavěné území obce. 

Pozemky jsou v mírném sklonu, který 

zajistí jedinečný vzhled celé lokality 

splývající s přírodou. Plnohodnotná 

příjezdová komunikace, parkování pro 

hosty, inženýrské sítě, na tom všem se 

nyní již pracuje.  
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

9 
Mokrá- 

Horákov 

Druh pozemku Orná půda 

1 000 5 000 000 5 000 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 009399 

Datum aktualizace 29. 3. 2019 

Nabízíme ke koupi stavební pozemek       

1 000 m
2
 na jedinečném místě na kraji 

lesa v obci Mokrá Horákov. Jedná se         

o jeden ze 2 posledních pozemků              

k prodeji v nově vznikající lokalitě               

s maximálně 30 novými rodinnými domy. 

Plnohodnotná příjezdová komunikace, 

parkování pro hosty, kompletní 

inženýrské sítě (elektro, voda, plyn, 

kanalizace), to vše bude připraveno. 

Doslova pár kroků od pozemku začíná 

CHKO Moravský kras. Umístění pozemku 

poskytne majiteli maximum soukromí. 

Dostupnost na kraj Brna 10km/10 min., 

do centra 15–20 min. autem.  Obec 

Mokrá-Horákov má veškerou občanskou 

vybavenost.   

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

10 Hostěnice 

Druh pozemku Orná půda 

2 963 11 852 000 4 000 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 008407pd 

Datum aktualizace 29. 3. 2019 

Nabízíme k prodeji stavební pozemek     

(2 770 m
2
) s vydaným stavebním 

povolením pro dva rodinné domy. Jedná 

se o pozemek s rovinatou částí a částí 

svažitou, porostlou vzrostlými 

borovicemi. Pozemek je orientován na 

jihozápad s čistým výhledem na lesní 

horizont. Se stavebním pozemkem se 

prodává i podíl na soukromé příjezdové 

cestě. Povolené rodinné domy jsou o 

dvou nadzemních a jednom podzemním 

podlaží, o dispozicích 5+kk s terasami a 

garáží. Na hranici pozemku je přiveden 

vodovod, elektřina, kanalizace i plyn. 

Obec Hostěnice má výbornou dopravní 

dostupnost s dojezdem do Brna cca 10 

km.    
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

11 Rozdrojovice 

Druh pozemku Trvalý travní porost 

2 148 14 606 400 6 800 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky  PO067 

Datum aktualizace 1. 3. 2019 

Nabízíme k prodeji krásný pozemek          

s exkluzívním výhledem na přehradu        

v Rozdrojovicích o výměře 2 148 m
2
. 

Pozemek je umístěn na konci slepé ulice  

s pěknými novými domy a má dostatek 

soukromí. Uliční šíře pozemku je 28 m, 

délka 82 m, orientace JZ. Veškeré IS na 

hranici pozemku - elektřina, plyn, voda a 

kanalizace. Na základě geometrického 

plánu možnost rozdělení na 2 pozemky   

o velikosti 931 m
2
 a cca 1200 m

2
.  

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

12 Rozdrojovice 

Druh pozemku Orná půda 

1 608 10 452 000 6 500 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 9370 

Datum aktualizace 13. 4. 2019 

Nabízíme prodej exkluzivního pozemku 

na periferii Brna u Brněnské přehrady      

s krásným výhledem. Jižně orientovaný 

pozemek. Parcela je plně připravena pro 

výstavbu samostatně stojícího domu. 

Případně je i možná výstavba dvojdomu. 

Nová příjezdová komunikace, veškeré sítě 

na pozemku, oploceno. Pozemek má 

ideální tvar čtverce cca 38 x 40m, vlastní 

výměra parcely činí 1 513 m
2
, k tomu 

náleží spoluvlastnický podíl k pozemku 

příjezdové komunikace, odpovídající 95 

m
2
 z její výměry.  
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Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

13 Moravany 

Druh pozemku Orná půda 

20 582 82 328 000 4 000 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 36202 

Datum aktualizace 1. 3. 2019 

Nabídka prodeje pozemku o výměře      

20 582 m
2
. Pozemek, jehož šíře činí 74,5 

m, se nachází v obci Moravany u Brna a 

nabízí krásný výhled. Na pozemek ještě 

nebylo vydáno územní rozhodnutí či 

souhlas, ale na jeho vydání se již pracuje. 

  

Č. Obec Popis 
Výměra     

[m
2
]  

Cena celkem      

[Kč]  

Cena  

[Kč/m
2
]  

14 Nebovidy 

Druh pozemku Orná půda 

2 500 7 500 000 3 000 

Využitelnost Stavební pozemek 

Zdroj Sreality.cz 

Kód zakázky 598053 

Datum aktualizace 21. 3. 2019 

Nabízíme prodej krásného stavebního 

pozemku vhodného pro výstavbu až dvou 

vil v lokalitě Nebovidy. Pozemek je mírně 

svažitý a je obdélníkového tvaru, je            

k němu příjezd po asfaltové komunikaci. 

Elektřina na hranici pozemku, vlastní 

studna. Výhodou je možnost vystavit vilku 

ve spodní části parcely nebo zvolit 

variantu osazení domu v horním prostoru 

parcely, čímž získáte krásné 

panoramatické výhledy. Je vyřízeno 

stavební povolení, můžete ihned stavět. 
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Tab. č. 14 - Grubbsův test - stavební pozemek [vlastní] 

Prvek č. 
Jednotková cena 

[Kč/m
2
] 

Vzestupné 

seřazení 

   1 6 487 3 000 

   2 9 900 4 000 

   3 10 000 4000 

   4 12 000 4 000 

   5 7 000 5 000 

   6 4 000 5 000 

   7 9 876 6 487 

   8 5 000 6 500 

   9 5 000 6 800 

   10 4000 7 000 

   11 6 800 9 876 

   12 6 500 9 900 

   13 4 000 10 000 

   14 3 000 12 000 

   

      

Číselné 

charakteristiky 

Průměr 6 683,07 

   Směrod. odchylka s 2 784,96 

   Minimum x1 3 000,00 

   Maximum xn 12 000,00 

   
Testová kritéria 

T1 1,323 

   Tn 1,909 

   Kritická 

hodnota testu 

Počet prvků n 14 

   T1α = Tnα = 2,371 

   

      Vyhodnocení Grubbsova testu 

Zamítnutní H0: T1, Tn Porovnání T1α = Tnα  Hodnocení 

T1 ≥ T1α 1,323 < 2,371 Nezamítám hodnotu Ho 

Tn ≥ Tnα 1,909 < 2,371 Nezamítám hodnotu Ho 

 

Na základě Grubbsova testu nebyl z databáze pozemků vyloučen žádný pozemek. Kritické 

hodnoty jsou stanoveny dle počtu prvků, při α = 0,05. Po provedení Grubbsova testu byla 

vytvořena tab. č. 15, ve které jsou prvky databáze seskupeny a srovnávány pomocí porovnávací 

metody. V databázi byly ceny pozemků zjištěny z nabídek na realitním trhu. Cena z inzerce byla 

násobena koeficientem redukce na pramen zjištění ceny, kterým se zohlední následná skutečně 

realizovaná cena. Jeho hodnota byla stanovena na 0,95 a její určení se odvíjelo z dizertační práce 

M. Cupala, který ve své práci analyzoval a stanovoval výši hodnoty koeficientu redukce na zdroj 

ceny u stavebních pozemků pro jednotlivé kraje ČR a jejich města a obce [19]. Dvě nabídky 
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z databáze se během sledovaného období prodaly a to během krátké doby. U těchto pozemků 

byl koeficient redukce uvažován jako 1,0. Samotné ocenění je založeno na určení jednotlivých 

koeficientů odlišnosti, kterými se porovnává oceňovaný pozemek s pozemky srovnávacími.          

U stanovení obvyklé ceny stavebního pozemku byly určeny koeficienty K1 až K7, které 

zohledňovaly velikost pozemku, lokalitu pozemku, příjezd na pozemek, tvar pozemku (svažitost, 

orientace ke světovým stranám), vzdálenost inženýrských sítí k hranici pozemku, využití pozemku 

a jiné případné specifika pozemku. U stanovení koeficientu velikosti je aplikována stejná úvaha 

jako u porovnání pozemků určených k zastavění. Dalším koeficientem, který se výrazněji promítl 

do výsledné ceny, byl koeficient využití pozemku, jehož pomocí se vyjádří, zdali se posuzovaný 

pozemek může zastavět celý či je nutné na něm zřídit i komunikace a případné plochy pro 

infrastrukturu. Jako lepší je tedy uvažován stavební pozemek, který lze celý dle příslušného % 

zastavěnosti využít pro stavbu RD. Výsledná jednotková cena oceňovaného stavebního pozemku 

parc.č. 1087/1, k.ú. Soběšice byla určena na 4 600 Kč/m
2
. 

Tab. č. 15 - Stanovení obvyklé ceny stavebního pozemku porovnávací metodou [vlastní] 

Č. Lokalita  
Výměra 

(m
2
) 

Přístup          

k pozemku 

Inženýrské 

sítě 
Jiné 

Oceň. 

objekt 
Brno-Soběšice 50 734 

Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

 mimo zástavbu, okraj obce, 

obdélníkový tvar, mírně svažitý 

1 
Brno- 

Ivanovice 
6 012 

Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

v zástavbě, nepravidelný tvar, 

rovinatý 

2 Brno-Sadová 1 472 
Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

v zástavbě, obdélníkový tvar, 

rovinatý 

3 Brno-Komín 1 162 
Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

v zástavbě, obdélníkový tvar, mírně 

svažitý 

4 
Brno- 

Bohunice 
1 193 

Nezpevněná 

komunikace 

Na 

pozemku 

zahrad.osada, obdélníkový tvar, 

svažitý, východní svah 

5 
Brno-Horní 

Heršpice 
1 578 

Nezpevněná 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

v zástavbě, nepravidelný 

obdélníkový tvar, rovinatý 

6 Brno-Tuřany 3 321 
Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

okrajová zástavba, obdélníkový 

tvar, rovinatý, na část pozemku 

zpracováno úz.rozhodnutí 

7 
Bílovice nad 

Svitavou 
1 053 

Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

okrajová zástavba, obdélníkový 

tvar, rovinatý 

8 
Mokrá- 

Horákov 
3 096 

Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 
okrajová zástavba, mírně svažitý 

9 
Mokrá- 

Horákov 
1 000 

Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 
okrajová zástavba, mírně svažitý 
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Č. Lokalita  
Výměra 

(m
2
) 

Přístup          

k pozemku 

Inženýrské 

sítě 
Jiné 

10 Hostěnice 2 963 
Nezpevněná 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

okrajová zástavba, mírně svažitý, 

svah jihozápadní, stavební povolení 

pro 2 domy, nutnost pokácení 

porostů 

11 Rozdrojovice 2 148 
Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

okrajová zástavba, obdélníkový tvar, 

mírně svažitý, svah JZ 

12 Rozdrojovice 1 608 
Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

okrajová zástavba, čtvercový tvar, 

mírně svažitý, svah J 

13 Moravany 20 582 
Asfaltová 

komunikace 

Na hranici 

pozemku 

okrajová zástavba, obdélníkový tvar, 

mírně svažitý, územní rozhodnutí 

není vydáno, pracuje se na něm 

14 Nebovidy 2 500 
Asfaltová 

komunikace 

ES na 

hranici 

pozemku 

obdélníkový tvar, svažitý 
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Č. 

Požadovaná 

jednotková 

cena   KCR 

Cena 

po 

redukci  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 
Jednotková cena 

Kč/m
2
 Kč/m

2
 Kč/m

2
 

1 6 487 1,00 6 487 1,14 1,00 1,00 1,03 1,00 1,15 1,00 1,35 4 804 

2 9 900 1,00 9 900 1,20 1,00 1,00 1,03 1,00 1,20 1,00 1,48 6 675 

3 10 000 0,95 9 500 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,44 6 597 

4 12 000 0,95 11 400 1,20 1,00 0,95 0,97 1,10 1,20 1,00 1,46 7 810 

5 7 000 0,95 6 650 1,20 1,00 0,95 1,03 1,00 1,20 1,00 1,41 4 720 

6 4 000 0,95 3 800 1,18 1,00 1,00 1,03 1,00 1,20 1,00 1,46 2 605 

7 9 876 0,95 9 382 1,20 0,99 1,00 1,03 1,00 1,20 1,00 1,47 6 390 

8 5 000 0,95 4 750 1,18 0,98 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,39 3 423 

9 5 000 0,95 4 750 1,20 0,98 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,41 3 366 

10 4 000 0,95 3 800 1,18 0,97 0,95 0,98 1,00 1,18 1,00 1,26 3 022 

11 6 800 0,95 6 460 1,18 0,99 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,40 4 608 

12 6 500 0,95 6 175 1,20 0,99 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,43 4 332 

13 4 000 0,95 3 800 1,02 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3 802 

14 3 000 0,95 2 850 1,18 0,97 1,00 0,97 0,95 1,20 1,00 1,27 2 252 

Celkem průměr Kč/m
2
 4 600 

Minimum Kč/m
2
 2 252 

Maximum Kč/m
2
 7 810 

Směrodatná výběrová odchylka                                                        s   1 697 

Pravděpodobná spodní hranice                                                        průměr - s              2 903 

Pravděpodobná horní hranice                                                        průměr + s              6 298 

Obvyklá jednotková cena Kč/m
2
 4 600 

Cena oceňovaného pozemku Kč 233 392 650 

KCR Koeficient redukce na pramen ceny 

K1 Koeficient úpravy na velikost pozemku                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na lokalitu pozemku                                                                                                 

K3 Koeficient úpravy na příjezd k pozemku                                                                                                 

K4 Koeficient úpravy na tvar pozemku (svažitost, orientace ke světovým stranám)                                                                                                

K5 Koeficient úpravy na inženýrské sítě                                                                                                 

K6 Koeficient úpravy na využití pozemku                                                                                     

K7 Koeficient úpravy na úvahu znalce                                                                                                  

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 x K6 x K7)                                                                                                                                  
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V tab. č. 16 jsou shrnuty jednotlivé obvyklé ceny pro oceňovaný pozemek parc.č. 1087/1 

v k.ú. Soběšice. Ceny jsou stanoveny dle porovnávací metody. Z celkové ceny a výměry pozemku 

jsou vyjádřeny jednotkové ceny v Kč/m
2
. 

U stanovení ceny zemědělského pozemku se oceňovaný pozemek nejvýrazněji lišil od 

srovnávacích pozemků v databázi u kritéria velikosti pozemku a příjezdu na pozemek. V obou 

těchto kritériích byl oceňovaný pozemek určen jako lepší. 

Do stanovení ceny pozemku určeného k zastavění a stavebního pozemku se výrazně 

promítlo opět kritérium velikosti pozemku, ale na rozdíl u ocenění zemědělského pozemku se tu 

vyskytly i kritéria vzdálenosti a výskytu inženýrských sítí a využití pozemku, kterým je zohledněna 

možnost pozemek ihned zastavět. 

Tab. č. 16 - Přehled obvyklých cen pozemku dle stupně zatřídění pozemku v územním plánování 

[vlastní] 

Obvyklá cena pozemku - přehled 

Parc.č. 1087/1, k.ú. Soběšice 

Výměra 50 734 m
2
 

Zatřídění pozemku         

v územním plánování 
Cena celkem (Kč) Cena (Kč/m

2
) 

Zemědělský pozemek 3 156 851 62 

Jiný (k zastavění dle ÚP) 60 169 130 1 186 

Stavební pozemek 233 392 650 4 600 
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Výsledky ceny zjištěné a ceny obvyklé oceňovaného pozemku parc.č. 1087/1, k.ú. Soběšice 

jsou uvedeny v tab. č. 17 a znázorněny v grafech č. 3 a č. 4. Cena (zjištěná i obvyklá) pozemku se 

postupně zvyšuje s rostoucí možností na pozemku provést výstavbu. Za nejnižší cenu je tedy 

oceněn zemědělský pozemek v druhu orná půda. Jakmile je pozemek určen k zastavění dle 

územního plánu, jeho cena se výrazně zvýší. Nejvýše je cena stanovena pro pozemek stavební, na 

který již byl vydán územní souhlas či rozhodnutí a je možno na něm realizovat stavbu.  

Tab. č. 17 - Vyhodnocení ocenění pozemku [vlastní] 

Vyhodnocení ocenění 

Pozemek parc.č. 1087/1, k.ú. Soběšice 

Výměra 50 734 m
2
 

Zatřídění pozemku              

v územním plánování 

Cena zjištěná Cena obvyklá 

Kč/m
2
 Kč Kč/m

2
 Kč 

Zemědělský pozemek 26 1 299 890 62 3 156 851 

Jiný (k zastavění dle ÚP) 1 168 59 252 240 1 186 60 169 130 

Stavební pozemek 3893 197 507 460 4 600 233 392 650 

 

 

Graf č. 3 - Srovnání výsledných cen zjištěných a obvyklých v závislosti na způsob využití 

pozemku [vlastní] 
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Graf č. 4 - Srovnání cen vlivem způsobu využití pozemku [vlastní] 

O výsledných cenách posuzovaného pozemku se dá říci, že jsou nejvíce ovlivněny 

lokalitou pozemku a velikostí pozemku. 

Do výše zjištěných cen pozemku stavebního a určeného k zastavění, stanovených podle 

oceňovacích předpisů, se nejvíce promítl vliv lokality pozemku. Tento faktor se výrazně promítl i  

u ocenění zemědělského pozemku ve formě přirážky, ačkoliv se jeho cena odvíjela z bonity půdy. 

Způsob určování ceny pozemku určeného k zastavění územním plánem a stavebního je uvažován 

stejný, rozdíl v cenách je způsoben koeficientem, jehož výše je stanovena vyhláškou. Ačkoliv se 

tento postup ocenění jeví jako jednoduchý, nelze v něm příliš zhodnotit vliv velikosti pozemku a 

hůře se jím přizpůsobuje aktuální situace trhu. Z těchto faktů se dá usoudit, že tento způsob 

ocenění je nutno brát pouze jako orientační.  

Cena obvyklá, stanovená porovnávací metodou, se více odráží od aktuální situace na trhu, 

je zde ale kladen důraz na věrohodnost zdrojů vstupujících do výpočtu. Obrovskou velikostí 

pozemku se sice nabízí zajímavý prostor pro developerskou aktivitu, zároveň se však touto 

velikostí zhoršuje možné okamžité využití pozemku, které se také projeví do výsledné ceny. 

Stavební pozemky v Brně, s doporučenou ideální velikostí kolem 1 000 m
2
, jsou nabízeny za 

zhruba dvojnásobnou cenu, než je výsledná cena oceňovaného pozemku. To je způsobeno tím, 

že na takových to pozemcích se většinou může ihned stavět a je možné je po celé ploše zastavět 
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(dle % zastavěnosti). Oproti tomu posuzovaný pozemek se musí nejprve rozparcelovat a nelze 

počítat se zastavěním po celé jeho ploše, z důvodu vybudování obslužné komunikace na 

pozemku a případných ploch pro infrastrukturu. U zemědělského pozemku je naopak větší 

velikost posuzovaného pozemku uvažována jako možnost získat lepší užitek z pozemku. Rozdíl 

v cenách mezi pozemkem určeným k zastavění a pozemkem stavebním je způsoben současnou 

situací na trhu a zejména nedostatkem stavebních pozemků ve městě Brně vlivem zastaralého 

ÚPmB, čímž je jejich cena stále postupně zvyšována.  

Vlivem odlišností postupů stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé jsou jejich výsledné 

hodnoty stanoveny rozdílně. Obvyklé ceny jsou určeny vyšší, to je způsobeno již zmíněnou lepší 

reakcí na aktuální vývoj trhu. U zemědělského pozemku je výše ceny obvyklé více jak 

dvojnásobně vyšší. Ačkoliv se dá považovat způsob ocenění oceňovacími předpisy za orientační, 

ceny u pozemku určeného k zastavění jsou stanoveny na téměř stejnou hodnotu. U stavebního 

pozemku jsou ceny nepatrně rozdílné, avšak v konečné ceně pozemku v Kč v tab. č. 17 se rozdíl 

projeví již značně. Z porovnávání cen stavebních pozemků z databáze a následně z výsledné 

obvyklé ceny se dá usoudit, že se zvětšující se velikostí pozemku klesá jeho cena a zároveň se 

přibližuje ceně zjištěné stanovené oceňovací vyhláškou. Pokud by se u oceňovaného pozemku 

uvažovala mnohem menší velikost, jeho cena by se zhruba zdvojnásobila, dle současných 

požadovaných cen za pozemek v Brně, a rozdíl mezi zjištěnou a obvyklou cenou by se tak výrazně 

zvýšil. Postup ocenění pozemku oceňovacími předpisy tedy spíše cenově vystihuje pozemky 

větších velikostí. 

V tab. č. 18 jsou výsledky ocenění znázorněny poměrově a přehledně se jimi dokazuje, jak 

jsou ovlivněny ceny posuzovaného pozemku územním plánováním. Výše ceny zemědělského 

pozemku je rovna pouze 1 % ceny pozemku stavebního.   

Tabulka č. 18 - Vyhodnocení ocenění pozemku poměrově [vlastní] 

Vyhodnocení ocenění 

Pozemek parc.č. 1087/1, k.ú. Soběšice 

Výměra 50 734 m
2
 

Zatřídění pozemku             

v územním plánování 

Cena zjištěná 

v Kč/m
2
 

Cena obvyklá 

v Kč/m
2
 

% % 

Zemědělský pozemek 0,7 1,3 

Jiný (k zastavění dle ÚP) 30,0 25,8 

Stavební pozemek 100,0 100,0 
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Diplomová práce se zabývala vlivy územního plánování na cenu vybraného pozemku 

v Brně, konkrétně v jeho městské části Soběšice. Jednalo se o pozemek parc.č. 1087/1, k.ú. 

Soběšice, o výměře 50 734 m
2
. U posuzovaného pozemku byly simulovány tři stádia stupně 

územního plánování, ve kterých se pozemek nacházel ve funkční ploše jako zemědělský, 

pozemek určený k zastavění územním plánem a stavební pozemek. Pro posouzení vlivů těchto 

stupňů plánování na cenu pozemku byly určeny ceny zjištěné a obvyklé. Metody stanovení těchto 

cen se od sebe zcela liší a jejich výsledné hodnoty jsou rozdílné. Zjištěná cena, stanovená podle 

oceňovacích předpisů, která je využívána především pro daňové účely, je svým relativně 

jednoduchým postupem ocenění uvažována spíše jako orientační. Cena obvyklá, stanovená 

porovnáním pozemků z vytvořené databáze, zobrazuje aktuální situaci na trhu s pozemky v dané 

lokalitě a to jak u pozemků zemědělských, určených k zastavění, tak i pozemků stavebních. 

Posuzovaný pozemek parc.č. 1087/1, k.ú. Soběšice se nachází v jižní nezastavěné části 

Soběšic, v jeho těsné blízkosti leží les a podél západní strany pozemku vede silniční komunikace 

III. třídy. Jeho značná výměra z něj vytváří zajímavou příležitost pro developerskou aktivitu. Podle 

aktuálně platného Územního plánu města Brna se pozemek nachází ve funkční ploše určené pro 

zemědělský půdní fond. Na pozemku ovšem převládají půdy s podprůměrnou produkční 

schopností, které jsou vhodné spíše pro výstavbu či jiné nezemědělské účely.  

Ačkoliv jsou zjištěné ceny pozemku uvažovány pouze jako orientační, z výsledných hodnot 

ocenění se potvrdilo, že i zde má územní plánování zásadní vliv na cenu, která se mění, v souladu 

s tím, jak se ze zemědělských pozemků stávají pozemky určené k zastavění. 

Z výsledků ocenění se prokázalo, že způsob jakým je pozemek využíván podle územního 

plánování, se značně promítne i do ceny obvyklé. Do výsledné ceny však bylo nutno zahrnout i 

vliv značné výměry oceňovaného pozemku. Za nejnižší cenu za m
2
 se ocenil pozemek užívaný ve 

funkční ploše pro zemědělské využití, u nějž se větší velikost pozemku promítla do ceny jako lepší 

možnost obhospodařit daný pozemek. Druhý posuzovaný stupeň územního plánování, pozemek 

určený k zastavění, by se i nadále využíval pro účely zemědělské. Jeho cena za m
2
 by se ovšem 

výrazně zvýšila vlivem možnosti budoucí výstavby. Za nejvyšší cenu za m
2
 se ocenil pozemek 

stavební. Z vytvořené databáze bylo zřejmé, že obvyklá cena stavebního pozemku (i pozemku 

určeného k zastavění) se snižuje s rostoucí velikostí pozemku. U takto velkého pozemku nemůže 

být uvažováno, že bude možné pozemek z celé plochy zastavět. Pro jeho vhodné zastavění bude 

nutné vynaložit práci s rozparcelováním. Pokud by se pozemek rozparceloval, tak lze 
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předpokládat, že cena jednotlivých rozparcelovaných stavebních pozemků by v dané lokalitě byla 

výrazně větší.  

 Majitelé pozemku se v současnosti pokoušejí o změnu způsobu jeho využití v Územním 

plánu města Brna, aby mohl být pozemek určen k zastavění. V případě kladného vyřízení jejich 

žádosti by se jeho cena za m
2
 výrazně zvýšila. Pokud by se poté majitelé rozhodli, že vynaloží 

náklady na vypracování projektu pro rozparcelování pozemku a získání územního rozhodnutí či 

územního souhlasu, aby se pozemek stal stavebním, tak by se cena za m
2
 pozemku zvýšila na její 

nejvíce možnou hodnotu. Cena pozemku určeného k zastavění by tak pouze činila třetinu z ceny 

za pozemek stavební. Vynaložené výdaje spojené se získáním územního rozhodnutí či souhlasu 

by se majitelům určitě vyplatily. Je zde ale bohužel ta skutečnost, že se o vlastnění pozemku dělí 

56 majitelů s různými podíly. Veškerá domluva mezi majiteli tak byla doposud vždy velmi 

komplikovaná a náročná. Nicméně rozdíly mezi cenami jednotlivých stupních územního 

plánování jsou tak značné, a do konečné ceny za pozemek se ohromně promítnou, že by bylo 

vhodné další plány s pozemkem mezi majiteli důkladně promyslet. 
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BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CD  Kompaktní disk 

CP  Celková plocha 

EVS  European Valutation Standards = Evropské oceňovací standardy 

H0  Nulová hypotéza 

I  Index odlišnosti, index cenového porovnání 

Io  Index omezujících vlivů na pozemek 

IP  Index polohy na pozemek 

IT  Index trhu 

IS  Inženýrské sítě 

IVS  International Valutation Standards = Mezinárodní oceňovací standardy 

KAM  Kancelář architekta města 

K.ú.  Katastrální území 

K1 až K7  Koeficienty odlišnosti 

KCR  Koeficient redukce na pramen ceny 

KN  Katastr nemovitostí 

LPIS  Land Parcel Identification Systém = registr zemědělské půdy 

LV  List vlastnictví 

MLO  Malý lexikon obcí 

MMB  Magistrát města Brna 

Obr.  Obrázek 

P.č.  Parcelní číslo 

P1 až P11 Hodnoty kvalitativního pásma i-tého znaku indexu 

RD  Rodinný dům 

s  Směrodatná odchylka 

Tab.  Tabulka 

T1  Testové kritérium minimální 

T1α = Tαn Kritická hodnota 

Tn  Testové kritérium maximální 

ÚP  Územní plán 

ÚPmB  Územní plán města Brna 

VN  Vysoké napětí 
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    Průměr 

X1  Minimální hodnota 

Xn  Maximální hodnota 

ZC  Základní cena 

ZCU  Základní cena upravená 

ZCV  Základní cena vyjmenovaných obcí 

ZOM  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů  
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PŘÍLOHA A: ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ POZEMKŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SOBĚŠICE 

PŘÍLOHA B: VÝPIS LISTU VLASTNICTVÍ OCEŇOVANÉHO POZEMKU 

PŘÍLOHA C: FOTOGRAFIE POZEMKU Z RŮZNÝCH POHLEDŮ 
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Zastoupení jednotlivých druhů pozemků v katastrálním území Soběšice [12]: 

Druh pozemku Rozloha (m
2
) 

Orná půda 881 679 

Zahrada 429 673 

Ovocný sad 39 803 

Travní porost 46 747 

Lesní pozemek 4 309 966 

Zast.plocha 175 157 

Ostatní plocha 176 699 
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Výpis listu vlastnictví oceňovaného pozemku [13]: 
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Fotografie pozemku z různých pohledů [vlastní]: 
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