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*Korespondenční adresa: albert@bradac.cz

Nové předpisy do 15. 12. 2021
New Regulations

Albert Bradáč*, emeritní profesor

Č. ve Sb. Předpis 
462/2021 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 
460/2021 Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

456/2021
Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního 
materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

453/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů (Ve Sbírce zákonů 
4 strany)

452/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav 

424/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (Viz samostatný příspěvek)

419/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod 

400/2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
vydaný výměrem MF č. 01/2021  
(Pro rok 2022 nový výměr č. 01/2022, viz níže()

375/2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních 
náhrad 
(V § 4 písm. a) , se částka 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů nahrazuje částkou 33,80 Kč)

Zákony a vyhlášky jsou dostupné na www.mvcr.cz > Legislativa > Sbírka zákonů
Úplné znění včetně historie aktualizací například na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/sbirka
Ústřední věstník s cenovými výměry na www.mfcr.cz a zadat do vyhledávání Cenový věstník nebo Cenový výměr
Přehled cenových map stavebních pozemků, včetně dříve platných, tamtéž a zadat vyhledávání Přehled cenových map (k datu uzávěrky 
poslední z 16. 2. 2021).

Cenový výměr č. 01/2022 k regulaci cen
(Části týkající se nemovitých věcí)

Cenový věstník 19/2021
Ministerstvo financí

Č.j.: MF-33841/2021/1601-2
Výměr MF č. 01/2022 ze dne 3. prosince 2021, kterým vydává seznam zboží 

s regulovanými cenami
Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam zboží s regulovanými 
cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro 
dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pro rok 2022.

Část I. – Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny
Oddíl A – Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí

Položka číslo     Název

1. Nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost a slouží zejména jako občanské 
vybavení pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, vězeňskou službu, pro ochranu obyvatelstva, pro sport, 
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školy, předškolní a školská zařízení, pro kulturu, pro zdravotnictví a sociální služby. Maximální ceny platí pouze pro pronájmy 
ve veřejném zájmu, kdy je nájemné hrazeno ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační 
složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační složky státu, z rozpočtu kraje nebo obce.

1. Maximální nájemné pro příslušnou obec činí:
Pořad. 
číslo Lokalita pozemku (počet obyvatel v obci) Maximální nájemné 

v Kč/m2/rok
1. Praha 147,–
2. Brno, Ostrava 91,–

3. České Budějovice, Františkovy Lázně, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Mariánské 
Lázně, Olomouc, Opava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín 67,–

4. Český Krumlov, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Chomutov, Jáchymov, Karviná, Kladno, 
Luhačovice, Mladá Boleslav, Most, Poděbrady, Přerov, Teplice 49,–

5. v ostatních městech, výše nevyjmenovaných, která byla do 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů 36,–
6. v ostatních obcích nad 25 000 31,–
7. v obcích do 25 000 včetně 24,–

2. V rámci stanoveného maximálního nájemného je pronajímatel povinen při sjednávání výše nájemného zohlednit umístění pozemku 
v obci, jeho vybavení a další určené podmínky podle § 2 odst. 1 zákona o cenách, a v obcích uvedených pod pořadovým číslem 7. rovněž 
přihlédnout k velikosti obce podle počtu obyvatel trvale bydlících na území obce periodicky zveřejňovaného Českým statistickým úřadem 
v Malém lexikonu obcí ČR platným v době sjednávání cen.

3. Pro účely této položky se pozemkem sloužícím k podnikání nájemce rozumí i pozemek, z něhož se užívá k podnikání jen určitá 
část nebo který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, avšak v jejíž 
části se podniká, rozdělí se pro účely stanovení nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha celé stavby nesloužící k podnikání, 
k podlahové ploše části stavby sloužící k podnikání.

4. Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na pozemky ve vojenských újezdech5) a na pozemky, u nichž je nájemné 
stanoveno jiným právním předpisem6)

Obecná, přechodná a zrušující ustanovení
1.  Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle jiného právního 
předpisu33).
2.  Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky.
3.  Ceny sjednané pro plnění uskutečněná před účinností tohoto výměru se posuzují podle dosavadních cenových rozhodnutí Ministerstva 
financí.
4.  Zrušují se výměry MF:
 č. 01/2021 (Cenový věstník částka 18/2020),
 č. 03/2021 (Cenový věstník částka 16/2021).
Účinnost: Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Poznámka: se zrušením výměru č. 01/2021 skončila zde položka týkající se regulace při koupi nemovitých věcí státem podle tohoto 
výměru; nadále ovšem platí ustanovení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, kde je omezení cenou podle cenového předpisu zachováno.

K cenovým mapám stavebních pozemků (CMSP): Nadále jsou platné CMSP jen u obcí Most CMSP č. 9, Olomouc CMSP č. 24, 
Ostrava CMSP č. 21, Praha CMSP č. 25 a Zlín CMSP č. 12.

5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
33) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.


