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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá oceňováním rybníků a jejich ovlivňujícími aspekty, které 

mohou hrát roli při oceňování rybníků. V první části diplomové práce se autor zabývá 

základními pojmy a problematikou, které jsou potřebné pro oceňování rybníka. Ve druhé části 

diplomové práce je jako příklad oceněn konkrétní rybník situovaný na třech pozemcích podle 

oceňovací vyhlášky postupnými kroky a pro srovnání oceňovacím programem ABN14. 

 

Abstract 

This thesis deals with the measurement of ponds and influencing aspects that may play 

a role in the valuation of ponds. In the first part of the thesis, the author discusses the basic 

concepts and issues that are necessary for the valuation of the pond. In the second part of the 

thesis is stated as a specific example of a pond situated on three pozemcíchy using the cost 

method of valuation in accordance with Decree successive steps and for comparing valuation 

program ABN14. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá aspekty ovlivňujícími cenu rybníka a metodami jeho 

ocenění.  

První rybník byl  na území dnešní České republiky vystavěn v roce 1115. Tento 

záznam je doložen zakládací listinou Kladrubského kláštera. Na Třeboňsku se nejstarší rybník 

jmenuje Dvořiště.  Až v 15. století se v našich končinách rozmohlo rybníkářství a stavba 

rybníků díky třístupňovému hospodářství, které mnohonásobně zvýšilo produkci ryb. Do 

třístupňového rybničního hospodářství patří tři základní typy rybníků: rybník plůdkový, 

rybník násadový a rybník hlavní. Plůdkový rybník neboli rybník výtažník je typický malou 

rozlohou vodní plochy, do 5 ha. Chovají se zde ryby pouze první rok, pak musí být 

přemístěny do násadového rybníku. Násadový rybník oproti rybníku plůdkovému má větší 

vodní plochu, v rozmezí 5 - 15 ha, a ryby se zde ponechávají dva roky. Po vylovení ryb 

z násadového rybníka se ryby přesadí do hlavního rybníka, kde dorůstají tržní velikosti. 

Velikost hlavních rybníků je různá, pohybuje se od 15 ha až po rozlohu vodní plochy 647 ha, 

kterou má rybník Rožmberk. Všechny tyto výše uvedené rybníky mohou patřit do rybničních 

soustav. Rybniční soustava je několik rybníku postavených za sebou, které jsou vzájemně 

propojeny umělými kanály případně náhonovými stokami. Nejznámější rybniční soustavou 

jsou rybníky v okolí Třeboně, které jsou převážně propojeny a napájeny Zlatou stokou a řekou 

Lužnicí. V České republice se nachází asi 21 000 rybníků.  

Nejčastěji  známé jméno, co se týče staveb rybníku, je Jakub 

Krčín z Jelčan a Sedlčan (1535-1604). Mezi jeho dvě nejznámější 

rybniční stavby patří rybníky Svět a Rožmberk. Rybník Rožmberk byl 

stavěn asi 6 let na řece Lužnici a při stavbě vznikla také Nová řeka. 

Nová řeka slouží dodnes jako protipovodňové opatření proti velké vodě 

a převádí povodňovou vodu z řeky Lužnice do řeky Nežárky. Nová řeka 

také plní funkci obtokové stoky rybníka Rožmberk.  

Co to vůbec je rybník? Rybník je uměle vytvořené vodohospodářské dílo, které je 

především určeno k chovu ryb nebo k chovu vodní drůbeže, která byla v dřívějších dobách na 

plochách rybníku chována. V neposlední řadě se dají rybníky využívat jako pojistné retenční 

nádrže při nadměrných srážkách, aby nedocházelo k záplavám; takto upravené rybníky mají 

název suchý a polosuchý poldr. Polosuchý poldr je zčásti napuštěný rybník, který udržuje hráz 

ve vlhkém stavu a plní funkci malé vodní plochy. U polosuchého poldru může dojít 
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k zatopení mokřadů, tůní a vrbových hájů, kde vznikají velice dobré ekologické podmínky. 

Suchý poldr nemá žádnou nadrženou vodní hladinu a je určen pouze pro zachycování 

přívalové vody při povodních.  

V rybníku se může nacházet přírodní dno, nebo v některých případech může být dno 

vysypáno štěrkem. Každý rybník musí být vybaven vypouštěcím zařízením, které slouží 

k ovládání výšky hladiny vody v rybníku. Dalším prvkem na stavbě rybníka je hráz, která 

slouží současně s výpustným zařízením k zadržování vody uvnitř rybníka. V dnešní době již 

není možno postavit rybník bez bezpečnostního přelivu. Bezpečnostní přeliv brání protržení a 

poškození hráze rybníka a umožňuje odtok přebytečnému odtoku vody při nadměrných 

srážkách a povodňových vlnách. Někdy se dá také využít jako pojistka proti přetečení rybníka 

obtoková stoka, která vede od náhonu rybníka. Je zde také možno regulovat průtok vody 

rybníkem, jestli veškerá voda bude vpuštěna do rybníka, nebo bude všechna voda odvedena 

okolo rybníka. Všechny tyto uvedené aspekty mají podstatný vliv na cenu rybníka, ale je 

nutno znát jejich problematiku více do hloubky a jejich provázanost, protože se s nimi 

můžeme velmi často setkat. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 NEMOVITÉ V ĚCI 

Dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2014 se 

nemovitosti mění na nemovité věci.  

(1) Podle § 498 Nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. 

Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc 

přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, 

ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. 1)  

Rybník 

(2) Podle § 3 odst. 2 zákonu o katastru nemovitostí (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb. 

se pozemky 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. 2) 

Podle přílohy „technické podrobnosti pro správu katastru přílohy: 1.Druh pozemku, ve 

vyhlášce o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb.) je „vodní plocha“ 

charakterizována jako pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad 

nebo bažina. 

 (3) Podle přílohy „technické podrobnosti pro správu katastru přílohy: 2. Způsob využití 

pozemku, ve vyhlášce č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí je „rybník“ charakterizován 

jako umělá vodní nádrž určená především k chovu ryb s možností úplného a pravidelného 

vypouštění. Rybník ve smyslu těchto předpisů je vodní plochou a tedy pozemkem, nikoli 

                                                 

1) 3.12.2012. Občanský zákoník. Praha: Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. 

schr. 10, 149 01 Praha 415.    

2) 23.8.2013. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o.,     

Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415. 
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stavbou. Jakýkoli pozemek je pak (na rozdíl od různého pojetí stavby) vždy způsobilým 

předmětem občanskoprávních vztahů.3) 

2.2 POZEMEK 

(2) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění 

(dále jen „katastrální zákon“) v § 2 odstavci a) stanoví: 

„Pro účely tohoto zákona se rozumí pozemkem část zemského povrchu oddělená od 

sousedních částí hranicí územní jednotky, nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním 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“.  4) 

2.3 STAVIDLO 

Stavidlo neboli vypouštěcí zařízení je používáno k regulaci vodní hladiny rybníka. 

Tento prvek může být vyroben z více druhů materiálů. V dřívější době se používalo dubové 

dřevo, které pod vodou a bez přístupu vzduchu vytvrdlo na vysokou pevnost. Problémem 

tohoto homogenního materiálu byl styk vody se vzduchem, kde docházelo pomalu 

k poškozování zařízení a za delší časové období ke hnilobě a nenávratnému poškození. I když 

byla snaha oddalovat tento proces různými nátěry, tak dříve nebo později k porušení stejně 

došlo. V dnešní době se nejvíce používají ocelové roury nebo betonové prefabrikáty. Tyto dva 

materiály mají vysokou životnost, jsou snadno vyrobitelné a nepodléhají, ani vlivům nízkých 

teplot, kde bývala stará dřevěná stavidla často poškozována mrazem a ledem. Mezi 

nejznámější druhy výpustných zařízení na rybnících jsou požeráky, lopatové a šikmé 

stavidlové uzávěry, čepové uzávěry, šoupatové uzávěry, stavidlové uzávěry a plochá 

kanalizační šoupátka, segmentové a speciální uzávěry. Všechna tato vypouštěcí zařízení, ať 

jednořadý, dvouřadý či třířadý požerák lze vyrobit ze dřeva, oceli, nebo železobetonu. 

Největší výhodou dvouřadých požeráků je, že může odtékat z rybníka špinavá spodní voda od 

                                                 

3) 18.11.2013. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Praha: Tiskárna Ministerstva 

vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415. 

4) 23.8.2013. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. 

o.,     Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415. 
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ryb a díky tomuto způsobu nedochází k úhynu ryb z hlediska kyslíkového deficitu. Na 

obrázku číslo 2-1 jsou vidět nejpoužívanější druhy požeráků. 

 

Obr. 2-1 Požeráky (příčný řez a půdorys): a) otevřený jednoduchý, b) zavřený jednoduchý, 

 c) otevřený dvojitý, d)  otevřený jednoduchý zdvojený, e) zavřený dvojitý zdvojený,  

f) otevřený dvojitý zdvojený   [1] 

Jediný požerák u kterého nelze regulovat odtok spodní vody je otevřený jednoduchý 

požerák. Toto jednoduché výpustné zařízení se nejčastěji používá u malých rybníků. Odtok 

vody se reguluje pomocí svisle nad sebe zasouvaných dřevěných desek (dluží resp. též 

dlužek), které zabraňují odtoku vody z rybníka. Tyto jsou vyskládány pouze v jedné řadě a 

není zde možné regulovat odtok spodní vody. Pro případ náhlého přívalu vody se na poslední 

dlužku umisťuje mřížka, která při nadměrné hladině vody v rybníku brání úniku ryb z rybníka 

a zajišťuje plynulý odtok vody. Další nevýhodou jednořadého požeráku je, že při vypouštění 

rybníka k lovení je zde možnost úniku ryb při výměně dluží za mřížku. 
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Na obrázku číslo 2-2 je jednoduchý požerák s dlužemi a mřížkou, vyrobený z ocelové 

trubky.  

 

Obr. 2-2 Otevřený jednoduchý požerák. Foto: J. Smolík 

Na obrázku číslo 2-3 je vidět železobetonový uzavřený jednoduchý požerák 

s drážkami pro dluže. 

 

Obr. 2-3 Uzavřený jednoduchý požerák. Foto J. Smolík 
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Lopatové uzávěry jsou také jedněmi z historických vypouštěcích zařízení. Šikmé lopatové 

zařízení, které je zobrazeno na obrázku číslo 2-4, se v dnešní době nahrazuje svislým 

lopatovým zařízením, které se instaluje na rybníku o rozloze větší než 10 ha. 

 

Obr. 2-4 Schéma šikmého stavidlového uzávěru na rybni ční výpusti  [2] 

Na obrázku číslo 2-5 je vidět svislé lopatové výpustné zařízení, které funguje na 

stejném principu, jako šikmé lopatové zařízení, kde jsou dubové dluže v ocelovém rámečku 

(lopata), zvedání a spouštění zajišťuje zdvíhací mechanismus, buď na šroubovici nebo tzv. 

cévové tyči.  

 

Obr. 2-5 Schéma výpustného zařízení se stavidlovým uzávěrem (příčný řez)   [3] 

Lopata je tvořena dubovými nebo borovými dlužemi o výšce 20-25 cm a tloušťce 

3 cm, které byly osazeny do ocelového rámu, aby lopata fungovala jako celek. 
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Funkčnost celého systému byla založena na šroubovém nebo cévovém táhlu, které při 

otáčení buď klesalo, či stoupalo. Zde na obrázku číslo 2-6 je zobrazen čepový uzávěr rybníka, 

který zajišťuje vypouštění rybníka pomocí zvonu - plováku, nebo čepu. 

 

Obr. 2-6 Schéma čepového uzávěru  (příčný řez) [4] 

Čepové uzávěry rybníků jsou již historickým přežitkem, v dnešní době se již tento 

systém, který je založen na plnění zvonu - plováku vzduchem a tím umožnění výtoku vody, 

nepoužívá. Vypouštění pomocí čepu fungovalo na principu vytržení čepu z dřevěné trubky a 

tím došlo k odtoku vody. Nevýhoda tohoto vypouštěcího zařízení je, že nelze regulovat 

množství odtokové vody.  

Obrázek 2-7 zobrazuje výpustné zařízení s plochým kanalizačním šoupátkem. 

 

Obr. 2-7  Schéma výpustného objektu s plochým kanalizačním šoupátkem (příčný řez);  

1 – nádrž, 2 – hlavní rybniční stoka ve dně rybníka, 3 – česle, 4 – provizorní hrazení,  

5 – výpustný objekt s kanalizačním šoupátkem, 6 – lávka, 7 – výpustné potrubí, 8 – vývar,  

9 - šoupátko   [5] 
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Kanalizační šoupátko funguje na obdobném principu jako lopatové výpustné zařízení. 

Zvedání a klesání šoupátka je zajištěno pomocí ocelového táhla, u větších průřezů 

kanalizačního šoupátka je stoupání a klesání zajištěno ocelovou šroubovicí pro lepší 

manipulaci při vypouštění rybníka. Všechny tyto systémy slouží k regulaci výše hladiny vody 

ve vodním díle. Měl by být také kladen důraz na správné usazení a funkčnost tohoto prvku při 

stavbě rybníka. Stavidlo by mělo být usazeno tak, že spodní hrana odtokové roury bude ve 

stejné výšce, jako nejnižší místo v rybníku, tak aby mohlo být vodní dílo vypuštěno úplně na 

suché dno či napuštěno na maximální hladinu vodního díla.  

 

2.4 LOVIŠT Ě A KÁDIŠT Ě 

Loviště je uměle upravená nejhlubší část rybníka u výpusti, kam se při vypouštění 

shromažďují ryby; je vyhloubeno 0,3 až 0,8 m pod úrovní dna rybníka, zbaveno bahna a musí 

být se zpevněnými boky. Jeho objem je úměrný velikosti rybí obsádky (na 1 q lovných ryb se 

počítá 1 – 3 m3).  

 Kádiště je zpevněná plocha, která je umístěna buď kolmo, nebo rovnoběžně s hrází 

rybníka. Slouží k postavení kádí, třídění ryb, nakládce ryb na automobily a jiným potřebným 

činnostem při výlovu rybníka. Na obrázku číslo 2-8 je vidět loviště a kádiště umístěné 

rovnoběžně s hrází rybníka. 

 

Obr. 2-8 Schéma loviště a kádiště umístěného rovnoběžně s hrází (půdorys). [6] 
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Na obrázku číslo 2-9 je vidět loviště a kádiště umístěné kolmo k hrázi rybníka a je zde 

vidět i přístupová cesta přímo ke zpevněné ploše kádiště. 

 

Obr. 2-9 Loviště a kádiště umístěné kolmo k hrázi (půdorys) [7] 

Na obrázku číslo 2-10 je vidět další způsob loviště a kádiště umístěného rovnoběžně 

s hrází rybníka. 

 

Obr. 2-10 Loviště a kádiště rovnoběžné s hrází. Foto J. Smolík 
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 Na obrázku číslo 2-11 je vidět další možnost loviště a kádiště umístěného kolmo 

k hrázi rybníka. 

 

Obr. 2-11 Loviště a kádiště kolmo k hrázi. Foto J. Smolík 

2.5 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 

Bezpečnostní přeliv je poslední záchranou proti povodňovým průtokům. Měl by být 

navrhován na každé nové, nebo rekonstruované vodní nádrži, ať už se jedná o vodní nádrž 

průtočnou, nebo neprůtočnou. Dnes se bezpečnostní přeliv navrhuje i při stavbě tzv. 

nebeských rybníků, které nemají trvalý přítok a jsou závislé pouze na srážkových vodách, 

nebo vodách svedených z melioračních potrubích do rybníka. Bezpečnostní přeliv se buduje 

především k ochraně vodního díla při možném přelití rybniční hráze. Při nadměrných 

srážkách by mohlo dojít k poškození a následnému protržení hráze. Bezpečnostní přeliv má 

úroveň nižší než je koruna hráze a musí být situován tak, aby nemohlo dojít k jeho ucpání 

v případě povodňové vlny. Bezpečnostní přeliv by měl být bezúdržbový systém, kde není 

možné navýšit nejvyšší místo přelivu a tím i zvýšit celkovou hladinu daného vodního tělesa. 

V blízkostí bezpečnostního přelivu nesmí být umístěna žádná zařízení, která by mohla 

snižovat jeho průtokovou kapacitu. Kapacita průtoku bezpečnostního přelivu se navrhuje na 

100-letou vodu, někdy je možno i individuálně snížit průtok na 50–letou vodu. Následně je 

třeba brát v potaz, že výpustné zařízení a jeho odtok by měl být zvětšen v návaznosti na 
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snížení průtoku bezpečnostního přelivu. Vždy však musíme brát ohled na další objekty a 

nemovitosti, které se nacházejí pod hrází rybníka.  

Mezi nejznámější bezpečnostní přelivy patří přelivy: 

a) přímé, 

b) boční, 

c) kašnové, 

d) šachtové, 

e) kombinované  

f) speciální. 

2.5.1 Přímé bezpečnostní přelivy 

Přímé bezpečnostní přelivy mohou být tvořeny kamennou nebo betonovou jezovou 

konstrukcí. Umisťují se do čela hráze a je zde také nutné zajistit odtok vody pod hráz, kde 

bude vytvořeno zařízení pro tlumení energie. Nejčastěji používaným tvarem přímého 

bezpečnostního přelivu je lichoběžník, který je usazen do hráze; přes přeliv může vést i 

komunikace, pokud je přeliv z pevného materiálu, jako je beton s kameny. Na přiloženém 

obrázku číslo 2-12 je vidět řez přímým bezpečnostním přelivem a na obrázku číslo 2-13 je 

přiložena fotografie přímého bezpečnostního přelivu. 

 

2-12 Přímý bezpečnostní přeliv – příčný řez [8] 
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Obr. 2-13 Bezpečnostní přeliv přímý – půdorysné zobrazení. Foto J. Smolík 

2.5.2 Boční bezpečnostní přelivy 

Jedná se o bezpečnostní přeliv, který má přelivnou hranu většinou kolmo k hrázi, nebo 

je mírně zakřiven dle vrstevnice. Boční přeliv je složen z boční přelivné hrany, spadiště a 

skluzu, který musí být napojen pod hrází na výtok z rybníka. Všechny tyto výše popsané 

prvky jsou vidět na obrázku číslo 2-14. Boční přeliv se projektuje většinou ve sklonu 1:4 až 

1:10 a je vhodné přelivnou hranu zaoblit z důvodu lepšího odtoku přebytečné vody. Jako 

stavební materiál se požívají kameny usazeny do betonu. Nejnižší hrana přelivné hrany by 

měla být usazena v maximální dovolené výšce hladiny rybníku. 

 

Obr. 2-14 Boční bezpečnostní přeliv [9] 
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Na obrázku číslo 2-15 je vidět boční bezpečnostní přeliv. 

 

Obr. 2-15 Bezpečnostní přeliv boční. Foto J. Smolík 

2.5.3 Kašnové bezpečnostní přelivy 

Kašnové bezpečnostní přelivy se navrhují tehdy, když z výpočtu délky přelivné hrany 

vychází tato hrana příliš dlouhá pro čelní nebo přímý bezpečnostní přeliv. Kašnový přeliv 

musí mít dobré základové podmínky ve dně nádrže, aby zde nedocházelo k podemletí tělesa 

od padající vody. Kašnový přeliv se většinou navrhuje na větších rybnících, kde výpočet určí 

velkou délku přelivné hrany a z toho důvodu se raději využije kašnového přelivu, u kterého 

bude vyhovovat požadovaná délka přelivné hrany. Přelivná hrana je tvořena z betonu, kamene 

a železobetonu. Sklon přelivné hrany je 1:5 až 1:10. Příčný řez a půdorys kašnového 

bezpečnostního přelivu je vidět na obrázku číslo 2-16. 

 

2-16 Kašnový bezpečnostní přeliv [10] 
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V některých případech lze kašnový přeliv situovat kolem výpustného zařízení; tato 

kombinace je vidět na obrázku 2-17.    

 

Obr. 2-17 Kašnový přeliv s výpustným zařízením jako jeden funkční celek [11] 

2.5.4 Šachtové bezpečnostní přelivy 

Šachtové bezpečnostní přelivy jsou celokruhové, fungují na trubkovém odtoku. Na 

obrázku 2-18 je vyobrazen řez takovým šachtovým bezpečnostním přelivem. Nevýhodou 

těchto přelivů je možnost zahlcení odtokovou vodou a také možnost ucpání tohoto 

bezpečnostního prvku..  

 

2-18 Šachtový bezpečnostní přeliv [12] 
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Je možné šachtový bezpečnostní přeliv také navrhovat dohromady s výpustným zařízením, ale 

toto řešení se nedoporučuje z důvodu možnosti ucpání odtokové roury z rybníka díky 

napojení bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení na jedno odtokové potrubí 

Na obrázku číslo 2-19 je pohled na šachtový bezpečnostní přeliv. 

 

Obr. 2-19 Šachtový bezpečnostní přeliv [13] 

Kombinované bezpečnostní přelivy 

Kombinované bezpečnostní přelivy mohou spojovat několik funkcí v jednom objektu. 

Jde zejména o funkci bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení, nebo pokud je nádrž 

zařazena do zásobovacích nádrží s pitnou vodou, tak i s funkcí odběrného místa pro pitnou 

vodu. Na obrázku číslo 2–20 je kombinované vypouštěcí zařízení, kde je vidět půlkruhový 

šachtový bezpečnostní přeliv s výpustným zařízením. 

 

Obr. 2-20 Kombinovaný bezpečnostní přeliv s vypouštěcím zařízením [14] 
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Při takto řešené kombinaci je nutno zvětšit odtokové potrubí, aby bylo schopno pojmout 

odtokovou vodu zároveň jak z bezpečnostního přepadu, tak i z vypouštěcího zařízení, a 

nedošlo tak k jeho ucpání z hlediska malé kapacity odtoku.  

2.5.5 Speciální bezpečnostní přelivy 

Speciálními bezpečnostními přelivy jsou většinou nouzové přelivy pro relativně krátké 

období při kulminaci vody. Tyto přelivy jsou povětšinou řešeny jako dodatečné přelivy, kdy 

bylo zjištěno, že povodňová vlna bude větší a vše se řeší na místě. Tento dodatečně zřízený 

bezpečnostní přeliv se buduje v nejnižším místě hráze, kde nebude velké riziko protržení nebo 

poškození hráze. Při poškození dodatečného přelivu nejsou náklady na opravu tak vysoké, 

jako když se poruší hlavní bezpečnostní přeliv. 

2.6 HRÁZ 

Hráz je nejvíce technicky náročný prvek při stavbě rybníka, jak z hlediska statického, 

tak i z hlediska bezpečnostního. Při výstavbě hráze je nutné také zvážit mnoho možných 

ovlivňujících prvků, ať již se jedná o způsob založení, šířku hráze, sedání hráze, materiálové 

složení hráze a ochranu proti vodě hnané větrem proti hrázi. Je velký rozdíl, je-li hráz rybníka 

homogenní, nebo nehomogenní. Zde na obrázku číslo 2-21 je vidět homogenní hráz rybníka. 

 

Obr. 2-21 Homogenní hráz rybníka - řez [15] 

Na výstavbu homogenní hráze rybníka se používají jílovito-písčité zeminy s maximálním 

obsahem písku 70 %. Není vhodné používat jenom jílovité zeminy, protože jíl podléhá 

objemovým změnám v důsledku vysychání a nasákavosti vodou. Sklon návodní strany hráze 

rybníka je závislý na druhu použité zeminy a většinou se pohybuje ve sklonu 1:3 – 1:3,7. 

Vzdušná strana hráze je v rozmezí sklonů 1:2 - 1:2,2 a sklon je opět závislý na druhu 
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použitého typu zeminy. U nehomogenních hrází, která je vidět na obrázku 2-22, je zobrazeno 

použití betonové zavazující ostruhy s podložím. Sklon a materiál hráze je stejný jako u 

homogenního typu hráze, pouze s rozdílem zavazující betonové ostruhy, která je zde 

provedena jako těsnící prvek hráze. 

 

Obr. 2-22 Nehomogenní hráz se středovým těsněním – řez [16] 

Šířka koruny hráze, pokud se jedná o občasně pojízdnou komunikaci na hrázi rybníka,  musí 

být  minimálně 3,5 m. U hrází vyšších než 5 m musí být minimální šířka koruny hráze 3,0 m. 

Zde na obrázku 2-23 jsou vyobrazeny tři možnosti ochrany návodní strany hráze 

rybníka, které se nejčastěji používají. 

 

Obr. 2-23 Schéma opevnění návodního svahu hráze;  

a) makadamem, b) betonovou dlažbou, c) kombinací makadamu a kamenné dlažby;  

1 – makadam, 2 – filtr, 3- betonová dlažba, 4 – kamenná dlažba [17] 
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Na obrázku 2-24 je vidět jedna z možností ochrany návodní strany hráze proti erozi, 

kterou působí voda hnaná větrem. 

 

Obr. 2-24 Ochrana hráze před hnanou vodou. Foto J.Smolík 

Hráz je opatřena kamenným násypem - pohozem, který zabraňuje erozi - odebírání materiálu 

z hráze a tím zajišťuje její odolnost a celistvost, a to jak v koruně hráze, tak i v patě hráze.  

Další možností, jak ochránit hráz, je vyskládaným kamenným tarasem s kombinací 

kamenným pohozem, který je vidět na obrázku 2-25. 

 

Obr. 2-25 Druhy ochrany hráze rybníka. Foto J. Smolík 
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Kamenná rovnanina je vyskládána od spodní hrany loviště až po maximální výšku hladiny 

rybníka. Díky vyskládání kamenné rovnaniny od paty hráze, až po maximální hladinu rybníka 

je zajištěna celistvost hráze. V patě hráze také působí velký tlak vodního sloupce, kde nejvíce 

namáhaným a nejslabším místem je prostup vypouštěcí roury skrze patu hráze. Mezi další 

hrozby patří různí živočichové, kteří si rádi staví nory a doupata v hrázném tělese a tím 

oslabují pevnost, celistvost a vodní nepropustnost hráze. Při špatném založení hrázného tělesa 

může docházet k průsaku vody pod hráz. Tento průsak může být začátkem protržení paty 

hráze a následně vznikem velké škody, jak na stavbě rybníka, tak současně na pozemcích pod 

hrázným tělesem, které mohou být zaplaveny vodou a bahnem z protrženého rybníka. 

2.6.1 Dělení hrází 

Hráze lze dělit podle půdorysného tvaru od přímých po vypuklé, vyduté, zakřivené a 

dvakrát zalomené. Ze všech dostupných hledisek je nejlepší hráz přímá u menších rybničních 

objektů. Zalomené a zakřivené hráze se navrhují u velkých vodních nádrží jako jsou přehrady 

resp. pokud si to okolní terén vyžaduje a bude zde mít zalomená hráz lepší funkční hledisko, 

případně pokud zde není jiná možnost postavení hráze v důsledku návaznosti na okolní terén 

a ráz krajiny. Na obrázku číslo 2 - 26 jsou vidět různé typy hrází. 

 

Obr. 2-26 Půdorysný tvar hrází: a) čelní přímá, b) čelní vypouklá, c) čelní vydutá, d) čelní lomená,  

e) nepravidelná  [18] 
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Na obrázku číslo 2–27 je vyobrazena nádrž resp. rybník, mající hráz po všech čtyřech 

stranách. Toto řešení je velmi náročné z hlediska výstavby, protože musí být vystavěny hráze 

po všech čtyřech stranách tělesa. Toto řešení je náročné také ekonomicky.  

 

Obr. 2-27 Půdorys obvodové hráze rybníka [19] 

Rozdělení nadrží podle přívodu vody do rybníka je na obrázku 2-28  

a) průtočné (veškerá přiváděná voda stokou protéká rybníkem), 

b) obtokové (u rybníka je obtoková stoka, která umožňuje vodu odvést kolem rybníka) a 

c) boční (rybník je vedle vodního toku). 

 

Obr. 2-28 Dělení nádrží podle přívodu vody [20] 
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a) Průtočné nádrže mají velikou výhodu v tom, že hrázné těleso nemusí být tak veliké a 

proto z hlediska investice je tato hráz nejvíce vyžadována. Nevýhodou této hráze je, že 

veškerá voda musí projít skrze těleso nádrže a je zde nutnost návrhu bezpečnostního 

přelivu s vysokou hodnotou návrhového průtoku. 

b) Obtokové nádrže mají stejně, jako nádrže průtočné čelní přehrazení nádrže. Současně je 

podél tělesa rybníku navržena obtoková stoka, která může být použita při povodních 

jako částečná pojistka, pokud lze vodu na přítoku do rybničního tělesa regulovat, jestli 

přicházející voda poteče do rybníka nebo obtokovou stokou kolem rybníka. 

c) Boční nádrže jsou vybudovány pomocí čelní a boční hráze. Toto řešení je náročné 

z hlediska provedení, bezpečnosti a také finančně, protože skoro na jedné polovině 

rybníka je vystavěna hráz, která musí odolat povodním. U těchto nádrží je také 

vybudována obtoková stoka, která umožňuje rybníku ulehčit při povodňovém stavu. U 

tohoto typu nádrží musí být bezpodmínečně vybudován bezpečnostní přepad, který 

bude naddimenzován na vyšší průtokovou hodnotu. 

 

Obr. 2-29 Dělící hráz mezi rybníky Vítek a Rožmberk [21] 

Na obrázku 2-29 je vidět málo častý typ hráze; jedná se o dělící hráz, která odděluje dva 

rybníky mezi sebou a je z obou stran namáhána vodou hnanou větrem. 

2.7 STOKY 

U řady rybničních těles se můžeme setkat s různými druhy rybničních stok. Nejvíce 

používaná je stoka, která vede středem rybníku a tím umožňuje odvod vody z rybníka. Dno 

rybníka musí být vyspádováno směrem k odvodňovací stoce. Nejnižší bod stoky je napojen na 

odvodňovací potrubí rybníka a tím je zajištěno úplné vypuštění rybníka.  
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Na obrázku 2-30 je vidět vypuštěný rybník se stokou uprostřed rybníka, která zajišťuje 

úplné vypuštění rybníka na bahno. 

 

Obr. 2-30 Stoka uprostřed rybníka. Foto J.Smolík 

Další stokou, se kterou se setkáváme na rybníku je stoka obtoková, která odvádí 

nadbytečnou vodu okolo rybníka a je zde možnost regulovat přítok vody do rybníka. Na 

obrázku 2-31 je vidět půdorysné schéma obtokové stoky jako jedno z možných řešení 

obtokové stoky. 

 

Obr. 2-31 Obtoková stoka rybníka Šejb – půdorys 1 - odvodní betonová roura, 2 - provizorní 

přepouštěcí zařízení, 3 – vyústění betonové roury do obtokové stoky. Kresba J. Smolík 
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Na obrázku číslo 2–32 je skutečný stav přívodní stoky - betonové roury, která odvádí 

vodu do obtokové stoky - a její vyústění do obtokové stoky.  

 

Obr. 2-32 Skutečný stav přívodní stoky, přepouštěcího zařízení, betonové roury a obtokové stoky  

1- odvodní betonová roura, 2- provizorní přepouštěcí zařízení,  

3 - vyústění roury do odtokové stoky. Foto J. Smolík 

Na obrázku číslo 2–33 je vidět vyústění betonové roury do obtokové stoky. Obtoková 

stoka dále pokračuje okolo rybníka. 

 

Obr. 2-33 Vyústění obtokové stoky, 1- vyústění betonové roury, 3 - obtoková stoka. Foto J. Smolík 

Obtoková stoka částečně slouží jako pojistka při povodňové vlně, protože je schopna odvést 

určité množství vody okolo rybníka a nemusí jít veškerá voda přes rybník. 
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2.8 VĚCNÉ BŘEMENO – SLUŽEBNOSTI 

 Dle následujících paragrafů nový občanský zákoník platný od 1.1.2013 upravuje: 

§ 1257 

(1) Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo 

tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. 

Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku. 

 § 1258 

Služebnost zahrnuje vše, co je nutné k jejímu výkonu. Není-li obsah nebo rozsah 

služebnosti určen, posoudí se podle místní zvyklosti; není-li ani ta, má se za to, že je rozsah 

nebo obsah spíše menší než větší.  

Nabytí služebnosti podle § 1260 

Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu 

potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena. Ze zákona, 

nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se služebnost nabývá v případech stanovených 

zákonem. 

Při vydržení služebnosti odpovídající veřejnému statku je vydržitelkou obec, na jejímž 

území se věc nalézá.5) 

Při oceňování rybníka se můžeme setkat s různými druhy služebností. Mezi nejvíce 

rozšířené služebnosti patří využívání hrázného tělesa z hlediska přístupové cesty na jiný 

pozemek, který může být oddělen rybníkem a tím znemožněn přístup k obdělávání 

příslušného pozemku, který se nachází za hrázným tělesem. Mezi další netradiční služebnosti 

může patřit regulování minimálního odtoku vody z rybníka pro vodohospodářské potřeby, 

nebo zachování života a aqua kultury pod hrázným tělesem. Pod hrázným tělesem se může 

nacházet chovný potok pro různé druhy ryb, přírodní rezervace pro vodní ptactvo, žáby, 

mloky a čolky. Aby mohl být zachován život v potoce, musí být zajištěn neustálý odtok vody 

z rybníka. Toto opatření je regulováno manipulačním řádem rybníka. 

 

                                                 

5) 3.12.2012. Občanský zákoník. Praha: Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 

149 01 Praha 415. 



34 

3 ŽIVOTNOST A OPOT ŘEBENÍ STAVBY 

Životnost stavby rybníka a jeho opotřebení jsou různorodé. Většinou se počítá s 2 % 

opotřebením za rok. Vše záleží na různých faktorech, zejména, je-li na stavbě rybníka 

prováděna údržba nebo nikoliv. Když není prováděna údržba, může docházet k zarůstání 

rybníků a tím snižování vodní plochy, která je důležitá pro výnosnost rybníka. Dochází-li 

k zarůstání pozemku pod hrází rybníka, může pod rybníkem pomalu vznikat bažina díky 

rostlinám, které zadržují vodu. Následně může být ze statického hlediska porušena pata hráze 

rybníka. Dále také mohou vznikat kaverny v hrázích rybníka, kde při vzniku kaverny hrozí 

protržení hráze a také se sníží průjezdnost po hrázi rybníka. Jako dalším problém se jeví větší 

počet kusů rybí obsádky v rybníce a v tomto ohledu se jedná o přesazení rybníků rybami na 

úkor opotřebení rybníka.  

Zanášení rybníka může vznikat více způsoby. První způsob zanesení dna rybníku se 

může stát příchozím sedimentem z jiného rybníka, který je proti proudu výše na dané soustavě 

rybníků. Při vypouštění teče voda přímo do dalšího rybníka, který se nachází pod ním 

v soustavě, veškerý usazený sediment horního rybníka pomalu přechází do spodního rybníka. 

Druhý způsob zanesení dna rybníku, je díky rybí obsádce v rybníku, která zpracovává dno 

rybníka a tím dochází k pomalému posunu bahna z krajů rybníka do stoky a loviště rybníka. 

Pakliže dochází k posunu sedimentu ze dna rybníka do stoky a loviště od krajů rybníka, tak se 

tím snižuje úrodná plocha dna rybníka. Může také dojít k zanesení rybníka díky přívalovým 

dešťům, které mohou spláchnout část povrchové zemědělské půdy do rybníka. V některých 

extrémních případech může dojít k úplnému zanesení rybníka.  

V dřívějších letech byly rybníky využívány komerčně. Hlavní aspekt rybníkářství 

v dřívějších dobách byla výnosnost rybníku na 1 hektar vodní plochy. Tímto docházelo ke 

kontaminaci sedimentu v rybníku a jeho zanášení. V dnešní době jsou velice populární granty 

z Evropské unie, které přispívají na odbahnění rybníků. Tento rybniční sediment se může 

opětovně vyhrnout do vzniklých pískových krajů rybníka nebo musí být uložen na speciální 

skládce; pakliže není nějak kontaminován, lze jej použit po vyschnutí jako hnojivo pro 

zemědělské účely. 
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4 VÝPOČET CENY RYBNÍKA 

4.1 USTANOVENÍ ZÁKONA O OCE ŇOVÁNÍ MAJETKU  

V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je m.j. uvedeno:  

§ 2 - Způsoby oceňování majetku a služeb 

 (4) 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 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. 

2. Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti 

trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. 

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

cena zjištěná. 

4. Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností. 

5. Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je 

a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 

předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, 

b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného z 

výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitulace 

tohoto výnosu (úrokové míry), 

c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci 

odvozením z ceny jiné funkčně související věci, 
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d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní 

nebo která je jinak zřejmá, 

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na 

základě předpisů o účetnictví, 

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve 

stanoveném období na trhu, 

g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, 

popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.6) 

4.2 USTANOVENÍ OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY  

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

vyhláška) je m.j. uvedeno:  

§ 3 
Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků 

(5) Základní cena stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného se určí pro 

a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedenou 

základní cenou ZC v Kč za m2,    

b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2  k této vyhlášce podle vzorce  

ZC=ZCV x  O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6, 

kde  

 ZC……..základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,  

ZCv……základní cena 

ZC stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce 

1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, 

Mariánských Lázní, Poděbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná obec členěna na 

oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší ze 

základních cen oblastí vyjmenované obce, 

2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází, 

                                                 

6) 10.07.1997. Předpis č. 151/1997 Sb.: Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku). 
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O1………koeficient velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v 

tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O2………koeficient hospodářsko-správního významu obce, ve které se stavební 

pozemek nachází, uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O3………koeficient polohy obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený  

v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O4………koeficient technické infrastruktury v obci, ve které se stavební pozemek 

nachází, uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O5………koeficient dopravní obslužnosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, 

uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

O6………koeficient občanské vybavenosti v obci, ve které se stavební pozemek nachází, 

uvedený v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

 

§ 4 
 

6. Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění regulačním 

plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu a 

veřejnoprávní smlouvou pozemku hrází, jezem a dalšími stavebními součástmi vodních děl 

oceňovaných podle § 17 nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, kromě rybníků a 

malých vodních nádrží, popřípadě části pozemků, je cena určená podle vzorce: 

ZCU=ZC x k, 

kde 

ZCU….základní cena upravená pozemku v Kč za m2, 

ZC……základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3, 

k …..... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku činí 

0,85….pro pozemek již zastavěný vodním dílem,  

0,60….pro pozemek nebo jeho část nezastavěný, ale vymezený k zastavění stavbou 

vodního díla podle regulačního plánu, rozhodnutí o umístění stavby nebo územním 

souhlasem, kromě rybníků a malé vodní nádrže, který bude skutečně zastavěný 

stavbou vodního díla. Pozemek nebo jeho část, který vodním dílem skutečně 

zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.   
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7. Cena zjištěná podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí 

nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2. 

§ 5 
Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků 

1. Pozemky oceňované podle § 4 odst. 3, 4 a 6, § 8 a § 9 odst. 4 a 5 netvoří jednotný 

funkční celek.  

3. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích § 4, 

použijí se při určení základní ceny upravené odstavce § 4 v pořadí odstavec 1, 2, 3, 5, 6 a 4.  

4. Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty 

jsou uvedeny v příslušných tabulkách příloh uvedených v § 3 a 4. Hodnota i-tého znaku se 

stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.  

5. Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.  

§ 8  - Pozemek vodní plochy 

1. Cena pozemku vodní plochy se určí jako součin jeho výměry a základní ceny 

upravené. 

2. Základní cena upravená nezastavěného pozemku vodní plochy funkčně souvisejícího 

se stavbou vodního díla, kromě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 4 odst. 6 a 

vynásobí se koeficientem 0,2. 

3. Základní cena upravená pozemku rybníku, nebo malé vodní nádrže, včetně jejich 

částí pod hrází a jejich dalších stavebních součástí, jakož i pozemku, který je určen 

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

stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se 

určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 

a) 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo 

b) 0,05 u pozemku v nezastavěném území. 

4. Základní cena upravená pozemku nebo jeho části umělé vodní nádrže a koryta 

vodního toku, které nejsou stavbou, jakož i základní cena upravená přírodní vodní nádrže a 

přírodního vodního toku, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,07. 

5. Základní cena upravená pozemků vodních ploch podle odstavců 2 až 4 je nejméně 

10 Kč za m2. 
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6. Základní cena upravená pozemku zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny se 

určí jako součin koeficientu 0,25 a průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném 

katastrálním území, upravené podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Tuto cenu lze na 

základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2. 7) 

4.3 § 22 - RYBNÍK, MALÁ VODNÍ NÁDRŽ A OSTATNÍ VODNÍ DÍL O 

(5) 1. Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže se určí podle výše nákladů, které by 

bylo třeba vynaložit na jejich pořízení v místě staveb a ke dni jejich ocenění, nebo podle 

následujících odstavců. Tyto náklady se upraví podle vzorce pro: 

a) rybník s intenzívním chovem ryb a vodní drůbeže (dále jen „chovný rybník“) 

 

CSChR = CS x KR1 x KR2 x KR3 x KR4 x KR5 x KR6 x KR7 x KR8 x Ki, 

kde: 

CSChR .. cena stavby chovného rybníku, 

CS ...... základní cena stavby chovného rybníku určená podle odstavce 2, 

KR1 ..... koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce, 

KR2 ..... koeficient vodohospodářského významu uvedený příloze č. 19 k této vyhlášce, 

KR3 ..... koeficient zásobení vodou uvedený v přílozeč. 19 k této vyhlášce, 

KR4 ..... koeficient produkčního objemu uvedený v přílozeč. 19 k této vyhlášce, 

KR5 ..... koeficient začlenění do soustav uvedený v přílozeč. 19 k této vyhlášce, 

KR6 ..... koeficient přístupnosti uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce, 

KR7 ..... koeficient zabahnění uvedený v příloze č. 19k této vyhlášce, 

KR8 ..... koeficient kontaminace uvedený v příloze č. 19k této vyhlášce, 

Ki ........ koeficient změn cen staveb uvedený v přílozeč. 41 k této vyhlášce, 

 

                                                 

7) 2013. 441 Vyhláška: ze dne 17. prosince 2013 k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška). 
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b) ostatní rybníky a malou vodní nádrž se určí podle vzorce: 

CSo = CS x KR1 x KR2 x Ki, 

kde: 

CSO .... cena stavby ostatního rybníku nebo malé vodní nádrže v Kč, 

CS ....... základní cena stavby rybníka nebo malé vodní nádrže v Kč, určená podle 

odstavce 2, 

KR1 ..... koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19k této vyhlášce, 

KR2 ..... koeficient vodohospodářského významu uvedený v příloze č. 19 k této 

vyhlášce, 

Ki ........ koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce. 

2. Základní cena stavby rybníka a malé vodní nádrže se určí podle vzorce: 

CS = Ch + CO + CS, 

kde 

CH ...... cena hráze v Kč určená podle odstavce 3, 

CO ...... cena rybničních objektů v Kč určená podle odstavce 4, 

CS ........ cena stok v Kč určená podle odstavce 5. 

3. Cena hráze se určí na základě určení jejího objemu sypané hráze podle vzorce: 

CH = S x c, 

kde 

S .......... objem hráze v m3 určený podle přílohy č. 19 k této vyhlášce, 

c .......... jednotková cena hráze včetně zpevnění proti erozi v Kč za m3 se určí podle 

vzorce 

c = 300 + 100 x V 

kde 

V ......... maximální výška hráze v m, 

přičemž platí, že minimální jednotková cena hráze činí 500 Kč za m3 a maximální cena 

1 200 Kč za m3. 
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4. Cena rybničních objektů se uvažuje samostatně pouze u případů uvedených v 

příloze č. 19 k této vyhlášce, jinak jsou součástí ceny hráze. 

5. Cena rybničních stok se určí včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze 

stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí 

trvalého toku. Cena se určí podle přílohy č. 19 k této vyhlášce. 

6. Cena stavby vodního díla neuvedeného v odstavci 1 se určí podle § 17.8) 

4.4 PŘÍLOHA Č. 19 

Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu 

Objem hráze (S) 

(5) Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1: 2. Objem 

hráze se stanoví podle následujících vztahů:    

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka) 

S = 0,6 x L x V x (Š + 2 x V), 

b) pro hráze boční 

S = 0,75 x L x V x (Š + 2 x V), 

c) pro hráze zahloubených rybníků 

S = 0,4 x L x V x (Š + 2 x V). 

V uvedených vztazích je 

L - délka hráze v koruně v m, 

Š - šířka koruny hráze v m (nejvýše*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny 

hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m), 

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při 

normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry 

v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa: 

V = h + h1. 

 Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). 

Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. 

Převýšení hráze nad normální hladinu (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.  

                                                 

8) 2013. 441 Vyhláška: ze dne 17. prosince 2013 k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška). 
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Cena rybničních objektů (Co) 

Uvažuje se samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze. 

 Požerák (kbel, mnich) - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové  

a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu 

s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při 

normální hladině h (viz odstavec 2): 

do 2 m                                                                                60 000,- Kč 

za každý další metr nad 2 m do 5 m                                  30 000,- Kč 

za každý další metr nad 5 m                                              60 000,- Kč. 

          Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, 

železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. 

Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu): 

0,6 až 1,6 m                                                                        80 000,- Kč 

za každý další metr šířky nad 1,6 m                                   40 000,- Kč 

Cena rybničních stok (CS) 

Stanoví  se včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují  se pouze stoky mimo vlastní katastr 

rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví 

na 1 m délky stoky. 

 Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky 

v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m. 

 Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle 

vztahu 

CS = 5 x D. 

______________ 

Vysvětlivky: 

          *) Větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace 

a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže. 

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka                                          

1) koeficient amortizace  KR1  0,0 až 1,0 

 Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1  

podle vztahu  

KR1  = 1 – 0,02 × A. 

 Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20. 
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Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) 

následovně: 

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených 

objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o: 

hráz  - návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, 

    rovnaninou 100 %       0,08 

  - návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, 

    jiné opevnění 100 %       0,04 

  - zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu živičnou 

    či betonovou vozovkou      0,04 

  - štěrkovou vozovkou       0,02 

  - upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze   0,03 

  - sjezd pro nákladní automobily k lovišti    0,02 

  - upravené loviště pro mechanizaci     0,02 

  - přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu   0,02 

  - zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení 

    (min. 4 ks/100 m)       0,01 

 

přeliv             - betonový, železobetonový - opraven    0,02 

  - rekonstruován       0,05 

výpusť  - dřevěný kbel nový       0,01 

  - betonový kbel       0,02 

  - výpustní potrubí (beton, železobeton)    0,03 

elektropřípojka         0,01 

obtoková stoka         0,02 

        V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o: 

hráz  - bez zpevnění návodního svahu nebo se silně 

    narušeným zpevněním      0,05 

  - značně narušená koruna hráze     0,02 

  - značně narušený vzdušný svah 

    (průsaky, výmoly, sesuvy)      0,05 

  - měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, 

    nemocné stromy při vyvrácení     0,02 
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přeliv  - buď značně narušené betonové konstrukce 

    (přeliv, propustek, vývar)      0,03 

  - nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů   0,02 

výpusť  - porušené konstrukční prvky kbelu     0,02 

  - porušené výpustní potrubí      0,03. 

          Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním 

stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou 

stavbami. 

 

2) koeficient vodohospodářského významu KR2   0,2  až 1,0 

-  rybník s intenzivním chovem ryb  ......................................................................  1,0 

-  rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)  ............................................  0,9 

-  rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže   

postavený vedle toku (boční)  ...............................................................................  0,8 

-  rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní)  ..........   0,7 

-  ostatní rybníky a malé vodní nádrže  ................................................................  0,5 

-  všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, 

s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu, 

za předpokladu zohlednění úbytku produkce........................................................  0,5 

-  bez zohlednění úbytku produkce  .......................................................................  0,2 

 

3) koeficient zásobení vodou KR3  0,3 až 1,4      

          Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) 

a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) 

se použijí následující hodnoty: 

zásobení vodou  

Z1/Ov   nebo  Z2/Ov 

rybník  

nuceně průtočný 

rybník  

s regulovaným průtokem 

méně než 2                                             0,6                                   0,6 

2 -   5                                                   1,0                                   1,0 

5 - 15                         1,1                                   1,3 

15 - 50                                                   0,9                                   1,4 

více než 50                                             0,3                      1,4 
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Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu: 

 Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz, 

 kde 

 h    -  hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m) 

 KP -  katastrální plocha rybníka (ha) 

 Kz  -  koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími  hodnotami 

       úroveň zazemnění    Kz 

       běžné zazemnění     0,75 

       0,25 až 0,5 KP         0,5 

       0,5 až 0,75 KP         0,25 

       nad 0,75 KP   0,1 . 

 Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání 

s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně 

s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí 

se roční průtok (Z1) z plochy povodí [km2] k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské 

mapy v měřítku 1: 50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku 

(O0) v tis.m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace 

průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu 

 

Z1 = W x OO 

 

nadmořská výška  

povodí rybníka 

průměrný specifický odtok (OO)   

[tis. m3/km2 /rok] 

200 m                                                                50 

300 m                                                                60 

400 m                                                              110 

500 m                                 160 

600 m                                                              220 

nad 600 m                                     220 + 60 za každých 100 m  

             Roční průtok (Z2) je možno zjistit též v pobočkách Českého hydrometeorologického 

ústavu (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava). 
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 4) koeficient produkčního objemu rybníka  KR40,02 až 1,5 

              Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h 

[m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (KZ, viz K3) 

podle vztahu 

                                                                 KR4  =  0,4  x  h  x KZ 

 

5) koeficient začlenění do soustav KR5   0,8 až 1,2 

            Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5: 

součást kompaktní soustavy samostatně napájených  a vypouštěných rybníků           1,2                       

umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění 

           nebo vypouštění přes jiný rybník)           0,8 

ostatní případy                                                                                                               1,0 

 

6) koeficient přístupnosti rybníka KR6  0,8 až 1,2 

           Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty 

koeficientu KR6: 

přístupný pro všechny dopravní prostředky                                           1,2 

přístupný pouze pro terénní vozidla                                                       1,0 

ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace                                   0,8  

    

7)  koeficient zabahnění  KR7 0,7 až 1,0 

             Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty: 

vrstva bahna                    méně než 20 cm                              1,0 

                                        20 až 40 cm                                     0,9   

                                        více než 40 cm                                0,7 

 

             Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m 

od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient 

nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení 

rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné. 
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8)  koeficient kontaminace KR8   0,3 až 1,0     

             Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí 

následující hodnoty KR8: 

neovlivňující kvalitu tržních ryb                                                    1,0 

zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň hygienických limitů 0,3     

             

 Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo 

zjistit dotazem na VÚR Vodňany.              

 Pokud jsou z dokumentace rybníka (manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy 

použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9) 2013. 441 Vyhláška: ze dne 17. prosince 2013 k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška). 
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5 PŘÍKLAD - OCEN ĚNÍ RYBNÍKA ŠEJB 

5.1 POPIS RYBNÍKA 

Rybník Šejb byl vystaven v Jihočeském kraji, okres Jindřichův Hradec, obec Strmilov, 

katastrální území Česká Olešná. Zde na přiložené mapě je vidět na obrázku číslo 5–1  

umístění rybníka nedaleko České Olešné. 

 

Obr. 5-1 Rybník Šejb. Obec Strmilov, katastrální území Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec 

(Pramen: www.mapy.cz) [22] 

Na obrázku 5–2 je vyfocen rybník Šejb, vpravo na fotce hráz a vlevo konec rybníka

 

Obr. 5-2 Rybník Šejb. Foto J. Smolík 
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Rybník Šejb se rozprostírá na třech pozemcích parcelních čísel 2278, 2273 a st.166 

které jsou vidět na obrázku číslo 5-3. 

 

Obr. 5-3 Čísla parcel rybníka Šejb, (pramen: www.cuzk.cz Nahlížení do KN) [23] 

Hráz rybníka se nachází na parcelním čísle st.166 o výměře 4141 m2. Jedná se o 

stavební pozemek. Celková vodní plocha rybníka obsahuje dva pozemky. První pozemek má 

parcelní číslo 2273 a rozlohu 89 400 m2, druhý pozemek má parcelní číslo 2278 a rozlohu 

92 532 m2. Celková rozloha vodní plochy rybníka Šejb je 89 400 + 92 532 =  181 932 m2.  

Rybník byl revitalizován za přispění fondů Evropské unie v roce 2006. Hlavními 

prvky revitalizace rybníka Šejb bylo odtěžení sedimentu ze dna, oprava hráze, zprovoznění 

výpusti, vytvoření dostatečné kapacity bezpečnostního přelivu a úprava rybničního dna. 

Výsledkem této revitalizace je větší ovladatelný prostor rybníka. Dále se podařilo zvýšit 

disponibilní zásoby vody z okolí. Stavba má jednoznačně kladný vliv na životní prostředí, 

protože došlo k akumulaci vody z přilehlého okolí. Největší hloubka nádrže u výpusti činí při 

normální hladině 3,00 m, dno bylo postupně vysvahováno do minimální výšky hladiny 0,6 m. 

Výška hráze nad maximální hladinou rybníka je okolo 2 m. Hráz je vyspádována do 

oboustranného sklonu, aby zde mohla dobře odcházet srážková voda. Návodní strana hráze 

při styku s vodní hladinou je opatřena úpravou z kamenné rovnaniny, která vytváří kamenný 

taras o výšce 25 cm nad maximální hladinou rybníka a poskytuje ochranu hráze před vodou 

hnanou větrem, která by postupně mohla rozebírat hrázné těleso. Koruna hráze má šíři 450 cm 

a je možno po ní přejet k bezpečnostnímu přelivu, který je umístěn na druhé straně hráze. 
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V koruně hráze se také nachází kamenné schodiště o šířce 200 cm, které je vidět na obrázku 

číslo 5-4 spolu s výpustným zařízením. 

 

Obr. 5-4 Výpustné zařízení a schody do rybníka. Foto J. Smolík 

Výpustné zařízení rybníka Šejb je umístěno uprostřed délky hráze rybníka Šejb.  

Vnitřek výpustného zařízení je vidět na obrázku číslo 5–5; je řešeno kanálovým šoupětem o 

průměru DN400 a jako pojistka jsou uvnitř umístěny 2 řady drážek pro dlužky, které při 

poruše šoupěte mohou sloužit jako dvouřadý uzavřený požerák.  

 

Obr. 5-5 Vnitřek výpustného zařízení rybníka Šejb. Foto J. Smolík 
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Kbel je řešen jako betonový monolitický o rozměrech 1,2 x 1,5 metru. Šoupě je tvořeno 

dřevěnou lopatou s ocelovým táhlem a šroubovicí, která umožňuje spouštění a zvedání lopaty. 

Přístup ke kbelu je po krátkých kamenných schodech, které jsou vidět na obrázku číslo 5-4. 

Sjezd do loviště rybníka je v levém zavázání rohu hráze; je vyfocen na obrázku číslo 5-6.  

 

Obr. 5-6 Sjezd do rybníka Šejb. Foto J. Smolík 

Loviště je situováno rovnoběžně s hrází rybníka. Je tvořeno z betonového prahu o délce asi 

15 metrů a hloubkou loviště 80 cm. Na obrázku číslo 5–7 můžeme vidět bezpečnostní přeliv, 

který byl postaven v pravém zavázání hráze a svou odtokovou stokou přerušuje přístup na 

další pozemky.  

 

Obr. 5-7 Přímý pojistný přepad s půlkruhovou přelivnou hranou. Foto J. Smolík 
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Je zde vidět čelní přeliv s polokruhovou železobetonovou přelivnou hranou vsazenou 

v rybníku. Délka přelivné hrany je 15 m, aby zde byla dodržena bezpečnost rybníku při stoleté 

vodě. Dno spadiště je postaveno z kamenné dlažby vyskládané do betonu. Odtoková stoka 

pod přepadem má dno vyskládáno z kamenné dlažby do betonu v celkové délce cca 34 metrů. 

Okolní boky vývařiště jsou zpevněny opěrnou kamennou zdí, která brání vymývání bočních 

stran hráze při velkém průtoku vody, aby nemohlo docházet k sesuvu půdy do odtokové 

stoky, kde by mohlo být zapříčiněno ucpání stoky. Dno spadiště bylo postaveno z kamenné 

dlažby vyskládané do betonu a okolní boky vývařiště jsou zpevněny opěrnou kamennou zdí.  

Přístupová cesta k rybníku je ve vlastnictví majitele a není zde žádný problém s přístupem 

k danému objektu.  

 

5.2 POSTUP VÝPOČTU PODLE OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY 

Podle občanského zákoníku jsou nemovitými věcmi pozemky; stavby a trvalé porosty jsou 

jejich součástmi. Jsou proto postupně oceněny jednotlivé pozemky a stavby resp. trvalé 

porosty, které se na těchto pozemcích nacházejí. 

5.2.1 Pozemek p.č st. 166 

5.2.1.1 Údaje o pozemku 

Údaje o pozemku z katastru nemovitostí (pramen: www.cuzk.cz Nahlížení do KN) 

Parcelní číslo: st. 166 

Obec: Strmilov [547239] 

Katastrální území: Česká Olešná [621650] 

Číslo LV: 188 

Výměra [m2]: 4141 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba 

Vodní dílo: hráz ohrazující umělou vodní nádrž 
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Stavba stojí na pozemku: p.č. st. 166 

Sousední parcely: 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo      podíl 

Sýkorová Iveta, Česká Olešná 1, 37853Strmilov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.05.2014 22:18:12. 

 

Obr. 5-8 Mapa z katastru nemovitostí o parcele st. 166 [24] 
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5.2.1.2 Ocenění vlastního pozemku p.č. st. 166 

Jedná se o pozemek, na němž je situována hráz rybníka. Vodní nádrž je umělá, podle 

manipulačního řádu se jedná o chovný rybník. Pozemek stavby rybníka se ocení podle § 8 

odst. 3 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.: 

 § 8 - Pozemek vodní plochy 

 1. Cena pozemku vodní plochy se určí jako součin jeho výměry a základní ceny 

upravené. 

 3. Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich 

částí pod hrází a jejich dalších stavebních součástí, jakož i pozemku, který je určen 

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

stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se 

určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem  

a) 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo 

b) 0,05 u pozemku v nezastavěném území. 

  5. Základní cena upravená pozemků vodních ploch podle odstavců 2 až 4 je nejméně 

10 Kč za m2. 

Zjišt ění základní ceny upravené (ZCU) pozemku podle § 3 oceňovací vyhlášky 

Podle § 3 „Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků“ se základní 

cena stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného určí pro: 

a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedenou 

základní cenou ZC v Kč za m2,    

b) obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2  k této vyhlášce podle vzorce  

654321 OOOOOOZCZC v ××××××= , 

ZC……..základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,  

ZCv……základní cena ZC stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v tabulce č. 1 přílohy 

č. 2 k této vyhlášce 

1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, 

Mariánských Lázní, Poděbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná obec členěna na 

oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší ze 

základních cen oblastí vyjmenované obce, 
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2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází, 

V daném případě se jedná o obec nevyjmenovanou v okrese Jindřichův Hradec, podle tabulky 

č. 1 přílohy č. 2 je ZCv = 1 200,00 Kč/m2.  

Koeficienty O1 až O6 z tabulky č. 2 přílohy č. 2 k oceňovací vyhlášky podle obce, ve které se 

stavební pozemek nachází: 

O1- koeficient velikosti obce: třída V. do 500 obyvatel-227 obyvatel .............................. 0,50 

O2 - koeficient hospodářsko-správního významu:třída IV. – ostatní obce ....................... 0,60 

O3 - koeficient polohy obce: třída V. – v ostatních případech. ........................................ 0,80 

O4 - koeficient technické infrastruktury v obci: třída I. – elektřina, vodovod,  

kanalizcace, plyn ...................................................................................................... 1,00 

O5 - koeficient dopravní obslužnosti obce: třída IV. – železniční,  

nebo autobusová zastávka ........................................................................................ 0,80 

O6 -- koeficient občanské vybavenosti v obci: třída V. – minimální vybavenost  

(obchod, nebo služby – základní sortiment) ............................................................. 0,85 

Základní cena ZC = ZCV x  O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6 = 1 200 × 0,50 x 0,6 x 0,8 x 1,00 x 0,8 

x 0,85 = 195,84 Kč/m2 

Jedná se o pozemek v nezastavěném území, koeficient podle § 8 odst. 6 = 0,05 

Základní cena upravená ZCU = ZC × 0,05 = 195,84 x 0,05 = 9,79 Kč/m2 

5.2.1.3 Ocenění staveb na pozemku p.č. st. 166 

Podle § 22 oceňovací vyhlášky cena stavby rybníku a malé vodní nádrže se určí podle 

výše nákladů, které by bylo třeba vynaložit na jejich pořízení v místě staveb a ke dni jejich 

ocenění nebo podle následujících odstavců. Tyto náklady se upraví podle vzorce pro rybník s 

intenzívním chovem ryb a vodní drůbeže (dále jen „chovný rybník“) 

iRRRRRRRRChR KKKKKKKKKCSCS ×××××××××= 87654321 =8 437 

988,00 x 0,84 x 1,0 x 0,6 x 0,99 x 1,2 x 1,2 x 1,0 x 1,0 x 2,095 =  12 701 387,15 Kč, 

kde 

CSChR ….cena stavby chovného rybníku, 

CS……..základní cena stavby chovného rybníku určená podle odstavce 2, 

KR1…….koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce, 

KR2…….koeficient vodohospodářského významu  uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce, 
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KR3…… koeficient zásobení vodou  uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce, 

KR4…….koeficient produkčního objemu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,  

KR5…… koeficient začlenění do soustav uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce, 

KR6…… koeficient přístupnosti uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce, 

KR7…… koeficient zabahnění uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce, 

KR8…….koeficient kontaminace uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce, 

Ki …… .koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, 

Základní cena stavby rybníka a malé vodní nádrže se určí podle vzorce 

SOH CCCCS ++= = 7 970 988,00 + 395 000,00 + 72 000,00 = 8 437 988,00 Kč 

kde 

CH…….cena hráze v Kč určená podle odstavce 3, 

CO…….cena rybničních objektů v Kč určená podle odstavce 4, 

CS……. cena stok v Kč určená podle odstavce 5. 

Cena hráze se určí na základě určení jejího objemu sypané hráze podle vzorce 

cSC H ×= = 9 603,60 x 830 = 7 970 988,00 Kč, 

kde  

S……objem hráze v m3 určený podle přílohy č. 19 k této vyhlášce, 

c ….. jednotková cena hráze včetně zpevnění proti erozi v Kč za  m3 se určí podle vzorce 

Vc ×+= 100300 = 300 + 100 x 5,30 = 830,00 Kč/m3 

kde 

V….. maximální výška hráze v m,  

přičemž platí, že minimální jednotková cena hráze činí 500 Kč za  m3 a maximální cena 1 200 

Kč za  m3. 

Objem hráze se zjistí podle přílohy č. 19, v daném případě pro hráze údolního typu 

(přehrazující údolí potoka) podle vztahu  

S = 0,6 × L × V × (Š + 2 × V ) = 0,6 x 200,00 x 5,30 x  ( 4,50 + 2 x 5,30) = 9 603,60 m3 

kde 

L - délka hráze v koruně v m, v daném případě 200,00 m, podle projektové dokumentace. 

Š - šířka koruny hráze v m (nejvýše*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny 
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hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m), v daném případě 4,50 m- naměřena metrem. 

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při 

normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny 

rozměry v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa: 

V = h + h1 = 3,30 + 2,00= 5,30 

 Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). 

Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. 

Převýšení hráze nad normální hladinu (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m. 

 V daném případě výška hráze 5,30 m. 

Objem hráze potom 

S = 0,6 × L × V × (Š + 2 × V) = 0,6 x 200,00 x 5,30 x  (4,50 + 2 x 5,30) = 9 603,60 m3 

Cena rybničních objektů (Co) 

Uvažuje se samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze. 

 Požerák (kbel, mnich) - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové  

a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu 

s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při 

normální hladině h (viz odstavec 2): 

do 2 m                                                                                60 000,- Kč 

za každý další metr nad 2 m do 5 m                                  30 000,- Kč 

za každý další metr nad 5 m                                              60 000,- Kč. 

Kbel železobetonový délky 3,30 m = 60 000,00 + 1,30 * 30 000,00 = 99 000,00 Kč 

          Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, 

železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. 

Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu): 

0,6 až 1,6 m                                                                        80 000,- Kč 

za každý další metr šířky nad 1,6 m                                   40 000,- Kč 

Bezpečnostní přeliv délky 7,00 m = 80 000,00 + 5,40 x 40 000,00 = 296 000,00 Kč 

Co = požerák + bezpečnostní přeliv = 99 000,00 + 296 000,00 =  395 000,00 Kč 

Cena rybničních stok (CS) 

Stanoví  se včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují  se pouze stoky mimo vlastní katastr 

rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví 

na 1 m délky stoky. 
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 Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky 

v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m. Převzato z projektové dokumentace 20m. 

20,00 x 200 = 4 000,00 Kč  

 Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle 

vztahu: Převzato z projektové dokumentace 34m. 

CS = 5 x D = 5 x 400 = 2000,- Kč x 34,00 m = 68 000,00 Kč 

Celková cena stok 

 Zemní stoky + zatrubněné stoky = 4 000,00 + 68 000,00 = 72 000,00 Kč 

 

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka           

                                

1) koeficient amortizace  KR1  0,0 až 1,0 

 Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1  

podle vztahu. Při rekonstrukci rybníka Šejb, byla celá hráz udělána kompletně nová a její stáří 

je 8 let od data dokončení. 

KR1  = 1 – 0,02 × A = 1 – 0,02 x 8 = 0,84 

 Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20. 

 

2) koeficient vodohospodářského významu KR2   0,2  až 1,0 

-  rybník s intenzivním chovem ryb  ......................................................................  1,0 

 

3) koeficient zásobení vodou KR3  0,3 až 1,4      

          Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody 

(Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho 

zdroje) se použijí následující hodnoty: Hodnota ročního průtoku vody 3 516,60 byla 

převzata z manipulačního řádu rybníka Šejb. 

 

zásobení vodou  

Z1/Ov   nebo  Z2/Ov 

rybník  

nuceně průtočný 

rybník  

s regulovaným průtokem 

méně než 2                                          0,6                                   0,6 

 Z1 / Oy = 3 516,60 / 1 801 126,80 = 0,00195 

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu: 

 Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz, = 0,4 x 3,3 x 10 x 181 932 x 0,75 = 1 801 126,80 m3 
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 kde 

 h    -  hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m) 

 KP -  katastrální plocha rybníka (ha) 

 Kz  -  koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími  hodnotami 

       úroveň zazemnění    Kz 

       běžné zazemnění     0,75 

        

 Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání 

s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně 

s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí 

se roční průtok (Z1) z plochy povodí [km2] k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské 

mapy v měřítku 1: 50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku 

(O0) v tis.m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace 

průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu. 

Hodnota plochy povodí 15,98 km2 byla převzata z manipulačního řádu rybníka Šejb, který se 

nachází ve výšce 564,37 metrů nad hladinou moře. 

 

Z1 = W x OO = 15,98 x 220 = 3 516,60  

nadmořská výška  

povodí rybníka 

průměrný specifický odtok (OO)   

[tis. m3/km2 /rok] 

200 m                                                    50 

300 m                                                                60 

400 m                                                              110 

500 m                                                              160 

600 m                                                              220 

nad 600 m                                     220 + 60 za každých 100 m  

             Roční průtok (Z2) je možno zjistit též v pobočkách Českého hydrometeorologického 

ústavu (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava). 

 

 4) koeficient produkčního objemu rybníka  KR4        0,02 až 1,5 

              Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h 

[m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (KZ, viz K3) 

podle vztahu:  KR4  =  0,4  x  h  x KZ = 0,4 x 3,30 x 0,75 = 0,99          
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5) koeficient začlenění do soustav KR5   0,8 až 1,2 

            Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5: 

součást kompaktní soustavy samostatně napájených  a vypouštěných rybníků           1,2          

              

6) koeficient přístupnosti rybníka KR6  0,8 až 1,2 

           Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty 

koeficientu KR6: přístupný pro všechny dopravní prostředky   1,2 

 

7)  koeficient zabahnění  KR7 0,7 až 1,0 

             Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty: 

vrstva bahna                    méně než 20 cm                                 1,0     

                                   

8)  koeficient kontaminace KR8   0,3 až 1,0     

             Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí 

následující hodnoty KR8:  

neovlivňující kvalitu tržních ryb                                                     1,0 

 

9)  koeficient změny cen staveb Ki   2,095  

Podle oceňovací vyhlášky 441- příloha Ki: sekce 2 oddíl 2152. Ki =2,095 

5.2.2 Pozemek číslo 2278 

5.2.2.1 Údaje o pozemku 

Údaje o pozemku z katastru nemovitostí (pramen: www.cuzk.cz Nahlížení do KN) 

Parcelní číslo: 2278 

Obec: Strmilov [547239] 

Katastrální území: Česká Olešná [621650] 

Číslo LV: 188 

Výměra [m2]: 92 532 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
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Způsob využití: rybník 

Druh pozemku: Vodní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo     podíl  

Sýkorová Iveta, Česká Olešná 1, 37853Strmilov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.05.2014 20:18:12. 

 

Obr. 5-9 Mapa z katastru nemovitostí o parcele 2278 [25] 
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5.2.2.2 Ocenění vlatního pozemku p.č 2278 

§ 4   

7. Cena zjištěná podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí 

nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2. 

Výpočtem vyšla upravená cena na hodnotu 9,79 Kč/m2 a proto volím minimální cenu 10 

Kč/m2. 

ZCU=ZC x k = 10,00 x 92 532 = 925 320,00 Kč 

5.2.3 Pozemek číslo 2273 

5.2.3.1 Údaje o pozemku 

Údaje o pozemku z katastru nemovitostí (pramen: www.cuzk.cz Nahlížení do KN) 

Parcelní číslo:  2273 

Obec: Strmilov [547239] 

Katastrální území: Česká Olešná [621650] 

Číslo LV: 188 

Výměra [m2]: 89 675 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Vodní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo      podíl 

Sýkorová Iveta, Česká Olešná 1, 37853Strmilov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 
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Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.05.2014 20:19:12. 

 

Obr. 5-10 Mapa z katastru nemovitostí o parcele 2273 [26] 

5.2.3.2  Ocenění vlastního pozemku p.č 2273 

§ 4   

7. Cena zjištěná podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí 

nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2. 

Výpočtem vyšla upravená cena na hodnotu 9,79 Kč/m2 a proto volím minimální cenu 10 

Kč/m2. 

ZCU=ZC x k = 10,00 x 89 675 = 896 750,00 Kč 

5.2.4 Celková cena rybníka Šejb 

Kompletní cena všech tří pozemků, kde je rybník Šejb postaven, byla vyčíslena na:  

Cena pozemku číslo st. 166 vč. staveb 12 701 387,15 Kč 

Cena pozemku vodní plochy, parcelní číslo 2278  925 320,00 Kč 

Cena pozemku vodní plochy, parcelní číslo 2273 896 750,00 Kč  

Celková cena za dílo: 

12 701 387,15 + 925 320,00 + 896 750,00  = 14 523 457,15 Kč 
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5.2.5 Kontrolní ocenění rybníka Šejb v programu ABN 2014. 

Kontrolní ocenění rybníka Šejb bylo provedeno pomocí tabulky MS Excel programu  

ABN 2014. 

Tabulka 1 Ocenění rybníka Šejb programem ABN 2014 

Ocenění - rybník ur čený pro chov ryb a vodní drůbeže 
§ 22 odst. 1 písm. a) a příloha č. 19 vyhlášky č. 441/2013 Sb.  

Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel - program ABN14 
  Ocenění staveb 
  Hráz         
  Délka hráze v koruně   L m 200,00 
  Šířka koruny hráze   Š m 4,50 
         použije se nejvýše   Š m 6,00 
  Hloubka vody u výpustného zařízení při normální hladině                         h m 3,30 
  Převýšení koruny hráze   h1 m 2,50 
         použije se nejvýše max. h1 m 2,00 
  Výška hráze  = h + h1 V m 5,30 
  Typ hráze       údolní 
  Koeficient typu hráze       0,60 

  Objem hráze  
= 0,6 × L × V × (Š + 2 × 

V) S m3 9 603,60 
  ZC hráze vzhledem k výšce  = 300 + 100 × V       

    
nejméně 500.-, nejvýše 

1200.- c Kč/m3 830,00 
  Cena hráze  = S × c CH Kč 7 970 988,00 
  Kbel         
  Provedení        železobetonový 
  Uvažovaná hloubka - viz výše   h m 3,30 
  Ocenění: část 0 - 2 m kus   Kč 60 000,00 
                   část 2 - 5 m 1,30   Kč 39 000,00 
                   část nad 5 m 0,00   Kč 0,00 
  Celkem kbel     Kč 99 000,00 
  Bezpečnostní přeliv         

  Provedení       
kamenná dlažba do 

betonu 
  Světlá šířka   Š m 7,00 
  Ocenění:  část 0,6 až 1,6 m 80 000,- Kč za část 0,6 až 1,6 m                 Kč 80 000,00 
                    část nad 1,60 m 40 000,- Kč za každý další metr      Kč 216 000,00 
  Celkem bezpečnostní přeliv     Kč 296 000,00 
  Zemní stoky         
  Délka      m 20,00 
  Šířka v úrovni terénu     m 1,00 

  Jednotková cena 
za každý započatý metr 

šířky 
200 Kč Kč/m 200,00 

  Cena zemních stok     Kč 4 000,00 
  Zatrubn ěné stoky         
  Délka      m 34,00 
  Průměr potrubí v milimetrech D   mm 400 
  Jednotková cena C = 5 × D   Kč/m 2 000,00 
  Cena zemních stok     Kč 68 000,00 
  Stavby - rekapitulace         

  Hráz     Kč 7 970 988,00 
  Kbel     Kč 99 000,00 
  Bezpečnostní přeliv     Kč 296 000,00 
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  Zemní stoky     Kč 4 000,00 
  Zatrubněné stoky     Kč 68 000,00 

  Stavby celkem     Kč 8 437 988,00 
  Koeficienty         

1 Stáří staveb   A roků 8 

  
Koeficient amortizace před 
úpravou  = 1 - 0.02 × A   - 0,840 

  Zvýšení     ne / ano   

  Hráz 

návodní svah zpevněn 
kamenem tloušťky nad 
30 cm, rovnaninou 100 

% 

0,08 ne 0,00 

    

návodní svah zpevněn 
kamenným pohozem do 
30 cm, jiné opevnění 

100 % 

0,04 ne 0,00 

    

zpevnění koruny hráze a 
vzdušného svahu 

živičnou či betonovou 
vozovkou 

0,04 ne 0,00 

    
zpevnění koruny hráze a 

vzdušného svahu 
štěrkovou vozovkou 

0,02 ne 0,00 

    
upravený vzdušný svah 
a odvodnění paty hráze 

0,03 ne 0,00 

    
sjezd pro nákladní 
automobily k lovišti 

0,02 ne 0,00 

    
upravené loviště pro 

mechanizaci 
0,02 ne 0,00 

    
přisypaná stabilizační 
lavice k návodnímu 

svahu 
0,02 ne 0,00 

    

zdravé stromy z tvrdých 
dřevin bez nebezpečí 

vyvrácení (min. 4 ks/100 
m) 

0,01 ne 0,00 

  Přeliv 
betonový, 

železobetonový – 
opraven 

0,02 ne 0,00 

    
betonový, 

železobetonový - 
rekonstruován 

0,05 ne 0,00 

  výpusť dřevěný kbel nový 0,01 ne 0,00 
    betonový kbel 0,02 ne 0,00 

    
výpustní potrubí (beton, 

železobeton) 
0,03 ne 0,00 

  elektropřípojka   0,01 ne 0,00 
  obtoková stoka   0,02 ne 0,00 
  Snížení       0,00 

  Hráz 
bez zpevnění návodního 

svahu nebo se silně 
narušeným zpevněním 

-0,05 ne 0,00 

    
značně narušená koruna 

hráze 
-0,02 ne 0,00 

    
značně narušený 

vzdušný svah (průsaky, 
výmoly, sesuvy) 

-0,05 ne 0,00 
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měkké dřeviny na hrázi 
nebo nebezpečné, 

nemocné stromy při 
vyvrácení 

-0,02 ne 0,00 

  Přeliv 

buď značně narušené 
betonové konstrukce 
(přeliv, propustek, 

vývar) 

-0,03 ne 0,00 

  (jedna z možností) 
nebo porušené těleso 

hráze u ostatních 
přelivů 

-0,02 ne 0,00 

  výpusť 
porušené konstrukční 

prvky kbelu 
-0,02 ne 0,00 

    
porušené výpustní 

potrubí 
-0,03 ne 0,00 

  Celkem zvýšení a snížení KR1       0,00 
  Koeficient amortizace  po úpravě KR 1 - 0,840 

  Oceňuje se jako rybník ? (jen při KR1 > 0)     ano 

2 
Koeficient 
vodohospodářského významu 

rybník s intenzivním 
chovem ryb KR 2 - 1,0 

3 Hloubka vody u výpust. zařízení při normální hladině h   3,30 
  Katastrální plocha rybníka     m2 181 932 
  Katastrální plocha rybníka   KP ha 18,1932 
  Koeficient zazemnění běžné zazemnění KZ - 0,75 
  Objem vody v rybníku 0,4 × h × 10 × KP × KZ OV tis. m3 180,1127 

  

Stanovený maximální objem 
vody Z2 dle povolení k 
nakládání s vodami nebo 
zjištěný; pokud není, pak 
vypočtený Z1                                                                                     

  Z2 n. Z1 tis. m3/rok 15,980 

  Průtok rybníkem       regulovaný 
  Zásobení vodou   Z1,2/OV   0,00 
  Koeficient zásobení vodou   KR 3 - 0,6 

4 
Hloubka vody u výpust. 
zařízení   h m 3,30 

  uvažuje se rozmezí 0,5 až 5 m h m 3,30 

  
Koeficient produkč. objemu 
rybníka  = 0,4 × h × KZ KR 4 - 0,99 

5 
Koeficient začlenění do 
soustav 

součást kompaktní 
soustavy samostatně 

napájených  a 
vypouštěných rybníků 

KR 5 - 1,20 

6 
Koeficient přístupnosti 
rybníka 

přístupný pro všechny 
dopravní prostředky KR 6 - 1,20 

7 vrstva bahna     cm 10 
  Koeficient zabahnění   KR 7 - 1,00 

8 Koeficient kontaminace 
neovlivňující kvalitu 

tržních ryb KR 8 - 1,00 

  Koeficient změny cen staveb příloha č. 41 K i 
CZ-CC 
2152 2,095 

  Ocenění staveb         

  Cena staveb celkem   CSRI Kč 8 437 988,00 
  Koeficient amortizace   KR1 - 0,84 
  Koeficient vodohosp. významu   KR2 - 1,00 
  Koeficient zásobení vodou   KR3 - 0,60 
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Koeficient produkč. objemu 
rybníka   KR4 - 0,99 

  Koeficient začlenění do soustav   KR5 - 1,20 
  Koeficient přístupnosti rybníka   KR6 - 1,20 
  Koeficient zabahnění   KR7 - 1,00 
  Koeficient kontaminace   KR8 - 1,00 
  Koeficient změny cen staveb   K i - 2,095 
  Cena staveb upravená  = CSRI × koeficienty CSI  Kč 12 701 387,15 
      
Ocenění pozemků rybníka - viz soubor Pozemky 2014/§ 8 - Vodní plochy/§ 8 odst. 3 - Pozemky rybníků 2014 

 

Rybník Šejb byl oceněn podle programu ABN 2014 na cenu 12 701 387,15 Kč. 

 

Tabulka 2 Ocenění pozemku rybníka Šejb p.č. 2278 v programu ABN 2014 

Ocenění pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže v nevyjmenované obci, nebo její oblasti v 
tabulce č. 1 v příloze č. 2 k oceňovací vyhlášce 

(3) Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich částí pod hrází 
a jejich dalších stavebních součástí, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, 
rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu nebo 

veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se 
koeficientem  

a) 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo 

b) 0,05 u pozemku v nezastavěném území. 

Ocenění pozemku rybníka nebo malé vodní nádrže v obci nebo její oblasti,  nevyjmenované v 
tabulce č. 1 v příloze č. 2 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. (§ 8 odst. 3) 

Vypočteno oceňovacím programem ABN 14 

Kraj     Jihočeský 
Okres     Jindřichův Hradec 
Obec (městská část)     Česká Olešná 

Typ obce     Obec ostatní 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     227 

Katastrální území     Česká Olešná 

Pozemek   p.č. 2278 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 92532 

Druh pozemku dle KN     Vodní plocha 

Druh pozemku dle skutečnosti     Vodní plocha 

Stavba na parcele       

Položka z přílohy č. 1 tabulky č. 1 vyhlášky     Jindřichův Hradec 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 1 200,00 

Výpočet základní ceny u obcí nevyjmenovaných (§ 4 odst. 1)   
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Koeficienty velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedené 
v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce 

  

O1………koeficient velikosti obce 0,50 

O2………koeficient hospodářsko-správního významu obce 0,60 

O3………koeficient polohy obce 0,80 

O4………koeficient technické infrastruktury v obci 1,00 

O5………koeficient dopravní obslužnosti obce 0,80 

O6………koeficient občanské vybavenosti v obci 0,85 

Základní cena  ZC = ZCV × O1 × O × O3 × O4 × O5 × O6 Kč/m2 195,84 

Pozemek v území zastavěném  / nezastavěném     nezastavěné území 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 6) - 
koeficient 

    0,05 

Cena po úpravě 
koeficientem 

    Kč/m2 9,79 

Minimální cena  (§ 4 odst. 7)   Kč/m2 10,00 

Použitá ZCU ZCU Kč/m2 10,00 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 92 532 

Cena pozemku   Kč 925 320,00 

Cena ev. věcného břemene   Kč 0,00 

Cena po odpočtu ev. věcného břemene (max. 80 % 
ceny pozemku) 

  Kč 925 320,00 

Cena staveb na pozemku   Kč 0,00 

Cena pozemku vč. staveb   Kč 925 320,00 

Cena ev. věcného břemene   Kč 0,00 

Cena po odpočtu ev. věcného břemene (max. 80 % 
ceny pozemku vč. staveb) 

  Kč 925 320,00 

 

Pozemek rybníka Šejb p.č.2278 byl oceněn podle programu ABN 2014 na cenu 

925 320,00 Kč. 
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Tabulka 3 Ocenění pozemku rybníka Šejb p.č. 2273 v programu ABN 2014 

Ocenění pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže v nevyjmenované obci, nebo její oblasti v 
tabulce č. 1 v příloze č. 2 k oceňovací vyhlášce 

(3) Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich částí pod hrází 
a jejich dalších stavebních součástí, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, 
rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu nebo 

veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se 
koeficientem  

a) 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo 

b) 0,05 u pozemku v nezastavěném území. 

Ocenění pozemku rybníka nebo malé vodní nádrže v obci nebo její oblasti,  nevyjmenované v 
tabulce č. 1 v příloze č. 2 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. (§ 8 odst. 3) 

Vypočteno oceňovacím programem ABN 14 

Kraj     Jihočeský 
Okres     Jindřichův Hradec 
Obec (městská část)     Česká Olešná 

Typ obce     Obec ostatní 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     227 

Katastrální území     Česká Olešná 

Pozemek   p.č. 2273 

Výměra pozemku (nebo jeho oceňované části)   m2 89675 

Druh pozemku dle KN     Vodní plocha 

Druh pozemku dle skutečnosti     Vodní plocha 

Stavba na parcele       

Položka z přílohy č. 1 tabulky č. 1 vyhlášky     Jindřichův Hradec 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 1 200,00 

Výpočet základní ceny u obcí nevyjmenovaných (§ 4 odst. 1)   

Koeficienty velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedené 
v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce 

  

O1………koeficient velikosti obce 0,50 

O2………koeficient hospodářsko-správního významu obce 0,60 

O3………koeficient polohy obce 0,80 

O4………koeficient technické infrastruktury v obci 1,00 

O5………koeficient dopravní obslužnosti obce 0,80 

O6………koeficient občanské vybavenosti v obci 0,85 

Základní cena  ZC = ZCV × O1 × O × O3 × O4 × O5 × O6 Kč/m2 195,84 

Pozemek v území zastavěném  / nezastavěném     nezastavěné území 
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Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 6) - 
koeficient 

    0,05 

Cena po úpravě 
koeficientem 

    Kč/m2 9,79 

Minimální cena  (§ 4 odst. 7)   Kč/m2 10,00 

Použitá ZCU ZCU Kč/m2 10,00 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 89 675 

Cena pozemku   Kč 896 750,00 

Cena ev. věcného břemene   Kč 0,00 

Cena po odpočtu ev. věcného břemene (max. 80 % 
ceny pozemku) 

  Kč 896 750,00 

Cena staveb na pozemku   Kč 0,00 

Cena pozemku vč. staveb   Kč 896 750,00 

Cena ev. věcného břemene   Kč 0,00 

Cena po odpočtu ev. věcného břemene (max. 80 % 
ceny pozemku vč. staveb) 

  Kč 896 750,00 

 

Pozemek rybníka Šejb p.č.2273 byl oceněn podle programu ABN 2014 na cenu 896 

750,00 Kč. 

V programu ABN 2014 byla vypočtená cena rybníka Šejb bez pozemků vodních ploch 

na cenu 12 701 387,15 Kč.  Dále také byli oceněny v programu ABN 2014 pozemky p.č2278 

cenou 925 320,00 Kč a p.č.2273 cenou 896 750,00 Kč. Celková cena za pozemky vodních 

ploch p.č.2278 a p.č.2273 rybníka Šejb byla vyčíslena na cenu 1 822 070,00 Kč. 

 

Celková cena rybníka Šejb oceněná programem ABN 2014: 

12 701 387,15 + 925 320,00 + 896 750,00 = 14 523 457,15 Kč 
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6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce seznamuje v první části s názvoslovím rybníka a veškerých 

prvků, které se mohou na rybníku vyskytnout. Také pojednává o faktorech, které mohou, jak 

kladně tak i negativně, ovlivňovat cenu rybníka. Hlavní náplní této diplomové práce bylo 

komplexní seznámení se všemi konstrukčními prvky, které se na rybnících mohou 

vyskytovat. Nejvíce náročným a nejnákladnějším prvkem, který se na rybníku nachází, je 

zpravidla stavba hráze. Hráz je nejdůležitějším prvkem rybníka, protože musí být postavena 

tak, aby zadržela vodu a nedošlo k jejímu protržení. Protržení hráze na návodní straně je 

bráněno pomocí různých opatření, ať již se jedná o kamenný pohoz, nebo kamennou 

rovnaninu. Místo, kde nejčastěji dochází k porušení hráze, je okolo kbelu neboli požeráku a 

jiných rybničních vypouštěcích zařízení. Kolem vypouštěcích zařízení dochází k prostupu 

hráze kolem výpustné roury a tím dochází ke snížení pevnosti hrázného tělesa.  

Při oceňování vypouštěcího zařízení se bere jako hlavní aspekt pro určení ceny výška 

vypouštěcího zařízení a dále pak materiál, ze kterého byl kbel vyroben. Nejčastěji 

používanými materiály na výrobu kbelu je dřevo, ocel a železobeton. Ale již nikde 

v oceňovací vyhlášce není bráno v potaz, jestli se jedná o jedno, dvou, nebo třířadý kbel, či 

speciální vypouštěcí zařízení na velké rybníky, protože výroba těchto zařízení je více 

nákladná než jednoduché výpustné zařízení na malé rybníky.  

Dalším stavebním dílem, které ovlivňuje cenu rybníka, je bezpečnostní přeliv. 

V dnešní době již není možné postavit nebo zrekonstruovat rybník bez bezpečnostního 

přelivu, který brání protržení hráze při povodňové vlně a je nepostradatelným bezpečnostním 

prvkem.  

Dále se setkáváme s otevřenými, nebo zatrubněnými stokami; tyto poslední dvě 

položky již tolik cenu neovlivní.  

Jako vzorový příklad pro ocenění rybníka v diplomové práci byl vybrán rybník Šejb, 

který se nachází v obci Strmilov,  k.ú. Česká Olešná, a byl před 8 lety zrekonstruován. Jedná 

se o rybník určený k intenzivnímu chovu ryb s rozlohou vodní plochy (mimo hráz) 

181 932 m2. Na oceňovaném rybníku Šejb byla oceněna hráz rybníka společně s výpustným 

zařízením, bezpečnostním přelivem, stokami zatrubněnými a nezatrubněnými a také vodní 

plochou. Hráz rybníka Šejb je částečně pojízdná pro případnou údržbu. Ve středu délky hráze 

se nachází vypouštěcí zařízení, které funguje na principu kanalizačního šoupátka. Při výstavbě 

také bylo počítáno s tím, že by mohlo dojít k porušení kanalizačního šoupátka a proto součástí 
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tohoto výpustného zařízení je úprava pro dvouřadý uzavřený požerák. Na rybníku je také 

kašnový bezpečnostní přeliv s půlkruhovou železobetonovu přelivnou hranou. Dno spadiště 

pod bezpečnostním přelivem je zhotoveno z kamenné dlažby do betonu. Na rybníku Šejb se 

také nachází rybniční stoky zatrubněné a nezatrubněné. Na rybníku Šejb je umožněn sjezd do 

loviště pro nákladní automobily a kamiony. Loviště bylo postaveno z železobetonového prahu 

o délce cca 15 metrů a hloubce 80 cm. Rybník Šejb byl oceněn podle:,,Oceňovací vyhlášky 

441 ze dne 17. prosince 2013 k provedení zákona o oceňování majetku“ cenou za kompletní 

dílo i s pozemky vodních ploch na 14 523 457,15 Kč a následně byla cena rybníka 

zkontrolována v programu ABN 2014. V programu ABN 2014 byl nejdříve oceněn 

samostatně rybník Šejb. Ceny vodních ploch rybníka Šejb p.č.2278 a p.č.2273 byly podle 

ABN 2014 celkově oceněny na  1 822 070,00 Kč. Celková cena rybníka Šejb v programu 

ABN 2014 byla vyčíslena na  14 523 457,15 Kč. Program ABN 2014 byl použit pro kontrolní 

ověření ceny rybníka Šejb. Podle oceňovací vyhlášky a programu ABN 2014 nedošlo při 

oceňování nemovitostí k rozdílu ceny a oba dva způsoby ocenění rybníka Šejb vyšly stejně. 

Tedy na celkovou cenu 14 523 457,15 Kč.  

Při oceňování rybníka je třeba dávat pozor, zda se jedná o rybník zahloubený, nebo 

údolního typu, či boční rybník, protože každý tento rybník má specifický vzorec na výpočet 

objemu hráze. Cena hráze je nejdražší prvek na stavbě rybníka, pakliže by došlo hned z kraje 

oceňování k chybě (rybník zahloubený, údolní a boční), mohlo by dojít k velkým peněžním 

rozdílům při oceňování.  

Tato diplomová práce může sloužit jako podrobný návod pro oceňování rybníka. Zde 

na vzorovém příkladu ocenění rybníka Šejb se vyskytovaly různé konstrukční prvky, které 

ovlivňují cenu rybníka a byly nutné ocenit, abychom dostali kompletní cenu rybníka.  
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