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Anotace 

Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu 

zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou 

půdou a trvalými travními porosty není v ČR plně rozvinut a tato oblast není zcela 

prozkoumána. V práci jsou popsány faktory na základě, kterých se investor při koupi těchto 

pozemků rozhoduje. Údaje potřebné k této práci byly získány z odborné literatury, realitních 

serverů, ze dvou anket, skutečně zrealizovaných prodejů atd.  

V závěrech této práce jsou všechny poznatky shrnuty a vyhodnoceny. Je zde uveden vývoj cen 

v letech 2014 - 2016 ze skutečně realizovaných prodejů v kraji Olomouckém, Jihomoravském, 

Moravskoslezském a kraji Vysočina. Výsledkem práce je návrh znaleckého standardu. Je 

potřeba si uvědomit, že především zemědělský pozemek je specifickým zbožím, neboť je 

nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich nabídka je omezená.  

Annotation 

The dissertation is focused on the identification and evaluation of specific factors affecting the 

price of agricultural land. It should be mentioned that the market for agricultural land, especially 

arable land and permanent grasslands, is not fully developed in the Czech Republic and this 

area is not fully explored. The thesis describes the factors on the basis of which the investor 

decides when buying these plots. The data needed for this work was obtained from professional 

literature, real estate servers, two polls, actual sales, etc. 

In the conclusion of this thesis all findings are summarized and evaluated. Here is the 

development of prices in the years 2014-2016 from the actual realized sales in the Olomouc 

Region, Moravian - silesian region, South Moravian region and Vysočina region. The result of 

the thesis is a proposal of an expert standard. It is necessary to realize that, above all, agricultural 

land is a specific commodity because it is unreproducible, indivisible and its offer is limited. 

Klíčová slova 

Soudní inženýrství, nemovitost, věc nemovitá, oceňování nemovitosti, pozemek, zemědělský 

pozemek, cena, hodnota, faktory ovlivňující cenu pozemků, databáze pozemků, metody 
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1  ÚVOD 

Disertační práce Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků 

v podmínkách ČR byla vypracována v rámci doktorského studia v oboru Soudní inženýrství. 

Soudní inženýrství je technická disciplína, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků 

negativních technických jevů všech oborů. Jejím významným použitím v rámci hledání 

materiální pravdy je objasňování těchto jevů pro účely řízení před státními orgány zejména 

v řízení trestním a občanskoprávním, příp. i pro potřeby správních orgánů a organizací.[5]  

Soudní inženýrství se skládá z právní problematiky soudního inženýrství, obecné a speciálních 

metodik soudního inženýrství. Speciální metodiky soudního inženýrství se dělí na další 

znaleckou činnost podle jednotlivých oborů, např. na znaleckou činnost ve stavebnictví, 

znalecké oceňování majetku, na znaleckou analýzu silničních nehod atd. Jedním z druhů 

oceňování majetku je oceňování nemovitostí. Definici nemovitosti nalezneme v Občanském 

zákoníku v § 498 odst. (1): „Nemovité věci 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“ [30] Pozemek je 

specifickou nemovitostí, od ostatního druhu zboží se liší zejména tím, že jsou vázány na určité 

místo.  

Obecně pro stanovení ceny nemovitosti platí tři základní principy oceňování: nákladový, 

výnosový a porovnávací způsob ocenění, případně jejich kombinace, a to bez rozdílu, zda se 

jedná o ocenění podle cenového předpisu, tj. cena zjištěná (nazývána dříve cenou 

administrativní resp. úřední), nebo cena obvyklá (tržní). 

Pojetí následující disertační práce se zaměřuje na aktuálnost problémů, které jsou v praxi 

řešeny. Zabývá se především oceněním zemědělských pozemků v České republice. Základním 

úkolem disertační práce je získat a vyhodnotit informace o specifických faktorech, které 

ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Jedna z kapitol je také věnována faktorům ovlivňujícím 

cenu zemědělských pozemků s rychle rostoucími dřevinami. 

Investice do půdy je jednou z nejbezpečnějších; můžeme ji vnímat jako dlouhodobou stabilní 

investici, to nejen pro zemědělské investory, protože v ČR zemědělské pozemky se 

z dlouhodobého hlediska a ve srovnání s okolními státy jeví levně. Půda vytváří příjem 

a představuje zajištění proti inflaci [9] . Je potřeba si uvědomit, že především zemědělský 
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pozemek je specifickým zbožím, neboť je nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich nabídka 

je omezená.  

Byla sestavena a vyhodnocena databáze o převodech 115 698 pozemků v krajích Olomouckém, 

Jihomoravském, Moravskoslezském a kraji Vysočina, pro porovnání pak o cen dosažených při 

dražbách v Olomouckém kraji v roce 2016. 

Pojednáno je o nové problematice ocenění pozemků s rychle rostoucími dřevinami pro 

biomasu. 

Analyzována je možnost využití metody HABU při oceňování zemědělských pozemků. 

Závěrem byl stanoven návrh standardizace znaleckého postupu při oceňování zemědělských 

pozemků. 

Vzhledem k velikosti databáze je nedílnou součástí této disertační práce „CD“; informace 

uvedené na tomto nosiči lze použít ke studijním účelům. Použití této databáze pro 

komerční využití je zakázáno! 
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2  PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

2.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S PROBLEMATIKOU 

OCEŇOVÁNÍ 

Základními právními předpisy dané problematiky jsou: 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění. 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění, a jeho 

prováděcí vyhlášky, zpravidla každoročně aktualizované.  

2.2 ZÁKLADNÍ POJMY SOUVISEJÍCÍ S OCENĚNÍM 

ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ 

V této kapitole jsou definovány jednotlivé pojmy související s řešenou problematikou, zejména 

definice ceny, hodnoty, pozemku, parcely atd. 

2.2.1 Cena a hodnota 

Cena 

V občanském zákoníku § 492 odst. 1 je cena definována takto:  

„Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, 

ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.“[30]  

Dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění (dále jen „ZOC“) je za cenu považovaná 

peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 tohoto zákona nebo určená 

podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji [26] . 

Nejčastěji zmiňovaný pojem je cena obvyklá, jejíž definici najdeme v ZOC a v zákoně 

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

majetku), v platném znění (dále jen „ZOM“).    

Druhy cen: 

1. Cena obvyklá  

 definice dle ZOC: „Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena 

shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží 

volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem 

ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není 
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ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, 

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

postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů 

a přiměřeného zisku“[26] , 

 definice dle ZOM: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, 

která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo 

při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku 

ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak 

do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 

prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi 

trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 

přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 

majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 

oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající 

z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 

porovnáním.[27]  

 

2. Cena mimořádná   

 Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím 

ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi 

věci.“ [30]  

 jedná se o cenu, „do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní 

poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby“.[2]  

3. Cena časová 

 jedná se o cenu reprodukční, která je snížena o přiměřené opotřebení, 

odpovídající věci stejného stáří, průměrně opotřebené, odpovídající intenzitě 

používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu závažných závad, které 

znemožňují okamžité užívání věci.”[1]  

4. Cena pořizovací (historická cena) 

 cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení, bez odpočtu 

opotřebení. Nejčastěji ji najdeme v účetní evidenci. V zákoně č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v aktuálním znění je definována jako cena, za kterou byla věc (majetek) 

pořízena a to včetně nákladů souvisejících s jejím pořízením.[27]   
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5. Cena zjištěná (administrativní, úřední) 

 cena určená podle ZOM jinak než cena obvyklá nebo mimořádná.[2]  

Pozn. autorky: Vzhledem k možnosti záměny významu slova „zjištěná“ je dále použit dříve 

užívaný termín „administrativní cena“; pokud je tedy dále hovořeno o ceně administrativní, 

myslí se tím cena zjištěná ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 151/199, o oceňování majetku 

v aktuálním znění  

2.2.2 Hodnota 

Hodnota 

Ne vždy lze na trhu s nemovitostmi zjistit, zda je cena nemovitosti opravdu střetem nabídky 

a poptávky, proto je potřeba určit hodnotu nemovitosti. Hodnotu nemovitosti je potřeba stanovit 

způsobem, který je nejen akceptovatelný, ale také všeobecně uznávaný.[7]  

Hodnota je tedy ekonomická kategorie (ekonomický pojem), která vyjadřuje peněžní vztah 

mezi zbožím a službami, které lze koupit. Jedná se o odhad vyjadřující užitek, prospěch 

vlastníka věci k datu, ke kterému se odhad provádí.  

 

Tržní hodnota – definice EU: 

„Tržní hodnota má vyjadřovat cenu, za kterou by pozemek a budovy mohly být prodány 

na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím 

v den ocenění za předpokladu, že majetek je veřejně vystaven na trhu, že tržní podmínky 

dovolují řádný prodej a že obvyklá lhůta, zohledňující povahu majetku, je dosažitelná při 

jednáních o prodeji.“ [10]  

Tržní hodnota – definice dle mezinárodního oceňovacího standardu a Evropského 

sdružení odhadců: 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měla být aktivita směněna v den ocenění mezi 

ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nestranné transakci po vhodném marketingu, 

kde obě strany jednají na základě znalosti, opatrně a z vlastní vůle. Nebo též „finanční částka“, 

kterou je možno získat prodejem majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním 

kupujícím a prodávajícím. Kdy obě zúčastněné strany mají zájem na uskutečnění transakce 

a nejsou ovlivněny nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať už ze strany 

kupujícího nebo ze strany prodávajícího a znají všechna podstatná fakta o předmětu 

prodeje.“[4]   
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2.3 POZEMEK  

Definice pozemku, parcely a druhů pozemku se nachází v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), dále jen „KZ“. 

2.3.1 Pozemek 

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

Dle § 2 odst. a) rozumíme pozemkem část zemského povrchu, odděleného od sousedních částí 

hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 

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

využití pozemků, vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů 

pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. 

Dle § 2 odst. b) rozumíme parcelou pozemek, jenž je geometricky a polohově určen, zobrazen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem 

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

zastavěné plochy a nádvoří. 

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

Dle § 2 odst. e) rozumíme geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení 

tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací 

rovině. 

Dle § 2 odst. f) rozumíme polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich 

polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím. 

Dle § 2 odst. g) rozumíme výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku 

do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá 

z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je 

evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny 

právní vztahy k pozemku.  

Dle § 2 odst. h) rozumíme katastrálním územím technickou jednotku, kterou tvoří místopisně 

uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí… 

Dle § 2 odst. i) rozumíme katastrální mapou polohopisnou mapu, velkého měřítka s popisem, 

která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru. 

Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, 
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označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého 

vnějšího obvodu. [29]  

2.3.2 Druhy, členění pozemků 

Pozemky jsou rozděleny v příloze č. 1 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. do deseti druhů.   

Tabulka 1: Druhy pozemku 

Kód Název Druh pozemku 

2 orná půda pozemek orné půdy podle zákona o zemědělství 

3 chmelnice pozemek chmelnice podle zákona o zemědělství 

4 vinice pozemek vinice podle zákona o zemědělství 

5 zahrada 

Pozemek, 

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

zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, 

b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který 

zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými 

budovami. 

6 ovocný sad Pozemek ovocného sadu podle zákona o zemědělství. 

7 
trvalý travní 

porost 
Pozemek trvalého travního porostu podle zákona o zemědělství. 

10 lesní pozemek 

Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty 

odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná 

lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní 

porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní 

správy lesů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.]. 

11 vodní plocha 
Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, 

mokřad nebo bažina. 

13 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

Pozemek, na němž je: 

a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního 

pozemku, obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné 

plochy, okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k 

lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který je v katastru 

evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním 

pozemku, budovy postavené na lesním pozemku a 

budovy evidované na pozemku vodní plocha, 

b) společný dvůr 

c) zbořeniště 

d) vodní dílo 

14 ostatní plocha Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků. 

Zdroj: katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb.[29] , úprava vlastní 

Z tohoto rozdělení vychází také členění pozemků v ZOM, který v § 9 dělí pozemky pro účely 

oceňování na pozemky stavební, zemědělské, lesní, pozemky evidované v katastru nemovitostí 

jako vodní plochy a jiné pozemky. 
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Stavební pozemky se pro účely oceňování člení na pozemky nezastavěné,  

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

 evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly 

vydaným územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou 

nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění, 

 evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, 

v jednotném funkčním celku,(definice kap. 2.3.3) 

 evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

a pozemky zastavěné, 

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

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

zastavěny, 

 plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí. 

 Zemědělské pozemky jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost. Lesními pozemky jsou pozemky 

evidované jako lesní pozemky v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní pozemky.[2]  

Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu, který je uveden v katastru nemovitostí. 

Při místním šetření můžeme zjistit nesoulad mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí 

a skutečným stavem, proto vycházíme při oceňování ze skutečného stavu.[2]   

Toto ustanovení zákona dle provedené ankety I (podrobněji viz kap. 4.14.1) je pro některé 

odhadce a znalce ne zcela přesné. V dřívější právní úpravě včetně vyhlášky č. 3/2008 Sb., 

včetně jejich novel byly definovány dva pojmy: jednotný funkční celek a funkční celek. V 

oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. a jejich novelách se přestal rozlišovat pojem jednotný 

funkční celek a funkční celek.  Nyní vyhláška definuje pouze jednotný funkční celek.  V 

souvislosti s touto novelou došlo i k nahrazení § 32 Jiné pozemky (z vyhl. č. 3/2008 Sb.), který 

byl znalci používán v případě, kdy na listu vlastnictví u rodinného domu (chaty, objektu bydlení 

atd.), byl kromě pozemku v druhu zastavěná plocha a nádvoří pozemek vedený v katastru 

nemovitostí jako orná půda nebo trvalý travní porost. Znalci v tomto případě nemohli použít 

ustanovení § 28 odst. 5, protože se nejednalo o jednotný funkční celek, a použili definici 

funkčního celku a § 32. Ustanovení § 32 z vyhlášky č. 3/2008 Sb. jsou nahrazena od vyhlášky 
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č. 441/2013 Sb. a jejich novel do ustanoveními §9 Jiné pozemky. Dle ankety I znalci ne vždy 

toto ustanovení používali. [2] , [8] . 

Z ankety II vyplynulo, že zrušení tohoto odstavce může vést ke zpochybnění znaleckého 

posudku. Ve dvou případech (jeden odhadce a jeden znalec) do kolonky „pokud Vás toto téma 

zajímá, a chcete nám něco sdělit, pište“ uvedli, že jim absence tohoto ustanovení ztížila jejich 

práci. 

2.3.3 Funkční celek × jednotný funkční celek 

Rozdíl mezi funkčním celkem a jednotným funkčním celkem dle vyhl. č. 3/2008 Sb. Zde je 

potřeba poznamenat, že od účinnosti vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 199/2014 Sb., tj. od 1. 10. 2014 oceňovací vyhláška definuje jen jednotný funkční celek. 

Tabulka 2: Rozdíl mezi funkčním celkem a jednotným funkčním celkem dle vyhl. č. 3/2008 Sb. 

Funkční celek Jednotný funkční celek 

§ 32 odst. 2 oceňovací vyhlášky § 9 odst. 1a) a odst. 2 zákona o oceňování majetku 

stavba a zastavěná plocha a nádvoří stavba a zastavěná plocha a nádvoří 

všechny druhy pozemků zahrada nebo ostatní plocha 

stejný nebo různí vlastníci stejný vlastník 

společné užívání, zpravidla s oplocením společné užívání, zpravidla s oplocením 

Zdroj: oceňovací vyhláška č. 3/2008 Sb.[29] , úprava vlastní. 

Definice jednotného funkčního celku dle vyhl. č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění: Jednotným 

funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které 

souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku 

může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří“. [2]  

2.4 CHARAKTERISTIKA NEMOVITÉHO MAJETKU - POZEMKU 

Je nezbytné si uvědomit, že samotné pozemky jako část zemského povrchu jsou specifickým 

zbožím, které se od ostatních podstatně liší, a to zejména proto, že: 

 jsou prvotním (základním) výrobním faktorem, 

 jsou nereprodukovatelné, 

 neopotřebovávají se, 

 životnost mají nekonečnou, 

 nelze je přemístit, 

 jejich nabídka je konečná. [6]  
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K znehodnocení zejména zemědělských pozemků může dojít pouze zásahem člověka a to 

nevhodným hospodařením na nich, např. nepřiměřeným mechanickým obděláváním, 

neúměrným (nadbytečným) hnojením, monokulturním pěstováním plodin, neodpovídajícím 

zavlažováním, nevhodným odvodněním, přejezdem těžké techniky atd.   

2.5 HODNOTOTVORNÉ FAKTORY POZEMKU 

Jednotlivé typy nemovitostí mají své specifické faktory, které ovlivňují jejich cenu. Hodnota 

pozemků spočívá v jejich omezenosti a schopnosti přinášet užitek. Proto pro pozemky 

považujeme za důležité zejména tyto vlastnosti: 

 poloha – nejdůležitější faktor, který ovlivňuje hodnotu a prodejnost pozemku 

posuzujeme makropolohu (např. Praha), ale také mikropolohu, např. 

konkrétní ulice, tj. polohu v rámci lokality, 

 celková výměra – čím větší výměra pozemku, tím vyšší cena za pozemek. 

Směrodatná ale je hodnota pozemku za m2, 

 způsob využití – ovlivňuje užitek z pozemku, 

 stupeň územního plánování – v případě, kdy chceme pozemek využít 

ke stavbě, tj. stavební pozemek. Důležité je zjištění, zda toto lze, existuje-li 

územní plán, regulační plán, územní rozhodnutí apod., 

 míra využití – vztah hodnoty zastavěného a nezastavěného pozemku není 

jednoznačný, lze tedy říci, že příliš nízká či vysoká míra stavebního využití 

hodnotu pozemku ovlivňuje negativně, 

 tvar pozemku – v případech, kdy má pozemek tvar nepravidelný nebo je 

pozemek příliš úzký, hodnotu pozemku nám to ovlivní negativně, 

 inženýrské sítě – jejich přítomnost na pozemku (zvláště v případě, kdy chceme 

stavět) hodnotu ovlivní velmi pozitivně, neboť náklady na vybudování těchto 

sítí někdy (zejména v menších obcích) převyšují hodnotu nezasíťovaného 

pozemku, 

 přístup k pozemku – v případě zemědělského pozemku toto může být problém, 

který vychází z dob minulých díky vynucené kolektivizaci zemědělství. V rámci 

obhospodařování těchto pozemků družstvy došlo k rozorání nejen mezí, ale 

i ke změně hranic některých pozemků, po roce 1990 se tato půda začala vracet 

a došlo k velké roztříštěnosti vlastnictví pozemků, mnohdy ani majitelé (dědici 

původních vlastníků) netušili či dodnes netuší, kde své pozemky mají. Mnozí 
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z vlastníků zemědělských pozemků nemají ani zajištěn přístup ke svým 

zemědělským pozemkům, což pro ně znamená nemožnost svobodně nakládat se 

svým majetkem, 

 ekologická zátěž z minulosti – v případě, kdy jde o pozemky, které byly 

v minulosti využity průmyslově, je potřeba zjistit jejich kontaminaci. Zjistit 

možnosti a finanční náročnost odstranění látek, které mohou někdy i ohrozit 

zdraví a život lidí. V hodnotě pozemku se tato zátěž projeví negativně. [26]  

Poslední z uvedených bodů bude aktuální v době, kdy bude končit životnost solárních panelů; 

v dnešní době nelze posoudit, jaký vliv na kvalitu zemědělské půdy budou tyto „dočasné 

stavby“ mít, s jakou mírou opatrnosti budou tyto odstraněny apod. 

S ohledem na výše zmíněné faktory lze říci, že se jedná o investici, která je hmatatelné, 

na správu jednoduchá, a můžeme předpokládat stálý příjem z pronájmů těchto pozemků. 

Vzhledem k omezenému množství zemědělských pozemků lze do budoucna očekávat i nárůst 

těchto cen. Do zemědělské půdy investuje převážně ten zájemce, který chce peníze uložit 

na delší dobu a to na 5 a více let, neboť pro ostatní toto může být nevýhoda této investice. Další 

nevýhodou může být i nízká likvidita těchto pozemků. 

2.6 PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ 

Pro ocenění pozemků jsou potřeba především tyto podklady: 

 výpis z katastru nemovitostí – neměl by být starší tří měsíců, aktuálnost 

informací z něj je vhodné ověřit dálkovým přístupem resp. v režimu nahlížení 

do katastru nemovitostí (www.cuzk.cz), 

 kopie příslušné části katastrální mapy - neměla by být starší tří měsíců, 

 územní plán obce resp. regulační plán, 

 cenová mapa pozemků – pokud je pro danou obec zpracována a platná k datu 

odhadu,  

 nájemní smlouvy,  

 nabývací tituly, 

 databáze nemovitostí atd.[1]  

Důležité informace o pozemku nám mimo katastrální úřad sdělí také obecní úřady (územní plán 

obce), stavební úřady, které spravují územně plánovací dokumentaci a na jejímž základě 

realizují (provádějí) územní řízení, ve kterém rozhodují o umístění staveb, využívání území 

a ochraně důležitých zájmů v území. 

http://www.cuzk.cz/
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Dalším neopomenutelným zdrojem informací je místní šetření. Toto by mělo být samozřejmostí 

i u zemědělských pozemků, zda se na námi oceňovaném pozemku nenacházejí zpevněné 

plochy, popř. drobné stavby atd. V některých případech se na orné půdě pěstují také rychle 

rostoucí dřeviny (viz kap. 7 ), na orné půdě stojí solární panely apod.  

2.7 TYPY A ZPŮSOBY OCHRANY POZEMKŮ 

V kap. 2.3 bylo provedeno základní rozdělení pozemků dle druhu. Pozemky můžeme rozdělit 

také dle využití pozemků: 

1. skleník, pařeniště – na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště, 

2. školka – na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních nebo okrasných stromů, viničná 

školka nebo školka pro chmelovou sáď, 

3. plantáž dřevin – na pozemku je semenná plantáž, plantáž energetických dřevin, vánočních 

stromků, porost určitého dřevinného druhu, zpravidla monokultura, s intenzivním 

agrotechnickým obděláváním půdy pro dosažení rychlé a vysoké produkce dřevní hmoty 

apod. 

4. les (jiný než hospodářský) – pozemek zařazený do kategorie lesy ochranné a lesy 

zvláštního určení podle § 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb.1), 

5. lesní pozemek, na kterém je budova – pozemek, na kterém je budova, ale pozemek není 

odňat plnění funkcí lesa, 

6. rybník – umělá vodní nádrž určená především k chovu ryb s možností úplného 

a pravidelného vypouštění, 

7. koryto vodního toku přirozené nebo upravené – koryto, které vzniklo působením tekoucí 

vody a dalších přírodních faktorů (bystřina, potok, řeka) nebo jehož přírodní charakter je 

změněn technickými zásahy (např. břehovým opevněním) nebo ohrazováním. 

8. koryto vodního toku umělé – koryto, které bylo vytvořeno uměle (například opevněné 

koryto vodního toku, průplav, kanál apod.), 

9. vodní nádrž přírodní – pozemek, na kterém je vodní nádrž, která nebyla vytvořena 

záměrnou lidskou činností (například jezero, přírodní deprese naplněná vodou apod.), 

                                                 

1) Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), v aktuálním znění 
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10. vodní nádrž umělá – pozemek, na kterém je vodní nádrž vytvořená záměrnou lidskou 

činností, s výjimkou rybníku a bazénu ke koupání (např. velká vodní nádrž vytvořená 

přehradou, malá vodní nádrž, nádrž vytvořená zatopením vytěžených ploch apod.), 

11. zamokřená plocha – zemský povrch trvale nebo po převážnou část roku rozbředlý (močál, 

mokřad, bažina), 

12. společný dvůr – společný dvůr v podílovém spoluvlastnictví vlastníků bytových domů, 

které s tímto pozemkem sousedí, 

13. zbořeniště – pozemek se zbořenou budovou nebo zříceninou,  

14. dráha – pozemek, na kterém je dráha železniční, tramvajová, trolejbusová nebo lanová 

(§ 1 zákona č. 266/1994 Sb.1)) s vlastní dopravní cestou, 

15. dálnice – pozemek, na kterém je dálnice a její součásti (§ 4 zákona č. 13/1997 Sb.2)), 

16. silnice – pozemek, na kterém je silnice I. až III. třídy a její součásti (§ 5 zákona 

č. 13/1997 Sb. 3)),  

17. ostatní komunikace – pozemek, na kterém je místní nebo účelová komunikace (včetně 

zpevněné lesní komunikace) a její součásti (§ 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb.3)). 

18. ostatní dopravní plocha – letiště, přístav, veřejné parkoviště (pokud není součástí pozemní 

komunikace), 

19. zeleň – okrasná zahrada, uliční a sídlištní zeleň, park a jiná plocha funkční a rekreační 

zeleně. 

20. sportoviště a rekreační plocha – hřiště, stadion, koupaliště, sportovní dráha a jízdárna, 

střelnice, autokemp, tábořiště apod., 

21. hřbitov, urnový háj, 

22. kulturní a osvětová plocha – botanická a zoologická zahrada, skanzen, amfiteátr, památník 

apod., 

23. manipulační plocha – manipulační a skladová plocha, 

                                                 

1) Zákon o drahách, v aktuálním znění 

2) Zákon o pozemních komunikacích, v aktuálním znění 

3) Zákon o pozemních komunikacích, v aktuálním znění 
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24. dobývací prostor – prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo prostor jen části 

výhradního ložiska, 

25. skládka – skládka odpadu, 

26. jiná plocha – pozemek nevyužívaný žádným z ostatních vyjmenovaných způsobů včetně 

pozemku, na kterém je postavena stavba, která se v katastru neeviduje, 

27. neplodná půda – pozemek, na němž se nachází prudký svah, skála a jiné neplodné půdy, 

kterými se rozumí zejména zarostlé rokle, vysoké meze s křovinami nebo s kamením, 

kamenitý terén, ochranné hráze, bermy u regulovaných vodních toků a pozemek, který 

neposkytuje trvalý užitek z jiných důvodů, zejména plocha zarostlá křovinami nebo 

zanesená štěrkem nebo kamením, s výjimkou případů, kdy stav pozemku je důsledkem 

lidské činnosti nebo nečinnosti a pozemek lze opět uvést do stavu umožňujícího jeho 

trvalé hospodářské využití, 

28. vodní plocha, na které je budova – pozemek vodní plochy, na kterém je postavena budova, 

29. fotovoltaická elektrárna.[29]  

Při dělení pozemků je také rozhodující stav, zda jsou nebo nejsou posuzované pozemky 

podrobeny právem stanoveným režimům v oblastech uvedených v následující Tabulka 3: ). 

Tabulka 3: Typ a způsob ochrany nemovitostí 

Typ 

Zkrácený 

název typu 

ochrany 

Kód 

způsobu 
Zkrácený název způsobu ochrany 

1 

ochrana 

přírody a 

krajiny 

6 národní park - I. zóna 

7 národní park - II. zóna 

8 národní park - III. zóna 

9 ochranné pásmo národního parku 

10 chráněná krajinná oblast - I. zóna 

11 chráněná krajinná oblast - II. - IV. zóna 

12 národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka 

13 přírodní rezervace nebo přírodní památka 

14 

ochranné pásmo jiného zvlášť chráněného území nebo 

památného stromu - ochranné pásmo národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace 

nebo přírodní památky nebo památného stromu. 

34 

evropsky významná lokalita - lokalita, která byla zařazena 

do evropského seznamu lokalit významných pro Evropská 

společenství. 

35 ptačí oblast 
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Typ 

Zkrácený 

název typu 

ochrany 

Kód 

způsobu 
Zkrácený název způsobu ochrany 

2 
památková 

ochrana 

15 

nemovitá národní kulturní památka - nemovitá národní 

kulturní památka - budova nebo pozemek chráněné jako 

národní kulturní památka, pozemky, které nejsou národní 

kulturní památkou, ale nacházejí se na nich stavby chráněné 

jako národní kulturní památka. 

16 
památková rezervace - budova, pozemek v památkové 

rezervaci 

17 památková zóna - budova, pozemek v památkové zóně 

18 

nemovitá kulturní památka - budova nebo pozemek 

chráněné jako nemovitá kulturní památka, pozemky, které 

nejsou nemovitou kulturní památkou, ale nacházejí se na 

nich stavby chráněné jako nemovitá kulturní památka. 

19 

ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové 

zóny, památkové rezervace nebo nemovité národní kulturní 

památky, budovy, pozemky v ochranném pásmu. 

3 

ochr. přír. léč. 

láz, přír. léčiv. 

zdroje a 

zdroje přír. 

min. vody 

20 vnitřní území lázeňského místa 

21 

přír. léč. zdroj nebo zdroj přír. miner. Vody - přírodní léčivý 

zdroj peloidu (rašelina, slatina, bahno) nebo minerální vody 

nebo plynu nebo zdroj přírodní minerální 

vody. 

22 ochr. pásmo přír. léčiv, zdroje nebo zdroje přír. miner. vody 

4 

ochrana 

nerostného 

bohatství 

23 
Chráněné ložiskové území, dobývací prostor, chráněné 

území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

5 

ochrana 

značky 

geodetického 

bodu 

24 chráněná značka geodetického bodu 

25 chráněné území značky geodetického bodu 

6 
jiná ochrana 

pozemku 

26 pozemek určený k plnění funkcí lesa 

27 zemědělský půdní fond 

7 
ochrana 

vodního díla 
28 ochranné pásmo vodního díla 

8 

ochrana 

vodního 

zdroje 

29 ochranné pásmo vodního zdroje (zrušeno 21. dubna 2002) 

32 ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně 

33 ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 

Zdroj: katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb.[29] , úprava vlastní 

Výše popsané charakteristiky druhu pozemků, způsobů jejich využití a způsobů jejich ochrany 

mají vliv na prodejnost pozemků a také na určení výše ceny pozemků, protože z nich mnohdy 

vyplývají určitá předpokládaná nebo i reálně existující omezení při užívání koupeného 

pozemku. 
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2.8 NÁJEMNÉ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ  

Stanovení výše nájemného není předmětem této disertační práce, ale je potřeba si uvědomit, že 

zemědělská družstva uzavírají dlouhodobé nájemní, respektive pachtovní smlouvy 

s několikaletou výpovědní lhůtou, což může ovlivnit i cenu pozemku, a to v případě, kdy 

zemědělská družstva nechtějí od nájemní resp. pachtovní smlouvy odstoupit.  

2.8.1 Obecná ustanovení pachtovní smlouvy 

Dle ustanovení § 2332 odst. 1 občanského zákoníku se pachtovní smlouvou propachtovatel 

zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za 

to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Cenu 

zemědělských pozemků ovlivňuje právě délka pachtovní smlouvy a možnost její výpovědi. Dle 

ustanovení § 2338 občanského zákoníku v případě, kdy je pacht ujednán alespoň na dobu tří 

let, může kterákoliv ze strana vyzvat v době ne kratší než šest měsíců před uplynutím sjednané 

doby druhou stranu, aby dala vědět, jestli plánuje v pachtu pokračovat, s tím, že vyjádří-li druhá 

strana do tří měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, pacht se prodlouží o dobu, na kterou byl 

sjednán původně; v opačném případě pacht skončí v původně sjednané době. Ustanovení 

§ 2339 občanského zákoníku řeší výpověď pachtovní smlouvy, která je uzavřena na dobu 

neurčitou. Takovýto pacht lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby se ukončil 

koncem pachtovního roku. Pokud byla smlouva uzavřena v písemné formě, požaduje se 

i výpověď písemnou formu. V případě zemědělského pachtu se má za to, že pachtovní rok je 

období od 1. října do 30. září následujícího roku. [30]  

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

2.9 CENA POZEMKU OBECNĚ 

Tak jako v případě uzavírání kupní smlouvy u jakéhokoliv zboží i cena pozemků se sjednává 

dohodou mezi vlastníkem pozemku (prodávajícím) a nabyvatelem (kupujícím), a to na principu 

nabídky a poptávky. Na nabídku a poptávku po pozemcích má vliv nespočetné množství 

faktorů, jež nepůsobí jen v době, kdy dochází k prodeji či koupi, ale často bývají spojeny 

s jistým očekáváním nejen v blízké, ale i vzdálené budoucnosti. Druhy cen viz kap. 2.2.1 . 

Trh se zemědělskými pozemky v České republice se rozvíjí pomalu. Jedním z hlavních faktorů 

ovlivňujících cenu pozemku je jeho předpokládané využití. Můžeme říct, že nejnižší cenu mají 

pozemky zemědělské, ale s tím, jak se zvětšuje pravděpodobnost možného zastavění pozemku, 

tak se zvyšuje i cena pozemků. K postupnému navyšování ceny stačí i jen fáma, že se v dané 
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lokalitě bude v budoucnu stavět. V tomto případě nemusí být k pozemku přivedeny ani 

inženýrské sítě. Nejvyšší cenu má pak pozemek, který je již stavebním a jsou na něm 

vybudovány inženýrské sítě, neboť právě jejich vybudování bývá značně nákladné. Názorně 

lze tento růst ceny pozemku demonstrovat na následujícím obrázku (Obrázek 1). [1]  

 Lze tedy říci, že hodnota zastavěného pozemku je vrcholem pomyslné pyramidy ocenění 

ve fázích před zástavbou. V mnoha případech dochází k navýšení ceny pozemku, které jsou jen 

považovány za připravené pro budoucí výstavbu. Někdy jde i o klamavou reklamu realitních 

makléřů, kteří pozemky nacházející se na okraji obcí nebo v jejich blízkosti nabízejí jako 

stavební parcely, přestože dle územních plánů je zřejmé, že pozemky nejsou určeny k zastavění.    

 

        

Náklady na technickou přípravu 

pozemku pro výstavbu 

Tržní cena 

stavebního 

pozemku 

100%        
 

        

            Náklady na přípravu pozemku 

Hodnota 

stavebně 

nepřipraveného 

pozemku 

           
           
 

          Předpoklad zisku 

          

            
Hodnota 

zemědělské 

půdy 

 
          Předpoklad zisku 

                

  0%             

   Jednotlivé stupně územně plánovacího řízení 
   

Obrázek 1: Vývoj ceny pozemků, určených v dohledné době k zastavění, v závislosti na stupni stavebního řízení – 

SRN 

Zdroj: Bradáč A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí [1] , úprava vlastní 

Ve své knize Oceňování pozemků a přírodních zdrojů docent Seják uvádí, že cena pozemku, 

který je k zástavbě připravován činí z ceny pozemku stavebního: 

 25 – 50 % - pro pozemek, na kterém výstavbu předpokládáme, 

 50 – 75 % - pro pozemek, který má již vydané územní rozhodnutí, 

 100 % - pozemek, který je připraven k zástavbě, a na jeho hranici jsou přivedeny 

inženýrské sítě. [12]  
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2.10 METODY OCEŇOVÁNÍ  

2.10.1 Obecně 

Vycházíme-li z mezinárodních oceňovacích standardů, nejběžnějšími metodami, které směřují 

k určení tržní hodnoty, jsou: 

 nákladové určení hodnoty, 

 porovnání cen, 

 výnosový princip.[4]  

Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., nám uvádí i jiné způsoby oceňování a to: 

 Nákladový způsob ocenění – způsob vycházející z nákladů, které by bylo nutno 

vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke 

dni ocenění, 

 výnosový způsob ocenění – způsob vycházející z výnosu z předmětu ocenění 

skutečně dosahovaného či z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných 

podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), 

 porovnávací způsob ocenění - vycházející z porovnání předmětu ocenění se 

stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím 

rovněž ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci, 

 oceňování podle jmenovité hodnoty - vycházející z částky, na kterou předmět 

ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, 

 oceňování podle účetní hodnoty - vycházející ze způsobů oceňování 

stanovených na základě předpisů o účetnictví, 

 oceňování podle kurzové hodnoty - vycházející z ceny předmětu ocenění 

zaznamenané ve stanoveném období na trhu, 

 oceňování sjednanou cenou - cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, 

popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. [2]  

2.10.2 Metody ocenění zemědělských pozemků 

Je potřeba opět zdůraznit, že pozemky oproti převážné většině odlišných věcí mají jednu 

zásadní zvláštnost, kterou je jejich omezená plocha (rozloha) v daném územním celku (obec, 

město, region, kraj, stát). Pozemky nelze libovolně rozšiřovat nebo produkovat; s ohledem 

na tyto skutečnosti se vlastnictví půdy stává zvláštní formou monopolu. Od této zvláštní formy 

monopolu se odvíjí pozemková renta. Pozemkovou rentu máme dvojího druhu, tj. absolutní 
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a relativní. Absolutní rentou je taková, kterou v daném oblasti z titulu svého vlastnictví mají 

majitelé nejméně výhodných pozemků jednotlivých druhů (zemědělských, lesních, 

stavebních,…). Relativní rentou pak je částka, kterou mají majitelé pozemků výhodnějších, 

výnosnějších, produktivnějších, nad rentu absolutní.[2]  

Optimální metodou se pro oceňování pozemků jeví metoda výnosová, s tím, jakoby pozemky 

byly pronajaty. K použití výnosové metody však v převážné většině případů chybí podklady.  

Navíc zde máme celou řadu pozemků, u nichž výnos prakticky spočítat nelze; jedná se zejména 

o okrasné sady, zahrady resp. parky (v tomto případě by byla výnosová hodnota s největší 

pravděpodobností záporná) ap. 

Cena zemědělského pozemku roste také v závislosti na tom, jaké je jeho předpokládané využití. 

Cena pozemku, který je zemědělským, začne stoupat již ve chvíli, kdy se mezi lidmi roznese, 

že by se na něm mělo stavět, a to bez ohledu na to, zda je zmíněný pozemek zasíťován, nebo 

bude potřeba danou investici provést na vlastní náklady (jedná se zejména o inženýrské sítě. 

Cena takového to pozemku určeného pro výstavbu bude stoupat postupně s tím, jak se bude 

přibližovat skutečné provedení stavby (viz kap. 2.9, Obrázek 1).[2]  

2.10.3 Oceňování pozemků - předchozí předpisy (cena zjištěná) 

Obvykle se cena pozemku určí jako výměra vynásobená jednotkovou cenou. Výměru pozemku 

stanovujeme podle evidence resp. katastru nemovitostí. Tato výměra u pozemků ve svahu je 

menší než jejich skutečná plocha, jelikož se uvažuje průmět pozemku do vodorovné roviny. 

Oceňovací období z hlediska tvorby cen pozemků na území ČR 

Oceňovací období od roku 1897 do současnosti můžeme z hlediska tvorby cen rozdělit do čtyř 

období (viz Obrázek 2). 
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Obrázek 2: Přehled oceňovacích období z hlediska volnosti určení ceny nemovitostí 

Zdroj: Weigel. Oceňování nemovitostí podle předchozích cenových předpisů [13] , úprava vlastní 
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V první oceňovacím období, v první etapě, tj. od roku 1897 do 20. 6. 1939, byla cena 

nemovitostí ovlivňována pouze zákonitostmi nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi, 

mluvíme o volné tvorbě cen, někdy také mluvíme „o zlatém věku oceňování“, nemovitosti byly 

v této době spíše odhadovány než aby byly přesně oceněny [13] . Základními předpisy, které 

metodicky upravovaly oceňování nemovitostí, byly: 

 nařízení ministrů práv, věcí vnitra a orby č. 175/1897 Ř. z., o odhadu nemovitostí (tzv. 

odhadní řád nemovitostí) – účinnost od 1. 8. 1897 (z části od 1. 1. 1898) do 15. 7. 1933, 

  vládní nařízení č. 100/1933 Sb. z. a n., o odhadu nemovitostí v řízení exekučním (tzv. 

odhadní řád) – účinnost od 16. 7. 1933 do 30. 4. 1964 – tento předpis nebyl nikdy 

v období platnosti zrušen, ale byl ovlivněn, omezen, dotčen jinými právními předpisy. 

Oba „odhadní řády“ pouze udávaly jak ustanovit a vybírat znalce pro odhady nemovitostí, 

zásady, které bylo nutné dodržovat a jak má být posupováno. Vládním nařízení č. 100 

obsahovalo navíc zvláštní ustanovení pro Slovensko a Podkarpatskou Rus [14] .  

Podle obou odhadních řádů (z roku 1897 a z roku 1933) se odhadní hodnota nemovitostí 

zjišťovala třemi způsoby: 

 podle prodejní hodnoty (jinak také prodejové, obchodní nebo tržní) – neexistovaly 

žádné oficiální „ tabulky“ s jednotkovými cenami, které by měly místní nebo celostátní 

platnost. Znalci v tomto období vycházeli zejména z vlastních databází, předcházejících 

prodejů ve svém regionu (okruhu působností) – z dnešního pohledu se jednalo o cenu 

obvyklou zjištěnou porovnávací metodou, 

 kapitalizováním ročního čistého výtěžku (neboli podle výnosové hodnoty) – 

z dnešního pohledu se jednalo o metodu výnosovou, 

 aritmetickým průměrem hodnoty prodejní (věcné) a hodnoty výnosové. 

Právním předpisem, který v tomto období ovlivnil vládní nařízení č. 100, mimo jiné je zejména 

nařízení předsedy vlády č. 175/1939 Sb. z. a n., o zákazu zvýšení cen – účinnost od 20. 6. 1939.  

Nejen pro pozemky se tímto nařízením platným od 20. 6. 1939 do 31. 3. 1979 ceny „ustálily“. 

Tedy jednotkové ceny pro převod resp. přechod vlastnictví mezi občany na území ČSR byly 

dány v tomto období tzv. „stopcenami“, tzn. srovnatelnými cenami, za které se obdobné 

pozemky v daném místě převáděly v období do 20. 6. 1939. Ani toto nařízení nestanovilo 

žádnou metodiku ani neurčovalo žádná pravidla jak tuto „stopcenu“ stanovit. Smyslem nařízení 

bylo jen zastavit spekulativní zvyšování cen. Pro toto období byly nejspolehlivější informací 
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o tehdejší úrovni stopcen pozemků cenové mapy nebo směrné ceny pozemků, které vedly 

správní orgány některých obcí, popř. sbírky listin u pozemkových knih, kde se zakládaly kupní 

nebo trhové smlouvy převáděných pozemků. [13]  

Ve druhé etapě od 21. 6. 1939 do 30. 4. 1964 byly ceny nemovitostí regulovány centrálním 

orgánem státu, což spolu s politickou situací (rozpad Československé republiky, ztráta její 

samostatnosti, přičlenění pohraničí do Velkoněmecké Říše, příprava na válečné tažení, ztráta, 

omezení demokratických svobod) mělo za následek omezení trhu s nemovitostmi.  I v tomto 

období zůstává v platnosti odhadní řád č. 100/1933 Sb., stejně jako nařízení č. 175/1939 Sb. 

o zákazu zvyšování cen nad jejich úroveň k 20. 6. 1939. V tomto období byl výše uvedený 

odhadní řád č. 100 ovlivněn jinými právními předpisy mimo jiné hlavně přijetím nového 

občanského zákoníku č. 141/1950 Sb., který definoval do této doby neobvyklé druhy 

vlastnictví: socialistické, soukromé, osobní. Druhým velkým předělem bylo schválení zákona 

č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, kdy došlo k přepočtu cen nemovitostí v poměru 5:1 

(zjednodušeně tzn. 5 korun staré měny za 1 korunu měny nové), atd. [13]  

Vyhláška č. 1702/1946 Ú. l. , stanovila způsob oceňování jednotlivých druhů zemědělského 

a lesního majetku pro účely dávky z majetku. Při výpočtu výnosové ceny zemědělských závodů 

se vycházelo z výnosové ceny zemědělské půdy (rolí, luk, zahrad, …). Výnosová cena vlastní 

zemědělské půdy (na které hospodařil sám poplatník) se vypočetla tak, že se zjistila celková 

užitková plocha v hektarech nebo arech (nezapočítávaly se pozemky, které byly podle § 96 

zákona o přímých daních vyňaty z pozemkové daně) a její celkový katastrální výtěžek 

v korunách. Průměrný katastrální výtěžek, který připadal na 1 ha zemědělské půdy, se zjistil 

porovnáním celkového katastrálního výtěžku s celkovou užitkovou plochou a zaokrouhloval se 

na celé koruny. Celková užitková plocha zemědělské půdy se násobila průměrnou hektarovou 

cenou uvedenou v tabulce (viz Tabulka 4), která odpovídala zjištěnému průměrnému 

katastrálnímu výtěžku. 

Tabulka 4:Průměrné hektarové ceny zemědělského majetku z Vyhlášky č. 1702/1946 Ú. l v období 1946 - 1950 

Průměrné hektarové ceny zemědělského majetku 

Katastrální 

výtěžek v Kčs 

Průměrná 

cena na 1 ha v 

Kčs 

Katastrální 

výtěžek v Kčs 

Průměrná 

cena na 1 ha v 

Kčs 

Katastrální 

výtěžek v Kčs 

Průměrná 

cena na 1 ha v 

Kčs 

1 1570 36 23240 76 32870 

2 3140 37 23520 77 33120 

3 4700 38 23800 78 33380 

4 6270 39 24080 79 33630 

5 7840 40 24360 80 33880 
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Průměrné hektarové ceny zemědělského majetku 

Katastrální 

výtěžek v Kčs 

Průměrná 

cena na 1 ha v 

Kčs 

Katastrální 

výtěžek v Kčs 

Průměrná 

cena na 1 ha v 

Kčs 

Katastrální 

výtěžek v Kčs 

Průměrná 

cena na 1 ha v 

Kčs 

6 8680 41 24750 81 34050 

7 9520 42 25140 82 34220 

8 10360 43 25540 83 34380 

9 11200 44 25930 84 34550 

10 12040 45 26320 85 34720 

11 12540 46 26600 86 34890 

12 13050 47 26890 87 35060 

13 13550 48 27170 88 35220 

14 14060 49 27460 89 35390 

15 14560 50 27740 90 35560 

16 15060 51 27900 91 35760 

17 15570 52 28070 92 35950 

18 16070 53 28230 93 36150 

19 16580 54 28400 94 36340 

20 17080 55 28560 95 36540 

21 17530 56 28730 96 36740 

22 17980 57 28900 97 36930 

23 18420 58 29060 98 37130 

24 18870 59 29230 99 37320 

25 19320 60 29400 100 37520 

26 19710 61 29600 101 37660 

27 20100 62 29760 102 37800 

28 20500 63 29990 103 37940 

29 20890 64 30180 104 38080 

30 21280 65 30380 105 38220 

31 21620 66 30580 106 38360 

32 21950 67 30770 107 38500 

33 22290 68 30970 108 38640 

34 22620 69 31160 109 38780 

35 22960 70 31360 110 38920 

    71 31610     

    72 31890     

    73 32120     

    74 32370     

    75 32620     

Zdroj: Předpisy pro oceňování nemovitostí s komentářem I. díl (1897 – 1984)[16] , úprava vlastní 

V případě, kdy se na zemědělských pozemcích (neplatilo pro zahrady a vinice) pěstovala 

zelenina v pařeništi nebo za pomoci zadešťovacích zařízení, připočetla se k výnosové ceně 

přirážka ve výši 20 %. Přirážka 20 % se za stejných podmínek připočítala i v případech, kdy se 
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na pozemcích pěstovaly zvláštní kultury jako např. chmel, školky keřů nebo ovocných stromů. 

Obdobně toto ustanovení platilo u vinic, které byly založeny na jiných pozemcích než 

pozemcích vinic a zahrad1). [16]  

V roce 1947 na základě zákona č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy (pověření 

prováděním revise dostalo ministerstvo zemědělství) byl proveden soupis pozemkového 

majetku, posouzení první pozemkové reformy2), zákon řešil náhrady za převzatý (vyvlastněný) 

pozemkový majetek, příděly, nakládání s majetkem podrobenému revisi, výjimky apod. [16]   

Vládní nařízení č. 177/1950 Sb., o odhadech nemovitých věcí upravovalo přibírání znalců, 

předmět odhadu, způsob zpracování odhadu, odhad příslušenství věci nemovité atd.[16]  

Dnem 1. dubna 1964 nabyl účinnosti zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 

a vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se zákon o evidenci nemovitostí prováděl. Tyto právní normy 

jsou předchůdci katastru nemovitostí. Zákonem o evidenci nemovitostí se zrušily mimo jiné 

např. zákon č. 95/1871 ř.z. o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách, zákon 

č. 92/1874 z.z.Č., o zakládání nových pozemkových knih a jejich vnitřním zařízení, ve znění 

zákona č. 85/1976 z.z.Č. a zákon č. 18/1889 ř.z., o právech a řízení při knihovních dělení 

nemovitostí, zák. čl. XXIX/1988, o zakládání knihovních vložek atd. [13]  

Druhé oceňovací období od 1. 5. 1964 do roku 31. 12. 1984 je charakteristická tvorbou 

centrálně direktivních cen. Cenu nemovitostí neurčoval trh, ale centrální orgány státu. Ceny 

byly stanoveny jednotně pro celou republiku, nezohledňovaly lokalitu (město/vesnice, 

zastavěné území obce/samota, …). Situace se nezměnila ani po roce 1969, kdy si Česká 

i Slovenská socialistická republika začaly vydávat svoje oceňovací předpisy. Tím v podstatě 

došlo k zániku trhu s nemovitostmi v podobě, v jaké jsme jej znali a v jaké je dnes.   

Základní předpisy, které byly platné na území dnešní České republiky: 

 vyhláška. č. 73/1964 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při 

vyvlastnění nemovitostí (účinnost od 1. 5. 1964 do 31. 5. 1969), 

                                                 

1) Určujícím faktorem byla skutečnost, jak byly tyto pozemky vedeny v katastru nemovitostí 

2) Úprava pozemkového vlastnictví, která byla provedena podle zákona č. 215 Sb., o zabrání velkého 

majetku pozemkového ze dne 16. dubna 1919, „zákon záborový“. 
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 Vyhláška č. 43/1969 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při 

vyvlastnění nemovitostí (účinnost od 1. 6. 1966 do 31. 12. 1984),1) podle této vyhlášky 

nebylo možné pozemky při převodech oceňovat, šlo pouze určit jejich náhradu při 

samotném vyvlastnění. 

Dnem 1. 4. 1979 začal platit výměr cenových úřadů a ministerstev financí č. 120/47/79, 

o cenách pozemků, který stanovoval nejvyšší možné ceny, za které mohli nabývat pozemky 

občané mezi sebou resp. jinými než socialistickými organizacemi. Byly zde rozlišovány 

pozemky situované v zastavěném území obce, jejich cena byla stanovena podle počtu obyvatel 

na 15,- až 4,- Kčs/m2; shodnou cenu měly také pozemky zastavěné plochy s nádvořím 

a zahradou, které patřily k rodinnému domku, zemědělské usedlosti, rekreační chatě nebo jako 

samostatná zahrada, nebo se jednalo o pozemky k tomuto účelu určené. Pozemky ostatní, 

neuvedené v předcházející větě, se oceňovaly cenou 0,40 Kčs/m2.  Pokud se pozemek převáděl 

mezi státními organizacemi, docházelo k tomu bezúplatně. [1]  

K tomuto výměru byla dne 9. 7. 1980 vydána metodická pomůcka Českého cenového úřadu 

pro oceňování pozemků a v roce 1980 byla platnost tohoto výměru rozšířena výměrem 

č. 982/80 Českého cenového úřadu, který nabyl účinnosti 1. 9. 1980. [13]  

Vyhláška č. 73/1964 Sb. v § 11 a vyhláška č. 43/1969 Sb. v § 14 určují mimo jiné i cenu práva 

osobního užívání pozemku. Jednotková cena osobního užívání pozemku dle vyhl. 

č. 73/1964 Sb. byla stanovena podle velikosti obce od 0,80 Kč/m2 do 2 Kč/m2  pro pozemky 

o výměře do 800 m2 (pozemek musel sloužit pro stavbu rodinného domku, v případě rekreační 

chaty se jednalo o výměru do 400 m2, pro garáž nutná výměra stavby), v ostatních případech 

byla cena stanovena 0,40 Kč/m2.   V těchto případech byl oceňovací postup závislý nejen podle 

subjektů převodu, ale také podle druhu a formy vlastnictví. V tomto období se rozlišovalo 

vlastnictví socialistické, individuální a soukromé právnické osoby (tj. jiné než socialistické 

organizace) [13] . Zemědělská družstva (JZD) byla typickým reprezentantem skupinového 

vlastnictví. Obecné schéma formy vlastnictví viz Obrázek 3.  

Na začátku II. oceňovacího období platil jeden oceňovací předpis pro celé území republiky 

(ČSR i SSR), nerozlišovala se „územní příslušnost“ nemovitosti. V roce 1969, kdy vzniklo 

federativní uspořádání republiky, bylo potřeba rozlišovat, zda se nemovitost nachází na území 

                                                 

1) K této vyhlášce byly vydány vysvětlivky ČCÚ a ministerstva financí ČSR: Cenový zpravodaj částka 

30/1970, čj. ČCÚ: 1090/70/stav/Ing.Hor./B, čj. MF: 314/6.742/70. 
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České nebo Slovenské socialistické republiky, poněvadž každá z republik měla svůj vlastní 

oceňovací předpis. Oceňovací předpisy byly prakticky obsahově shodné, na území ČSR platila 

vyhláška č. 43/1969 Sb. a na území SSR to byla vyhláška č. 47/1969 Zb. [13] . 

 

Obrázek 3: Forma vlastnictví  - obecné schéma pro vyhl. č. 73/1964 Sb. a vyhl. č. 43/1969 Sb. 

Zdroj: Weigel. Oceňování nemovitostí podle předchozích cenových předpisů [13] , úprava vlastní 

Ve třetím oceňovacím období, tj. od 1. 1. 1985 do 31. 10. 1994, které bylo sice nejkratší, 

nebylo oceňování nemovitostí nejjednodušší. V tomto období došlo ke změně politických 

a hospodářských poměrů, jež se promítla i do oceňovacích předpisů. 

Základní předpisy, platící na území dnešní České republiky, které usměrňovaly v této době 

oceňování nemovitostí, byly: 

 vyhláška č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení 

práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků – účinnost 

od 1. 1. 1985 do 31. 12. 1988,  

 vyhláška č. 182/1988  Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení 

práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků – účinnost 

od 1. 1. 1989 do 31. 10. 1991; tato vyhláška byla novelizována:  

o vyhl. č. 316/1990 Sb. – účinnost od 1. 9. 1990 (do 31. 10. 1991), 

o vyhl. č. 589/1990 Sb. – účinnost od 1. 1. 1991 (do 31. 10. 1991), 
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o  vyhl. č. 40/1991 Sb. – účinnost od 21. 1. 1991 (do 31. 10.1991), 

 vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení 

práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků – účinnost 

od 1. 11. 1991 do 31. 10. 1994, tato vyhláška byla novelizována: 

o vyhl. č. 110/1992 Sb. – účinnost od 24. 3. 1990 (do 31. 10. 1994), 

o vyhl. č. 611/1992 Sb. – účinnost od 1. 1. 1993 (do 31. 10. 1994). 

Cena zemědělských pozemků dle vyhl. č. 128/1984 Sb. a dle vyhl. č. 182/1988 Sb. byla 

stanovena na 0,40 Kč/m2.  Vyhláška č. 182/1988 Sb. byla novelizována vyhl. č. 316/1990 Sb.; 

tato novela byla první, která reagovala na změny politických poměrů z listopadu 1989, přinesla 

do oceňování nové prvky a šlo o první známky tzv. „tržního oceňování“.  U cen pozemků došlo 

k podstatnému navýšení ceny za 1 m2. V případě zemědělských pozemků došlo k zásadní 

změně, kterou bylo rozčlenění pozemků podle druhu a účelu (orná půda, ovocný sad, vinice, 

chmelnice, louka, pastvina). Orná půda byla poprvé oceňována na základě BPEJ (bonitovaných 

půdně ekologických jednotek) – viz kap. 2.10.4. [13]  

Vyhláška č. 393/1991 Sb. se odklonila od ocenění dle BPEJ, tento způsob byl dle §15 odst. 8 

vyhl. použit pouze jako alternativa v případech, kdy některý z účastníků řízení před státním 

orgánem nesouhlasil z cenou zjištěnou podle § 15 odst. 4 až 7 této vyhlášky. Ceny pozemků 

dle §15 vyhl. byly stanoveny takto: 

 odst. 4: „Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako orná půda, ovocný sad, 

vinice nebo chmelnice činí za 1 m2 6,20 Kčs“, [17]  

 odst. 5: „Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako louka nebo pastvina činí 

za 1 m2 3,20 Kčs“, [17]  

 odst. 6: „Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako lesní pozemek činí za 1 m2 

3,80 Kčs“, [17]  

Novelou č. 611/1992 Sb. byly ceny pozemků uvedené v §15 v odst. 4 změněny na 5 Kčs/m2 

a v odst. 5 na 2,40 Kčs/m2. Touto novelou končí období, o kterém mluvíme jako o oceňování 

podle předchozích předpisů. 

2.10.4 Ceny zemědělských pozemků 

Obecně k cenám zemědělských pozemků lze říci, že se zde velmi výrazně projevuje 

diferenciální renta. Cena produktu se skládá z výrobních nákladů na jednotku produkce, k této 
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je potřeba připočíst zisk, dále je zde absolutní renta (zisk vlastníka nejhoršího pozemku 

z vlastnictví pozemku – tuto mají všichni vlastníci pozemku), v případě vlastníků lepších 

(kvalitnějších) pozemků k tomu připočteme ještě diferenciální rentu (tj. lepší pozemky jsou 

dražší – vlastníci mohou chtít vyšší nájemné). 

V případě, kdy máme podrobné znalosti podmínek hospodaření na konkrétním pozemku, lze 

provést ocenění výnosově, tj. vypracovat kalkulaci nákladů na výrobu a k těmto pak připočíst 

přiměřený zisk. Rozdíl proti skutečně dosažené ceně je rentou, kterou lze dosadit do vzorce pro 

výnosovou hodnotu. Důležitým předpokladem je zde znalost skutečných podmínek 

hospodaření, tento je však prakticky až na výjimky nesplnitelný. 

Nejčastější metodou je ocenění zemědělských pozemků metodou srovnávací, kdy parametrem 

pro srovnání je bonita půdy. V předválečném období existovaly pro jednotlivé okresy bonitační 

stupnice (tyto byly zpravidla pětistupňové a obsah jednotlivých stupňů se okres od okresu 

odlišoval). K těmto bonitám byly přiřazeny průměrné ceny, ze kterých bylo možné cenu 

zemědělského pozemku odhadnout. 

Do roku 1990 platily pro převod pozemku v ČR tzv. stop ceny, až vyhláškou č. 316/1990 Sb. 

byly stanoveny od roku 1990 ceny podle tzv. "Bonitovaných půdně ekologických jednotek" 

(ve zkratce BPEJ). Pro stanovení BPEJ pozemku bylo využito obsáhlých výzkumných prací 

z předchozích let, kdy byly zemědělské pozemky podrobně zařazeny do tříd BPEJ pro 

diferenciaci příspěvků zemědělským družstvům dle podmínek, za kterých na nich 

hospodařily.[1]  

Úplný název bonitace zemědělského půdního fondu je „Terénní bonitační průzkum a mapování 

bonitovaných půdně ekologických jednotek ve všech katastrálních územích ČSR“. Bonitace byla 

prováděná na základě usnesení vlády ČSR č. 101 z 12. 5. 1971, cílem bylo ocenění 

a vyhodnocení absolutní i relativní produkční schopnosti zemědělských půd a podmínek jejich 

nejúčelnějšího využití. Vymezení BPEJ v ČR vycházelo z dat získaných na základě 

Komplexnímu průzkumu půd ČR (KPP) a souviselo i s následným ekonomickým 

vyhodnocením souboru vzorových pozemků (sledovány výnosy hlavních zemědělských plodin 

a náklady materiálové a pracovní). 

Bonitace zemědělského půdního fondu byla zpracovaná podle Metodiky vymezování 

a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek z let 1973 a 1974. V roce 1984 byla 

metodika aktualizována o část týkající se užívání map BPEJ. Aktualizace Metodiky z roku 2002 
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reagovala  především na situaci po roce 1989 a na potřebu metodického postupu aktualizace 

BPEJ.[24]  

Seznam katastrálních území je stanoven vyhláškou č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. 

Průměrné ceny zemědělských pozemků stanovené touto vyhláškou jsou použity v případě, kdy 

není zemědělskému pozemku BPEJ přiřazeno. 

Bonitační informační systém je tvořen původními pracovními mapami, tzv. sestavitelskými 

originály BPEJ v měřítku 1 : 5 000, v nich byly zakresleny linie BPEJ a zaneseny další údaje 

z KPP. Jednalo se o mezikrok mezi mapami KPP a mapami BPEJ. Mapy BPEJ jsou tvořeny 

aktualizovanými (A) a pracovními (P) mapami v měřítku 1 : 5 000. Analogové mapy byly 

digitalizovány a vektorizovány. Z nich následně vznikla celostní databáze BPEJ. Databáze je 

nyní složena z geometrické části a části tabulek s popisnými informacemi. Následné aktualizace 

BPEJ jsou zanášeny přímo do digitální podoby a z tohoto formátu dat jsou odvozeny další 

výstupy, např. pro potřeby výzkumu, státní správy aj. Tato databáze a mapové podklady je 

nejpodrobnější systém hodnocení půd na světě.[25]  

V ČR je kód BPEJ pětimístný, zahrnuje hlavní údaje, které pozemek charakterizují (např. 

nadmořskou výšku, sklon svahu, světovou stranu, hloubku humusové vrstvy, její provzdušnost, 

vlhkost atd.). Všem kódovým číslům byla přiřazena cena. BPEJ je definována na podkladě 

agronomicky zvláště významných charakteristik klimatu, půdy a konfigurace terénu. Konkrétní 

vlastnosti BPEJ v bonitačních mapách a v databázi vyjadřuje pětimístným kód, v němž 

jednotlivé číslice značí: 

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu (klimatický region - území s přibližně shodnými 

klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; stanoveno na základě sumy 

průměrných denních teplot nad 10 C, průměrných ročních teplot vzduchu, průměrného ročního 

úhrnu srážek, pravděpodobnosti výskytu suchých vegetačních období a vláhové jistoty), 

2. a 3. číslice - příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (hlavní půdní jednotka - účelové 

seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi; tyto jsou charakterizovány 

morfologickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, u některých 

výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu), 

4. číslice - kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám, 

5. číslice - kombinace hloubky a skeletovitosti půdního profilu.[1]   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Digitalizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vektorov%C3%A1_grafika
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Vyhláška č. 178/1994 Sb. (účinná od 1. 11. 1994) až na výjimky opět postupovala podle BPEJ. 

Obdobně toto platilo od 1. 1. 1997, tj. od vyhlášky č. 279/1997 Sb. a vyhlášky navazující a platí 

to dosud. Kódy BPEJ byly postupně zapisovány do katastru nemovitostí, takže nyní jsou již 

obsaženy ve výpisu z KN.  

Aktualizace BPEJ byla prováděna Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy a to až do 

31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 ji provádí Státní pozemkový úřad. Bonitu zemědělského půdního 

fondu dnes ovlivňuje zejména trend degradace pozemků zejména vodní erozí. Dle 

internetového serveru farmy.cz je dnes potencionálně ohroženo vodní víc jak 50 % 

zemědělského půdního fondu. 

 

Tabulka 5: Přehled jednotkových cen vybraných BPEJ od roku 1990 do roku 2017 (viz příloha 1)1) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

BPEJ Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 

00100 10,20 9,50 9,50 9,50 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,52 12,52 12,52 

00110 8,90 8,10 8,10 8,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,13 11,13 11,13 

00112 7,75 6,70 6,70 6,70 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,58 9,58 9,58 

00300 10,85 10,20 10,20 10,20 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 13,53 13,53 13,53 

00400   3,10 3,10           

00401 4,10 3,10 3,10 3,10 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 5,37 5,37 5,37 

00411            4,70 4,70 4,70 

00501 6,80 5,20 5,20 5,20 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,78 6,78 6,78 

00511 5,75 4,20 4,20 4,20 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,51 5,51 5,51 

00600 8,95 7,60 7,60 7,60 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,51 9,51 9,51 

00602 7,60 6,10 6,10 6,10 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 8,44 8,44 8,44 

00610 7,60 6,50 6,50 6,50 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 8,71 8,71 8,71 

00612 6,40 5,20 5,20 5,20 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 7,16 7,16 7,16 

00640            6,57 6,57 6,57 

00650     5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 7,27 7,27 7,27 

00700 8,60 6,60 6,60 6,60 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 8,02 10,50 10,50 10,50 

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

97869 0,70 0,50 0,50 0,50 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,70 0,70 0,70 

97889 0,70 0,50 0,50 0,50 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,70 0,70 0,70 

Minimum 0,70 0,50 0,50 0,50 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,70 0,70 0,70 

Maximum 10,20 9,50 9,50 9,50 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,52 12,52 12,52 

Průměr 5,45 5,00 5,00 5,00 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,51 6,61 6,61 6,61 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014B 
(2015) 

2016 2017 

BPEJ Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 

00100 12,52 12,52 12,52 12,52 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 16,77 16,77 16,77 16,77 

                                                 

1) Kompletní tabulka v Příloze 1 na CD 
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00110 11,13 11,13 11,13 11,13 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 14,94 14,94 14,94 14,94 

00112 9,58 9,58 9,58 9,58 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 12,88 12,88 12,88 12,88 

00300 13,53 13,53 13,53 13,53 15,78 15,78 15,78 15,78 15,78 15,78 18,10 18,10 18,10 18,10 

00400               

00401 5,37 5,37 5,37 5,37 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 7,32 7,32 7,32 7,32 

00411 4,70 4,70 4,70 4,70 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 6,44 6,44 6,44 6,44 

00501 6,78 6,78 6,78 6,78 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,18 9,18 9,18 9,18 

00511 5,51 5,51 5,51 5,51 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 7,50 7,50 7,50 7,50 

00600 9,51 9,51 9,51 9,51 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 12,79 12,79 12,79 12,79 

00602 8,44 8,44 8,44 8,44 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 11,38 11,38 11,38 11,38 

00610 8,71 8,71 8,71 8,71 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 11,73 11,73 11,73 11,73 

00612 7,16 7,16 7,16 7,16 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 9,68 9,68 9,68 9,68 

00640 6,57 6,57 6,57 6,57 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 8,90 8,90 8,90 8,90 

00650 7,27 7,27 7,27 7,27 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 9,83 9,83 9,83 9,83 

00700 10,50 10,50 10,50 10,50 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 12,29 14,10 14,10 14,10 14,10 

…….. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

97869 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,15 1,15 1,15 

97889 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,15 1,15 1,15 

Minimum 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,15 1,15 1,15 

Maximum 12,52 12,52 12,52 12,52 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 14,62 16,77 16,77 16,77 16,77 

Průměr 6,61 6,61 6,61 6,61 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 8,96 8,96 8,96 8,96 

Zdroj: Sbírka listin, úprava vlastní 

 

Tabulka 6: Vývoj cen zemědělských pozemků podle cenového předpisu  

Vývoj cen zemědělských pozemků podle cenového předpisu od roku 1979 

Předpisy Cena Kč (Kčs do 31. 12. 1992) Pozn. 

Výměr č. 120/47/79 0,40  

Vyhl. č. 128/84 Sb. 0,40  

Vyhl. č. 182/88 Sb., s novelami 0,40  

Vyhl. č. 316/90 Sb., s novelami 0,70 - 11,80 BPEJ 

Vyhl. č. 393/91 Sb., s novelami 0,70 - 11,80 BPEJ 

Vyhl. č. 178/94 Sb., s novelou č. 295/95 Sb. 0,50 - 13,50 BPEJ 

Vyhl. č. 279/97 Sb., s novelami č. 127/1999 Sb. a č. 173/2000 Sb. 0,50 - 13,50 BPEJ 

Vyhl. č. 279/97 Sb., novela č. 338/2001 Sb. 0,50 - 13,50 BPEJ 

Vyhl. č. 540/2002 Sb., vč. novel 0,50 - 13,50 BPEJ 

Vyhl. č. 3/2008 Sb., od 1. 2. 2008 1,00 - 17,25 BPEJ 

Vyhl. č. 3/2008 Sb., novela č. 456/2008 Sb., od 1. 1. 2009 1,00 - 17,25 BPEJ 

Vyhl. č. 441/2013 Sb., vč.  novel od 1. 1. 2013 1,15 - 19,79 BPEJ 

 Zdroj: Bradáč A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí [1] , úprava vlastní 

Zemědělské pozemky se podle oceňovacího předpisu ocení následujícím způsobem: 

 nejprve vyloučíme možnost, že se jedná o pozemek stavební,  
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 poté zjistíme základní cenu dle BPEJ (pokud neznáme, po potvrzení 

Pozemkového úřadu, že pozemek nebyl bonitován, pak se použije průměrná 

cena zemědělského pozemku v daném katastrálním území), 

 upraví se přirážkami a srážkami (např. tabulka č. 7 – Příloha č.5, 

vyhl. č. 441/2013 Sb. v aktuálním znění), 

 min. cena 1 Kč/m2 . 

 

Tabulka 7: Příloha č. 5 vyhl. č. 441/2013 Sb. v aktuálním znění: Úprava základních cen zemědělských pozemků  

Číslo 

položky 
Důvod úpravy základní ceny zemědělského pozemku 

Srážka  

v % 

Přirážka 

v % 

  

1. 

Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech katastrálních územích, 

jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území 

obce: 

1.1 Hlavní město Praha 

1.1.1 - území hlavního města     -   560 

1.1.2 - území sousedních obcí     -   280 

1.1.3 - katastrální území v okolí do 7 km     -   140 

1.2 Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel 

1.2.1 - území obce     -   320 

1.2.2 - území sousedních obcí     -   160 

1.2.3 - katastrální území v okolí do 5 km     -     80 

1.3. Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel 

1.3.1 - území obce     -   240 

1.3.2 - území sousedních obcí     -   120 

1.3.3 - katastrální území v okolí do 4 km     -     60 

1.4. Obce s počtem 50 - 100 tis. obyvatel 

1.4.1 - území obce    -   200 

1.4.2 - území sousedních obcí    -   100 

1.4.3 - katastrální území v okolí do 3 km    -    50 

1.5 Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel 

1.5.1 - území obce     -  160 

1.5.2 - území sousedních obcí     -    80 

1.6 Obce s počtem 10 - 25 tis. obyvatel 

1.6.1 - území obce     -  120 

1.6.2 - území sousedních obcí     -    60 

1.7. Obce s počtem 5 - 10 tis. obyvatel 

1.7.1 - území obce     - 80 

1.7.2 - sousední katastrální území     - 40 

1.8 Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel 

1.8.1 - území obce     - 40 

1.8.2 - sousední katastrální území     - 20 

  

2. 
Jde-li o pozemky,  

jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce je: 

 2.1  2-3 km 3 - 

 2.2  3-4 km 6 - 

 2.3  4-5 km 10 - 

 2.4  nad 5 km 15 - 

3. 
Jde-li o pozemky,  

jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo: 
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Číslo 

položky 
Důvod úpravy základní ceny zemědělského pozemku 

Srážka  

v % 

Přirážka 

v % 

3.1 

- zvýšenou balvanitostí (např. 4 a více výčnělků mateční horniny nad povrch pozemku 

na 1 ha z.p.) nebo jinými pevnými překážkami (např. šachet kanalizačních sběračů 

apod.), kromě dále uvedených2) 

 

 

až o 15 

 

 

- 

 3.2 
- zvýšeným výskytem stožárů elektrorozvodných zařízení (4 a více sloupů nebo 

stožárů na 1 ha z.p.) 

 

až o 25 

 

- 

 3.3 - potřebou odvodnění 3) až o 35 - 

 3.4 
- lokalizací ve zvláště chráněných územích  se zvýšenou ochranou životního prostředí  
4) 

 

až o 30 

 

- 

 3.5 

- vlivem imisního zatížení 6) 

   při středním znečištění 

   při silném znečištění    

 

až o 15 

až o 20 

 

- 

- 

Zdroj: Bradáč:. Úřední oceňování majetku 2017 [18]  
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3  REŠERŠNÍ STUDIE 

3.1 ZÁKLADNÍ LITERATURA V ČR 

Jednou z hlavních publikací, která seznamuje studenty, ale také budoucí znalce a odhadce 

s problematikou oceňování nemovitostí je publikace: BRADÁČ, A. a kol.: Teorie oceňování 

nemovitostí. VIII. vydání. Brno: CERM, s.r.o. březen 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. 

Oceňování pozemků se věnuje zejména kapitola 8 na str. 387 – 456, konkrétně problematika 

ocenění zemědělských pozemků je řešena na str. 444 – 450. Nově po novele občanského 

zákoníku přepracováno jako publikace Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, I. vydání 

.ISBN 978-80-7204-930-1; oceňování pozemků je zde jako kapitola č. 8. 

Další publikace, která by měla být stěžejní pro znalce a odhadce je: BRADÁČ, A. a kol. Soudní 

inženýrství. 1. vydání (dotisk 1999). Brno: CERM, s.r.o. červen 1997 (dotisk 1999). 725 s. 

ISBN 80-7204-057- X (ISBN 80-7204-133-9). V této publikaci je v kapitole 2 na str. 31 – 58 

popsána právní úprava znalecké činnosti a následně v kapitole 7 na str. 245 – 252 jsou napsány 

zásady výpočtů ve znaleckém posudku. 

Pro případ určení ceny zjištěné (tj. ceny určené dle ZOM) je základní publikací BRADÁČ, A., 

SCHOLZOVÁ, V., KREJČÍŘ, P., V. Úřední oceňování majetku. Tato publikace je 

aktualizována vždy, pokud dojde ke změně oceňovací vyhlášky. V práci jsou použity publikace 

vydané v letech 2010 - 2017: 

 BRADÁČ, A., SCHOLZOVÁ, V., KREJČÍŘ, P., V. Úřední oceňování majetku 

2010. 1. vydání. Brno: CERM, s.r.o., leden 2010. 302 s. ISBN 978-80-7204-667-6. 

 BRADÁČ, A., SCHOLZOVÁ, V., KREJČÍŘ, P., V. Úřední oceňování majetku 

2011. 1. vydání. Brno: CERM, s.r.o., leden 2011. 302 s. ISBN 978-80-7204-719-2. 

 BRADÁČ, A., SCHOLZOVÁ, V., KREJČÍŘ, P., V. Úřední oceňování majetku 

2012. 1. vydání. Brno: CERM, s.r.o., prosinec 2011. 302 s. ISBN 978-80-7204-772-7. 

 BRADÁČ, A., SCHOLZOVÁ, V., KREJČÍŘ, P., V. Úřední oceňování majetku 

2013. 1. vydání. Brno: CERM, s.r.o., prosinec 2012. 309 s. ISBN 978-80-7204-825-0. 

 BRADÁČ, A., SCHOLZOVÁ, V., KREJČÍŘ, P., V. Úřední oceňování majetku 

2014. 1. vydání. Brno: CERM, s.r.o., prosinec 2013. 314 s. ISBN 978-80-7204-867-0. 

 BRADÁČ, A., SCHOLZOVÁ, V., KREJČÍŘ, P., V. Úřední oceňování majetku 

2014b. 1. vydání. Brno: CERM, s.r.o., září 2014. 331 s. ISBN 978-80-7204-892-2. 
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 BRADÁČ, A., SCHOLZOVÁ, V., KREJČÍŘ, P., V. Úřední oceňování majetku 

2016. 1. vydání. Brno: CERM, s.r.o., prosinec 2015. 328 s. ISBN 978-80-7204-927-1. 

 BRADÁČ, A., SCHOLZOVÁ, V., KREJČÍŘ, P., V. Úřední oceňování majetku 

2017. 1. vydání. Brno: CERM, s.r.o., prosinec 2016. 327 s. ISBN 978-80-7204-950-9. 

3.2 OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ V ZAHRANIČÍ 

Přehled způsobů ocenění v zahraničí. 

3.2.1 Internetové zahraniční zdroje 

 SALHOFER, Klaus. The Valuation of Agricultural Land and the Influence of 

Government Payments: Autoři v článku zmiňují, že otázkou, co určuje hodnotu 

zemědělské půdy, se ekonomové zabývají více než 200 let (Smith, 1776, Ricardo, 1817, 

von Thünen, 1842). Tato studie poskytuje přehled literatury, zabývající se empirickými 

analýzami faktorů ovlivňujících hodnotu pozemků, zejména se zřetelem na různou 

podpůrnou vládní politiku. [31]  

 BRORSEN, B. Wade -- (Barton Wade) a Damona G DOYE. Agricultural Land 

and the Small Parcel Size Premium Puzzle. Land Economics: Autor studie poukazuje 

a  snaží se vysvětlit paradox, který spočívá v tom, že velikost pozemku a cena za akr 

mají inverzní vztah. Výsledné grafy ukazují, prudce klesající cenu za akr, při zvyšující 

se výměře parcely. Studie byla prováděná na 77 krajích v Oklahomě. [32]  

 MUSSHOFF, Oliver. Growing short rotation coppice on agricultural land in 

Germany: A Real Options Approach.Biomass and Bioenergy: Jedná se o zajímavou 

studii, týkající se pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě. Poukazuje na 

to, že četné studie ukazují, že v případě využití zemědělských ploch pro výrobu 

dřevěného biomasy v SRC může být rentabilní, ale málo zemědělců přechází na tento 

způsob pěstování. Tento jev vysvětluje neochotou přizpůsobit se různým 

metodologickým přístupům, ale také, například, tradicionalistickým chováním a averzí 

k riziku. Rozhodnutí převést z klasickou metodou zemědělské produkce na možnost 

pěstování rychle rostoucích dřevin je rozhodnutí o investici. Investiční rozhodnutí jsou 

obvykle charakterizována nejistotou, fixními náklady a časovou flexibilitu.  [33]  

 NISHIHARA, Michi. Real option valuation of abandoned farmland. Review of 

Financial Economics: Studie zkoumá rozhodování vlastníka opuštěné (neudržované) 

zemědělské půdy, která je v současnosti omezena na zemědělské využití, ale do 
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budoucna se předpokládá její využití mimo zemědělství. Provádíme ocenění opuštěné 

zemědělské půdy, přičemž potenciální přičemž zvažujeme i minimální možnost změny 

využití pozemku. Výsledky z kalibračního modelu ukazují, že i minimální 

pravděpodobnost konverze půdy výrazně zvyšuje hodnotu pozemků a současně 

odrazuje majitele od snahy kultivovat půdu. Dále výsledky ukazují, že i malá mezera 

v očekáváném převodu pozemků brání majiteli půdy na efektivněji hospodařit. 

Opuštěná zemědělská půda je definována jako půda, která není obhospodařována po 

donu delší než jeden rok. Právě tato půda se v roce 2012 stala v Japonsku vážným 

problémem, který měl i negativní důsledky, nejen zvýšením výskytu škodlivého hmyzu, 

ale používáním této půdy pro nelegální ukládání odpadů. Typickými majiteli takovéto 

půdy jsou mladí lidé, jejichž rodiče na této půdě hospodařili, ale umřeli. Mladí pracují 

ve městech a nemají v úmyslu se vracet na vesnici a věnovat se zemědělství. Průměrná 

cena půdy převedené na nezemědělské využití činila v roce 2008 26,2 miliónů jenů za 

hektar, zatím co průměrná cena zemědělské půdy byla 5,48 miliónu jenů za hektar. Ale 

i Japonsko se snaží ochránit zemědělskou půdu a zlepšit potravinovou soběstačnost 

omezením převodu zemědělské půdy na ne zemědělskou.  [34]  

 MA, Shan, Scottm SWINTON a Shan MA. Hedonic Valuation of Farmland 

Using Sale Prices versus Appraised Values: Studie se zabývá oceněním pozemku 

hedonickou metodou1). Vychází z dat z let 2003 – 2007 z oblasti jihozápadního 

Michiganu. Metoda hedonické ceny je značně náročná na vstupní data. Aby bylo možné 

odhadnout hedonickou cenovou funkci pro určitý (konkrétní, skutečný) trh, je nezbytné 

mít k dispozici velké množství dat popisujících nejen prodejní ceny, ale také dostatečný 

počet charakteristiky nemovitostí na daném trhu. Jedním a velice častým problémem 

modelů hedonické ceny je multikolinearita. Jednotlivé environmentální charakteristiky 

jsou často zkreslené (např. nemovitosti v blízkosti hlavních silnice se potýkají s větším 

hlukem a vyšší koncentrací znečišťujících látek v ovzduší apod.). Je mnohdy obtížné 

oddělit nezávislý účinek těchto dvou forem znečištění z ceny nemovitosti (zda cenu více 

                                                 

1) Metoda hedonické ceny (Hedonic price method; Hedonic models) představuje jeden z nejstarších přístupů 

k určení poptávky po netržních komoditách – jako např. ovzduší, hluk; přičemž hodnota těchto environmentálních 

atributů je odvozena z aktuálních tržních transakcí. Vychází z předpokladu, že každý statek lze popsat jako soubor 

určitých vlastností a charakteristik a že environmentální kvalita je jednou z charakteristik daného statku, např. cenu 

nemovitosti ovlivňuje nejen její technické vybavení, počet pokojů, dostupnost do centra, ale také kvalita ovzduší 

v dané lokalitě, okolní hluk apod. Pomocí této metody se snažíme zjistit, jaká část z rozdílu cen nemovitostí je 

způsobena určitým rozdílem v environmentálních vlastnostech nemovitostí a odvodit, kolik jsou lidé ochotni 

zaplatit za zlepšení environmentální vlastnosti. [https://www.enviwiki.cz/wiki/Metoda_hedonick%C3%A9_ceny] 
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ovlivní hluk nebo kvalita ovzduší). Vážnější problém může nastat v případě, kdy údaje 

použité při hedonické analýze převezmeme z více než jednoho trhu s nemovitostmi. 

Vzhledem k tomu, že podmínky nabídky a poptávky se na každém trhu liší, odhad 

hedonické cenové funkce pro jeden konkrétní trh s nemovitostmi bude zkreslený, pokud 

použijeme údaje o cenách nemovitostí stanovených na odlišném trhu. Důvodem proč 

tato metoda není v České republice využívána ve větší míře je předpoklad, že trh 

s nemovitostmi (popř. i jiný trh) představuje trh dokonalé konkurence, a potřeba 

velkého počtu relevantních vstupních dat (např. najít nemovitost, jejíž cena je ovlivněna 

právě kvalitou ovzduší, hlukem apod.). [35]  

 POWER, Gabrielj. a Calumg. TURVEY. US rural land value bubbles. Applied 

Economics Letters: Studie se zabývá rapidním nárůstem cen na realitním trhu 

ve Spojených státech v letech 1997 - 2006, který vedl k bublině na realitním trhu 

a následně k hypoteční krizi. Článek se zabývá možným vznikem realitních bublinek na 

trhu se zemědělskými pozemky (zemědělskou půdou), neboť cena zemědělských 

pozemků (zemědělské půdy) nacházející se v blízkosti měst je cenou pozemků 

situovaných v městech do jisté části ovlivněna. Článek poskytuje jasnější obraz o vztahu 

mezi hodnotou zemědělských (venkovských) a městských pozemků.[36]  

 FRANCO, M., J.M. VIVO a R. HERRERÍAS. A quick assessment from expert 

judgements to assist in farmland valuation: Článek poukazuje na to, že pozemky jsou 

důležitým majetkem, transakce se zemědělskými pozemky nejsou většinou opakujícími 

se transakcemi pro většinu kupujících a prodávajících, proto se často vyžadují 

spolehlivé informace z odborných posudků. Tento článek představuje rychlou metodiku 

oceňování cenných papírů za nejistoty založenou na použití dvou spolehlivých funkcí, 

multidimenzionálního indexu vlastností nebo vlastností ovlivňujících tržní hodnotu 

a odborných úsudků, který překonává nevýhody metody ocenění založené na dvou 

distribučních funkcích Pro multidimenzionální index kvality. Užitnost této metody je 

ilustrována empirickou aplikací na tvorbu cen zemědělské půdy v jihovýchodním 

Španělsku za použití dvojrozměrného indexu kvality.[37]   

 BERGANTE, S., G. NERVO a G. FACCIOTTO. In: Biomass Production of 

Fast Growing Species SRC in a Marginal Soil (Italy): Článek popisuje metody 

pěstování rychle rostoucích dřevin, s ohledem na jejich využití pro energetické 

účely.[38]  
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3.2.2 Slovensko 

Definici pozemku najdeme tak jako u nás v katastrálním zákonu v § 3 (z.č. 162/1995 Z.z. 

o katastri nehnuťelností a o zápise vlastnickych a iných práv k nehnuťelnostiam (katastrálny 

zákon), v znení neskorších pradpisov. [19]  

„Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej 

správnej jednotky, katastrálneho uzemia, zastaveného územia obce, hranicou vymedzenou 

právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním 

spôsobu využívania pozemku.“[19]   

Ocenění zemědělských pozemků je odlišné zejména v tom, že znalci jsou rozdělení dle oboru 

na znalce z oboru stavebnictví, zemědělství a lesnictví (viz Tabulka 8: Prislušnosť znaleckých 

oborov pre ohodnocovanie a predmetu ohodnocovania (pozemky a porasty)Tabulka 8). 

Tabulka 8: Prislušnosť znaleckých oborov pre ohodnocovanie a predmetu ohodnocovania (pozemky a porasty) 

Druh pozemkov 
Znalci z odboru 

Stavebníctvo Poľnohospodárstvo Lesníctvo 

Pozemky v zastavanom území obcí, 

nepoľnohospodárske a nelesné pozemky mimo 

zastavaného územia obcí, pozemky v 

záhradkových osadách a pozemky mimo 

zastavaného územia obcí určené na stavbu  

Áno Nie Nie 

Poľnohospodárske pozemky mimo zastavaného 

územia obcí druhu orná poda alebo trvalý 

trávny porast 

Áno Áno Nie 

Poľnohospodárske pozemky mimo zastavaného 

územia obcí druhu chmeľnica, vinica, ovocný 

sad a záhrady mimo zriadených záhradkových 

osád 

Áno (pozemky 

bez porastov)                    

Nie (pozemky s 

porastmi) 

Áno Nie 

Lesné pozemky mimo zastavaného územia obcí Nie Nie Áno 

Porasty ovocné/okrasné Nie Áno Nie 

Porasty lesné Nie Nie Áno 

Zdroj: Ilavský:Ohodnocovanie nehuteĺností [37] , úprava vlastní 

Podle vyhlášky MSp SR č. 492/2004 Z.z. se všeobecná (česky obecná obvyklá) cena pozemků 

stanoví třemi metodami: 

1. Porovnávací metoda – používá se transakční přístup, kdy je pro porovnání zapotřebí 

alespoň tří realizovaných pozemků. Porovnání se provádí na měrnou jednotku (1 m2) 

s přihlédnutím k odlišnostem porovnávaných a hodnoceného pozemku. Hlavními 

faktory porovnání jsou ekonomické (forma převodu, způsob platby), polohové 

(lokalita, atraktivita poloh, přístup, … ) a fyzické (infrastruktura, kvalita půdy ,…). 
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2. Výnosová metoda – všeobecná hodnota se vypočte kapitalizací budoucích 

odčerpatelných zdrojů po dobu časově neomezeného období.  

3. Metoda polohové diferenciace – výše zmíněná vyhláška stanoví čtyři postupy, 

kterými se stanoví všeobecná hodnota pozemků. Ty se dělí do čtyř samostatných skupin 

(stavební pozemky, zemědělské půdy bez porostů, zemědělské půdy s porosty, lesní 

pozemky). 

3.2.3 Německo 

V Německu se používají standardní oceňovací metody, tj. nákladová, výnosová, porovnávací, 

včetně jejich kombinací. V případě oceňování pozemků se použijí směrné hodnoty pozemků, 

které sestavují výbory znalců pro hodnoty nemovitosti (cenové mapy), s využitím indexových 

řad, které jsou použity pro přepočet v jednotlivých letech. Notáři mají ze zákona danou 

povinnost oznámit Výboru znalců každou uzavřenou smlouvu o převodu nemovitosti. Tento 

výbor je vázán mlčenlivostí o obsahu jednotlivých smluv. Z předložených smluv zjišťuje ceny 

pozemků prodaných v daném roce a začátkem následujícího roku vydává aktualizovanou cenovou 

mapu a obsáhlou průvodní zprávu. Pokud není ve smlouvě cena rozdělena na cenu pozemku a cenu 

staveb, odečítá se od dohodnuté ceny reprodukční hodnota staveb (snížená o přiměřené opotřebení) 

a zbytek je cena pozemku. Dále se užívá Naegeliho metoda polohových tříd, určování hodnoty 

z výnosu a určování hodnoty pozemku z poměru mezi hodnotou pozemku a stavební hodnotou 

(též Sammetova metoda).  V případě nezastavěných pozemků platí, že jejich cena odpovídá 

ceně, kterou na nich můžeme nahospodařit. Zemědělské pozemky se oceňují na základě 

porovnávací metody. 

3.2.4 Švýcarsko 

Jednou z nejužívanějších metod ocenění pozemku je Naegeliho metoda polohových tříd, první 

užití této metody se datuje do roku 1958. Pro oceňování zemědělských pozemků vydává 

ministerstvo zemědělství metodické pokyny. Ceny zemědělské půdy se odvíjejí od polohy, kvality 

půdy, výtěžnosti, atd. 

3.2.5 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Oceňování se provádí podle RED BOOK, tj. tzv. Červené knihy, která nepopisuje metody 

oceňování přímo, nýbrž se zabývá způsoby shromažďování, vyhodnocování a zpracování informací 

a způsobu oceňování pro konkrétní účely. Používají se standardní metody ocenění nákladová, 

porovnávací, výnosová, vč. jejich kombinace. Red book  se zmiňuje i o možnosti ocenění metodou 
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HABU (metoda nejvyššího a nejlepšího využití, High And Best Use), jakožto o jedné 

z doporučených metod.  

3.3 MEZINÁRODNÍ OCEŇOVACÍ STANDARDY 

3.3.1 Obecně  

Vzhledem k ekonomickému rozvoji a zvýšenému počtu mezinárodních transakcí bylo nezbytné 

vytvoření mezinárodních oceňovacích standardů, které by se zabývaly určováním hodnoty 

majetku a tím přispěly k funkčnosti a rozvoji mezinárodních trhů, na kterých dochází k obchodu 

s majetkem. Mezinárodní oceňovací standardy tedy představují komplexní soubor standardů, 

jejichž úkolem je eliminace a harmonizace existujících rozdílů v jednotlivých standardech. 

Na tvorbě těchto oceňovacích standardů se v současnosti podílejí dvě evropské organizace – 

evropská TEGoVA (European Group of Valuers´ Associations,  http://www.tegova.org/) 

a  mezinárodní IVSC (Mezinárodní výbor pro oceňovací standardy, International Valuation 

Standards Council, https://www.ivsc.org/). Standardy mohou v některých případech určovat 

rozdílný postup od místní praxe a národní legislativy. V případech, kdy nesoulad mezi zněním 

standardu a národní legislativy nastane, je na znalci, aby tyto hodnoty vyčíslil a zdůvodnil. 

3.3.2 European Valuation Standards 2016 

Podle Evropských oceňovacích standardů EVS tržní hodnota nemovitosti odráží celkovou 

možnost využití majetku, tak jak je předpokládáno na trhu. Můžeme tedy vycházet z možných 

využitelných vlastností, které mohou být ovlivněny i budoucími změnami jako je například 

posouzení, zda dojde ke změně legislativních předpisů, možné změny příslušné infrastruktury, 

ale také vývoje na trhu popřípadě další možností. V Evropských oceňovacích standardech se 

setkáváme s pojmem “hope value”), což znamená, že tržní hodnota majetku může odrážet 

jakoukoliv „hodnotu naděje", neboli může odrážet plný potenciál tohoto majetku, a je třeba toto 

odlišovat od posouzení tržní hodnoty, která je limitována předpokladem “nejvyššího 

a nejlepšího využití” (HABU). 

“Hodnota naděje” se používá k popisu navýšení hodnoty, kterou je trh ochoten zaplatit v naději, 

že v budoucnu bude hodnota majetku vyšší, tedy, že dojde k rozvoji příležitostí, které budou 

dosažitelné v budoucnu. Pokud se na tuto “hodnotu naděje” podíváme z hlediska ocenění 

zemědělského pozemku, tak sem můžeme zařadit pozemek, který je územním plánem zahrnut 

v návrhových plochách jako stavební. Tedy zemědělský pozemek nelze ještě ocenit jako 

stavební, ale město (obec) v budoucnu počítá, že pokud bude část nebo i všechny plochy, které 
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stávající územní plán stanovil k zastavění obsazeny, bude provedena změna územního plánu a 

tyto pozemky se s největší pravděpodobností stanou pozemky stavebními. [21]  

Je potřeba si uvědomit, že tyto úvahy mohou být spekulativní. Je potřeba odhadnout i míru 

pravděpodobnosti, s jakou tato situace nastane. Zvažujeme i náklady, které s touto změnou 

vzniknou, zohlednit by se měl i časový horizont, ve kterém tato změna může nastat. V těchto 

případech je tedy potřeba zvážit i možnost, že náš předpoklad změny pozemku na stavební 

nemusí nastat. Proto se nejedná o samostatnou hodnotu, ale o hodnotu, která nám může pomoci 

vysvětlit tržní hodnotu pozemku. 

Právě u zemědělských pozemků existuje vyšší riziko, že ke změně nemusí dojít. Trendem 

poslední doby je totiž ochrana zemědělské půdy a jakákoliv změna vyvolává odezvu nejen 

u ochránců přírody. Jedná se zejména o obce nebo menší města, kdy docházelo k výstavbám 

rodinných domů na „zelené louce”, popřípadě i k rozvoji tzv. průmyslových zón. V případě 

výstavby rodinných domů nejen ochránci přírody, ale řada i zemědělců poukazuje na to, že 

centra obcí se vylidňují a je zde mnoho zchátralých neobydlených domů, a je tudíž zbytečné 

zabírat další kvalitní zemědělskou půdu, dokud nebudou zastavěny tyto pozemky. V případě 

komunálních voleb v takové obci může nastat situace, kdy ke změně územního plánu nedojde 

a obec bude chtít v první fázi zastavět resp. opravit domy v centru obce.  

Obdobné argumenty doprovázejí i snahy o rozšíření průmyslových zón, kdy odpůrci tohoto 

rozšíření argumentují množstvím průmyslových zón, které nejsou obsazeny.  

V případě průmyslových zón právě při stanovení možnosti nejvyššího a nejlepšího využití je 

potřeba zvážit, zda jde o vhodnou investici do zemědělských pozemků. Pokud bude takový 

pozemek oceňován pro možného developera, který jej v budoucnu bude chtít nabídnout 

možnému investorovi, je mimo jiné potřeba zohlednit přístup k pozemku, včetně napojení 

nejlépe na dálniční síť, ale také uvážit, zda je v dané oblasti dostatek potenciálních 

zaměstnanců, kteří budou ochotni v daném závodě pracovat. Tedy zda bude mít investor 

dostatek kvalifikované pracovní síly. I když na první pohled se může zdát, že jde o vhodnou 

investici, při bližším zkoumání můžeme přijít na to, že pro budoucí investory se o atraktivní 

lokalitu nejedná.  

Pojem „nejvyšší a nejlepší využití“ je používán v několika zemích, proto někteří odhadci 

v Evropě mohou být požádáni, aby provedli ocenění nemovitosti za předpokladu jejího 

nejvyššího a nejlepšího využití. Dle evropských oceňovacích standardů toto v podstatě 
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znamená, že je stanoven způsob užívání, který je k datu ocenění skutečně povolen, a který 

nabízí nejvyšší hodnotu. 

3.3.3 International Valuation Standards 2017 

Poslední vydání Mezinárodních oceňovacích standardů IVS bylo v lednu roku 2017. I v tomto 

případě byla přidána metoda HABU, ale není zde uveden postup, pouze jsou zde definovány 

hodnoty. 

Mezinárodní oceňovací standardy požadují, aby tržní hodnota majetku odrážela jeho nejvyšší 

a nejlepší využití. Při posuzování nejvyššího a nejlepšího využití majetku je potřeba posoudit, 

aby toto využití bylo možné, právně přípustné a finančně proveditelné. Nejvyšší a nejlepší 

využití může být posuzováno z hlediska stávajícího využití nebo pro nějaké využití alternativní. 

[20]  

 Podle mezinárodních oceňovacích standardů je důležité posuzovat, zda oceňujeme pozemek 

samostatně nebo jako součást celku. Pokud posuzujeme nejvyšší a nejlepší využití pozemku, 

musíme mimo jiné zvážit následující možnosti:  

 co je považováno za přiměřené pro účastníky trhu, 

 zhodnocení musí být právně přípustné – v našem případě, pokud oceňujeme pozemek, 

je důležité zjistit, zda je pro danou oblast (obec, město) zpracován územní plán, popř. 

regulační plán, nebo bylo vydáno územní rozhodnutí apod. 

 neméně důležité je i posouzení, zda navrhované nejvyšší a nejlepší alternativní využití 

je i finančně proveditelné. Bere se v úvahu, zda bude generovat dostatečný zisk po 

zohlednění nákladů převodu k tomuto užívání, jestli převyšuje výnos stávajícího 

využití. 
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4  ANKETA  

Vzhledem k tomu, že před novelou Občanského zákoníku z roku 1991 pozemek nemohl být 

v osobním vlastnictví občanů, nebylo možné při vzniku oceňovacích předpisů stanovit, v té 

době např. koeficient prodejnosti (poměr mezi cenou sjednanou a cenou časovou) nebo jej 

jakkoliv vypočítat, neboť se se zemědělskými pozemky obchodovalo v minimálním množství, 

můžeme říct, že téměř vůbec. Postupem času se situace změnila. Trh s pozemky se pomalu 

rozrůstal, v současné době by bylo možné takovýto koeficient stanovit. Vývojem doby ovšem 

došlo ke změně oceňovacích předpisů a koeficient prodejnosti se stal minulostí. 

I v realizovaných obchodech se klade důraz na cenu tržní a ne cenu stanovenou oceňovacím 

předpisem.  

Abychom získali přehled, jak se pozemky oceňují, provedla autorka této práce na přelomu let 

2012 a 2013 dvě ankety mezi znalci. Formou e-mailové komunikace bylo postupně osloveno 

cca 260 znalců – členů Asociace znalců a odhadců ČR, z.s. Do ankety se z nich zapojilo 

126 znalců.  

4.1 ZADÁNÍ ANKETY  Č. I 

Znalcům byl zaslán dopis, ve kterém měli toto zadání: 

Jakým způsobem (podle jakého ustanovení ZOM resp. oceňovací vyhlášky) byste podle 

aktuální oceňovací vyhlášky (v době platnosti ankety byla platná vyhláška č.3/2008 Sb. 

ve znění vyhl. č. 450/2012 Sb.) ocenili pozemky: 

Příklad A) pozemky parc.č. St. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

zahrada, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví manželů Novákových. 

Příklad B) pozemky parc.č. St. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

orná půda (BPEJ 52611), oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví manželů Novákových. 

Příklad C) pozemky parc.č. St. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví manželů Novákových. 

Příklad D) pozemky parc.č. St. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

trvalý travní porost (BPEJ 54078), oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví manželů Novákových. 
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Příklad E) pozemky parc.č. St. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1 - v katastru nemovitostí veden v druhu pozemků jako 

zahrada, oba v k.ú. Prostějov, pozemek parc.č. St. 1 ve vlastnictví SJM Novák Josef a Nováková 

Anna a zahrada p.č. 1 v podílovém spoluvlastnictví Josefa Nováka (spoluvlastnický podíl ½) 

a Anny Novákové (spoluvlastnický podíl ½). 

Pro úplnost jsou uvedeny i pozemky stavební, protože ve spojení se zemědělskými dochází 

k ovlivnění způsobů  ocenění zemědělských pozemků. 

 

 

Obrázek 4:  Oceňované pozemky pro Anketu č. I, Zdroj: vlastní 

Při zpracování ankety byly výsledky rozděleny do třech skupin: 

 Výsledky příkladu A a C 

 Výsledky příkladu B a D 

 Výsledek případu E 
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4.1.1 Výsledky ankety č. I v příkladu A a C (zastavěný pozemek a zahrada 

resp. ostatní plocha) 

V uvedených příkladech se všichni znalci shodli na způsobu ocenění.1) 

Výsledky ankety č. I v příkladu A  

 

Obrázek 5: Graficky příklad A 

Zdroj: vlastní 

V tomto případě se všech 126 znalců shodlo na tom, že pozemek parc.č. St. 1 se ocení dle § 28 

odstavce 1. písmene i), tj. částkou 400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 

a koeficienty Ki a Kp. V případě zahrady a ostatní plochy pak použili § 28 odst. 5, tj. základní 

cenu stanovenou pro stavební pozemek a vynásobili ji koeficienty z přílohy č. 21 koeficientem 

0,40 a upravili koeficienty Ki a Kp. 

Výsledky ankety č. I v příkladu C 

 

Obrázek 6: Graficky příklad C 

Zdroj: vlastní 

 

 

                                                 

1) Ocenění bylo pro všechny příklady provedeno dle vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 450/2012 Sb. 
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Také v tomto případě se všech 126 znalců shodlo na tom, že pozemek parc.č. St. 1 se ocení dle 

§ 28 odstavce 1. písmene i), tj. částkou 400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 

a koeficienty Ki a Kp. V případě zahrady a ostatní plochy pak použili § 28 odst. 5, tj. základní 

cenu stanovenou pro stavební pozemek upravenou koeficienty z přílohy č. 21 s vynásobením 

koeficientem 0,40 a úpravou koeficienty Ki a Kp. 

4.1.2 Výsledky ankety č. I v příkladu B a D 

V těchto příkladech již mezi znalci nastal rozpor. Protože znalci neměli za úkol zjistit konkrétní 

cenu pozemku, v závěru této kapitoly jsou uváděny, konkrétní hodnoty a to jak zvolený způsob 

ocenění mohl ovlivnit výslednou cenu pozemku. 

Výsledky ankety č. I v příkladu B (zastavěný pozemek a orná půda) 

 

 

Obrázek 7:  Graficky příklad B 

Zdroj: vlastní 

 

V tomto případě se 51 znalců shodlo na tom, že pozemek par. č. St. 1 se ocení dle § 28 odstavce 

1. písmene i), tj. částkou 400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a koeficienty Ki 

a Kp. V případě orné půdy pak použili § 32 odst. 2, tj. základní cenu stanovenou pro stavební 

pozemek upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a vynásobili ji koeficientem 0,40 a upravili 

koeficienty Ki a Kp.  

 

Dalších 39 znalců se shodlo na tom, že pozemek parc. č. St. 1 se ocení dle § 28 odstavce 1. 

písmene i), tj. částkou 400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a koeficienty Ki a Kp. 

V případě orné půdy pak použili § 28 odst. 5, tj. základní cenu stanovenou pro stavební 

pozemek upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a vynásobili ji koeficientem 0,40 a upravili 

koeficienty z přílohy č. 21 a koeficienty Ki a Kp, toto odůvodnili, že pozemek ocenili podle 

skutečného stavu, tj. že pozemek je využíván jako zahrada.  
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Zbývajících 36 znalců se shodlo na tom, že pozemek parc. č. St. 1 se ocení dle § 28 odstavce 1. 

písmene i), tj. částkou 400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 koeficienty Ki a Kp. 

V případě orné půdy pak použili § 29, pozemek ocenili dle stavu uvedeného v katastru 

nemovitostí. 

 

Graf 1 Rozložení výsledků příklad B 

Zdroj: vlastní 

Výsledky ankety č. I v příkladu D (zastavěný pozemek a trvalý travní porost) 

 

Obrázek 8:  Graficky příklad D 

Zdroj: vlastní 
V tomto případě se 71 znalců shodlo na tom, že pozemek parc. č. St. 1 se ocení dle § 28 odstavce 

1. písmene i), tj. částkou 400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a koeficienty Ki 

a Kp. V případě trvalého travního porostu pak použili § 32 odst. 2, tj. základní cenu stanovenou 

pro stavební pozemek upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a vynásobili ji koeficientem 0,40 

a upravili koeficienty Ki a Kp.  

Dalších 42 znalců se shodlo na tom, že pozemek parc. č. St. 1 se ocení dle § 28 odstavce 1 

písmene i), tj. částkou 400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a koeficienty Ki a Kp. 

V případě trvalého travního porostu pak použili § 28 odst. 5, tj. základní cenu stanovenou pro 

stavební pozemek, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a vynásobili ji koeficientem 0,40 

§ 28 odst. 5

31%

§ 32 odst. 2

40%

§ 29

29%

Rozložení výsledků příklad B
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a upravili koeficienty Ki a Kp, což zdůvodnili tím, že pozemek ocenili dle skutečného stavu, tj. 

že pozemek je využíván jako zahrada.  

Zbývajících 13 znalců se shodlo na tom, že pozemek parc. č. St. 1 se ocení dle § 28 odstavce 1. 

písmene i), tj. částkou 400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a koeficienty Ki a Kp. 

V případě trvalého travního porostu pak použili ustanovení § 29 a pozemek ocenili dle stavu 

uvedeného v katastru nemovitostí. 

 

 

Graf 2: Rozložení výsledků příklad D 

Zdroj vlastní 

4.1.3 Výsledky ankety č. I v příkladu E (spoluvlastnictví)  

 

Obrázek 9:  Graficky příklad E 

Zdroj: vlastní 

 

 

§ 28 odst. 5

33%

§ 32 odst. 2

57%

§ 29

10%

Rozložení výsledků příklad  D
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V tomto případě se cca dvě třetiny znalců automaticky odkázaly na příklad A. Tedy 79 znalců 

se shodlo na tom, že pozemek parc. č. St. 1 se ocení dle § 28 odstavce 1. písmene i), tj. částkou 

400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a koeficienty Ki a Kp. V případě zahrady pak 

použili § 28 odst. 5, tj. základní cenu stanovenou pro stavební pozemek upravenou koeficienty 

z přílohy č. 21 a vynásobili ji koeficientem 0,40 a upravili koeficienty Ki a Kp.  

Dalších 47 znalců se pak shodlo na tom, že pozemek p.č. St. 1 se ocení dle § 28 odstavce 1. 

písmene i), tj. částkou 400 Kč/m2, upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a koeficienty Ki a Kp. 

V případě zahrady pak použili § 32 odst. 2, tj. základní cenu stanovenou pro stavební pozemek 

upravenou koeficienty z přílohy č. 21 a vynásobili ji koeficientem 0,40 a upravili koeficienty 

Ki a Kp. 

 

Graf 3: Rozložení výsledků příklad E 

Zdroj: vlastní 

4.1.4 Závěr ankety č. I 

Znalci neměli za úkol zjistit konkrétní cenu pozemku, ale vzhledem k rozdílným způsobům 

ocenění uvádím konkrétní hodnoty a to jak zvolený způsob ocenění může ovlivnit výslednou 

cenu pozemku, pokud na daném pozemku stojí rodinný dům. Výpočet provedeme pro příklad 

B. Příklad E ocenění sice neovlivní výslednou cenu, ale je potřeba si uvědomit, jak je to 

s vlastnictvím pozemků. Přestože oba pozemky vlastní dvě stejné osoby, nejednalo se v tomto 

konkrétním případě o jednotný funkční celek. Ve skutečnosti by byl každý pozemek vzhledem 

k rozdílnosti zápisu vlastnického práva uveden na samostatných listech vlastnictví.  

§ 28 odst. 5

63%

§ 32 odst. 2

37%

Rozložení výsledků příklad E  
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Následující tabulka ukazuje výpočet ceny pro výše uvedený příklad B.1) 

Tabulka 9: Výpočet ceny pro výše uvedený příklad B 

Pozemek 

(k.ú. Prostějov) 
Pozemek parc. č. 1 výměra 200 m2  Pozemek Parc. č. 1 výměra 100 m2  

Způsob ocenění 

pozemku 

§ 28 

odst. 1 

písm. i) 

[Kč] 

úprava 

dle 

přílohy 

č. 21 

tab. č.1 

[%] 

úprava 

dle 

přílohy 

č. 21 

tab. č.2 

[%] 

Cena za 

m2 po 

úpravě, 

včetně 

koefi. 

Ki=2,146 

a 

Kp=1,269 

Cena 

celkem 

(zaokr) 

[Kč] 

Cena 

za m2 

[Kč] 

úprav

a dle 

přílo

hy č. 

23 

[%] 

Cena 

za m2 

po úpr. 

koef. 

Cena 

celkem 

(zaokr) 

[Kč] 

Cena za 

pozemky 

celkem 

[Kč] 

Zahrada - § 28 odst. 

5 (cena staveb. 

pozemku upravena 

koeficientem 0,4) , 

Ki=2,146 a Kp=1,269 

400 42% 10%   1 701,50      340 300     249,92   680,60    68 060      408 360     

Orná půda - § 29 

(BPEJ 52611), dle 

BBEJ 6,33 Kč/m2 ; 

Kp =1 

400 42% 10%  1 701,50      340 300     6,33 160% 16,46    1 646      341 946     

Ostatní plocha - § 32 

odst. 2 (cena staveb. 

pozemku upravena 

koeficientem 0,4) 

Ki=2,146 a Kp=1,269 

400 42% 10%  1 701,50      340 300     249,92   680,60    68 060     408 360     

Zdroj Vlastní 

 

V příkladu B by byl výsledek stejný u znalců, kteří by provedli výpočet ceny pozemku dle § 28 

odst. 5 nebo dle § 32 odst. 2. v tomto případě by šlo jen o chybné zařazení.  

Naproti tomu znalci, kteří by provedli ocenění dle § 29 oceňovací vyhlášky, by cenu pozemků 

snížili. Rozdíl by v tomto případě byl 664 Kč za m2 (tj. došlo by ke snížení ceny výše uvedeného 

pozemku o 97,58 %; 100%-(16,46/680,60×100)), což v konečném výsledku znamenalo rozdíl 

(snížení) ceny o 66 414 Kč. K obdobným závěrům dojdeme i v příkladu D, kdy by výsledná 

cena byla ještě nižší.  . 

Nejednotnost v postupu oceňování pozemku dle vyhlášky mohla vést k mylným závěrům 

a snížením ceny pozemků a následně i k poškození klienta. 

Příklady B a D vedly k zamyšlení, která ze skupin znalců má pravdu. Dle § 9 odst. 3 zákona 

o oceňování majetku má znalec při oceňování pozemků v případě nesouladu mezi stavem 

uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem vycházet ze skutečného stavu. Je 

otázkou, zda znalci stačí říct, že v těchto případech jde o zahrady, tj. zda odpovídá 

charakteristice dle přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb., další otázkou pak je, zda je jako zahrada 

využíván celý pozemek nebo jen část, a dále zda poté smí použít ustanovení § 28 odst. 5, tj. 

                                                 

1) Výsledky v případě D by byly obdobné. 
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uvést, že se jedná o jednotný funkční celek. Nebo má pravdu druhá skupina, která pro ocenění 

použije § 32 odst.2. 

4.2 ANKETA Č. II 

Po novele zákona o oceňování majetku v roce 2014 se pojem „funkční celek“ přestal používat. 

Proto v roce 2015 vyvinula autorka snahu provést opět anketu s podobným zadáním. Oslovila 

zejména ty, kteří pomohli se zpracováním první ankety. Zdálo by se, že výsledky této ankety 

s platností nové vyhlášky č. 441/2013 Sb. nebudou aktuální; znalci na druhou anketu již 

nereagovali, jen vyvolali diskusi, a to i na znaleckých serverech, jak se stanovit cenu pozemku. 

Nezávisle na sobě dva znalci sdělili, že v jejich případech právníci zpochybnili znalecký 

posudek a odhad právě proto, že v této vyhlášce již není definice funkčního celku a zpochybnili 

oprávněnost resp. kvalifikovanost zpracovatelů, kteří ocenili ornou půdu, dle skutečného stavu, 

tj. jako zahradu. Je tedy na zvážení tvůrce vyhlášky, zda se v tomto případě nevrátit k definici 

funkčního celku a na něj navazujícího § 32 odst. 2, právě proto, aby v budoucnu nedocházelo 

ke zpochybnění znaleckého posudku. 

4.3 ANKETA  Č. III 

Třetí anketa zpracovaná v průběhu vypracování této práce byla cílena na zemědělce. Bylo 

osloveno cca 100 soukromých zemědělců, družstev, farem atd.  Zpětně odpovědělo 

61 oslovených účastníků.  

Ke každé otázce (viz níže) mohli respondenti napsat názor, popřípadě svou odpověď zdůvodnit. 

Nejvíce komentářů bylo k odpovědi č. 1.Pokud kupující chce podnikat v zemědělství, zajímá 

se o územní plán a kupuje pozemky raději mimo oblast, kde obce (města) plánují zástavbu. 

Pokud chce někdo stavět, také se zajímá o územní plán a snaží se koupit pozemek, na kterém 

bude moci stavět. 

Byly položeny otázky: 

1. Při koupi zemědělského pozemku rozhoduje vzdálenost pozemku od zastavěné 

části obce?   (Ano × Ne × Nerozhoduje) 
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Graf 4:Při koupi zemědělského pozemku rozhoduje vzdálenost pozemku od zastavěné části obce? 

Zdroj: Vlastní 

 

2.  Je pro Vás důležitá výměra pozemku?  (Ano × Ne × Není) 

 

Graf 5: Je pro Vás důležitá výměra pozemku? 

Zdroj: Vlastní 
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3. Je pro Vás důležitý tvar pozemku? (Ano × Ne × Není) 

 

Graf 6: Je pro Vás důležitý tvar pozemku? 

Zdroj: Vlastní 

4. Při koupi zemědělských pozemků se rozhodujete dle BPEJ1), popř. si tuto cenu 

zjišťujete? (Ano × Ne) 

 

Graf 7 : Při koupi zemědělských pozemku se rozhodujete dle BPEJ? 

Zdroj: Vlastní 

                                                 

1) Pojem BPEJ byl v anketě vysvětlen. 
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5. Při koupi pozemku zjišťujete, zda má obec zpracován územní plán?  

(Ano × Ne × Nepovažuji to za důležité) 

 

Graf 8:  Při koupi pozemku zjišťujete, zda má obec zpracován územní plán? 

droj: Vlastní 

6. Při koupi používáte pouze vlastní zdroje? (Ano × Ne) 

 

Graf 9:  Při koupi používáte pouze vlastní zdroje? 

Zdroj: Vlastní 
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7. Při koupi používáte cizí zdroje (bankovní úvěry)? (Ano × Ne × Neodpověděli) 

 

Graf 10:. Při koupi používáte cizí zdroje (bankovní úvěry)? 

Zdroj: Vlastní 

8. Necháte si zjistit cenu obvyklou odhadcem nebo znalcem, či jinak?  

(Ano × Ne × Nepovažuji to za důležité), pokud odpovídáte ano, jakým způsobem si 

cenu zjišťujete? 

 

Graf 11: Necháte si zjistit cenu obvyklou odhadcem nebo znalcem, či jinak? 

Zdroj: Vlastní 
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9. Odpovězte vlastními slovy, co Vás nejvíce ovlivní při rozhodování, zda si 

zemědělský pozemek koupíte? 

Téměř všichni odpověděli existence nájemní/pachtovní smlouvy, eroze. Následně se pak 

odpovědi rozcházely: v 37 případech byla odpověď „cena“, následovaly „volné finanční 

zdroje“ (odpovědělo 12 respondentů), 9 respondentů odpovědělo: „vlastnictví sousední 

parcely“. Ostatní (3) dotaz nezodpověděli. 
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5  FORMULACE PROBLÉMU A CÍL JEHO ŘEŠENÍ 

5.1 FORMULACE PROBLÉMU 

Při analýze srovnání obvyklých cen zemědělských pozemků a cen dle oceňovacího předpisu 

byly zjištěny rozdíly. Ceny dle oceňovacích předpisů jsou oproti cenám obvyklým značně 

podhodnoceny. Následně byl zjištěn i rozdílný přístup znalců k oceňování zemědělských 

pozemků. 

Formulace problému: 

Porovnáním ceny obvyklé a ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu u velkého souboru 

realizovaných prodejů byly zjištěny rozdíly, které by bylo zapotřebí eliminovat. 

5.2 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je provést analýzu současného stavu oceňování pozemků a to hlavně se zaměřením 

na zemědělské pozemky a specifikovat faktory ovlivňující jejich cenu. Výsledkem bude návrh 

jednoduchého znaleckého standardu pro oceňování zemědělských pozemků. Dále bude 

zpracován výklad základních vybraných pojmů, týkajících se problematiky oceňování 

zemědělských pozemků, s cílem sjednotit práci odhadců znalců v oboru oceňování nemovitostí. 

5.3 DATABÁZE ZREALIZOVANÝCH PRODEJŮ 

Databáze realizovaných prodejů zemědělských pozemků byla zpracována ve spolupráci 

s Ministerstvem zemědělství. Vzhledem k vysokému počtu dat byly vybrány 4 kraje: Olomoucký, 

Jihomoravský, Moravskoslezský a kraj Vysočina. Jedná se o realizované prodeje na základě kupní 

smlouvy, ale také jsou zde uvedeny Smlouvy o převodu vlastnictví (dle zákona č. 503/2012 Sb., 

Zákon o státním pozemkovém úřadu) a prodeje uskutečněné formou dražby, tj. zapsané na základě 

usnesení soudního exekutora o příklepu, na základě smluv o vypořádání spoluvlastnických podílů 

a směnné smlouvy. Databáze je sestavena za léta 2014 – 2016. Pro zpracování analýzy zjištěných 

hodnot byl použit tabulkový procesor Microsoft Office Excel 2017. 
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Ukázka databáze1): 

 

Obrázek 10: Ukázka databáze 

 

Počet prvků databáze  

Tabulka 10: Počet pozemků, které byly předmětem prodej (změny vlastnictví) 

Počet pozemků, které byly předmětem prodeje (změny vlastnictví) 

  Celkem v okrese Celkem v kraji 

Kraj Okres 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
         

Jihomoravský 

Blansko 1 356 1 365 1 529 

19 653 18 960 18 166 

Brno-město 596 676 540 

Brno-venkov 2 723 3 497 3 068 

Břeclav 4 491 4 107 3 423 

Hodonín 5 147 4 828 4 830 

Vyškov 2 945 2 073 2 277 

Znojmo 2 395 2 414 2 499 
         

Moravskoslezský 

Bruntál 669 829 664 

5 455 7 052 6 615 

Frýdek-Místek 1 282 1 394 1 512 

Karviná 582 805 782 

Nový Jičín 1 132 1 386 1 507 

Opava 1 044 1 641 1 368 

Ostrava-město 746 997 782 
         

                                                 

1) Vzhledem k velikosti databáze je nedílnou součástí této disertační práce „CD 
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Počet pozemků, které byly předmětem prodeje (změny vlastnictví) 

  Celkem v okrese Celkem v kraji 

Olomoucký 

Jeseník 231 257 177 

6 838 7 360 6 793 

Olomouc 2 255 2 331 1 948 

Prostějov 1 560 1 672 1 814 

Přerov 1 770 1 978 1 811 

Šumperk 1 022 1 122 1 043 
         

Vysočina 

Havlíčkův Brod 1 181 1 744 1 658 

5 314 6 715 6 777 

Jihlava 673 927 911 

Pelhřimov 1 047 1 126 1 205 

Třebíč 1 120 1 340 1 616 

Žďár nad Sázavou 1 293 1 578 1 387 
         

Celkem 37 260 40 087 38 351 37 260 40 087 38 351 

 Zdroj: Vlastní 

V tabulce č. 10 jsou uvedeny počty pozemků (parcel), které byly předmětem změny vlastnictví; 

jedna smlouva mohla obsahovat jeden pozemek, ale i soubor pozemků. V roce 2014 bylo 

provedeno 19 731 vkladů, týkajících se zemědělských pozemků (ve čtyřech uvedených krajích) 

z toho prodejů (pouze na základě kupní smlouvy, bez zřízení věcných břemen, směnné 

smlouvy, ….) bylo uskutečněno 18 739. V roce 2015 to bylo pak 21 781 vkladů z toho prodejů 

20 290, v roce 2016 bylo provedeno 20 640 vkladů z toho prodejů 19 185. 

Předmětem prodeje byly pozemky o výměře v řádech jednotek metrů čtverečních, ale také např. 

o výměře 660 353 m2 a ta za cenu 12 Kč/m2 (prodej z roku 2014). Tyto prodeje jsou 

uskutečněny převážně, když je kupujícím společnost (a.s.), která tyto finance má k dispozici. 

 

 

 

Tabulka 11: Ukázka začátku souboru informací o realizovaných prodejích v roce 2016  

(celý soubor o 38351 položkách je v příloze č. 4 CD.  

Kraj Okres Obec k.ú.název k.ú.kód Cena z listiny Měna 

Jihomoravský kraj Břeclav Dolní Dunajovice Dolní Dunajovice 628964              15 000     CZK 

Jihomoravský kraj Brno-venkov Nová Ves Nová Ves u Oslavan 705659                4 000     CZK 

Jihomoravský kraj Brno-venkov Prštice Prštice 733954              32 000     CZK 
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Jihomoravský kraj Brno-venkov Prštice Prštice 733954              32 000     CZK 

Pokračování 

Listina Druh pozemku Výměra/[m2] Nemovitost 

Smlouva kupní orná půda 1167 č. 7371 Dolní Dunajovice 

Smlouva kupní orná půda 19 č. 719/241 Nová Ves u Oslavan 

Smlouva kupní orná půda 1226 č. 906/160 Prštice 

Smlouva kupní orná půda 2055 č. 906/262 Prštice 

Pokračování 

Číslo řízení Datum podání Vlastnický podíl 

V-7/2016-704 04.01.2016 08:39:08 1/1 

V-7/2016-703 04.01.2016 09:20:02 ½ 

V-8/2016-703 04.01.2016 09:23:13 ½ 

V-8/2016-703 04.01.2016 09:23:13 ½ 

5.3.1 Četnost výskytu pozemků Jihomoravský kraj 

V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny počty pozemků (parcel), které byly 

předmětem změny vlastnictví dle druhu pozemků. 

Tabulka 12:Rozdělení pozemků dle druhu pozemku Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj 

 2014 2015 2016 

orná půda 14 496 13 401 13 036 

ovocný sad 412 386 406 

trvalý travní porost 1 371 1 383 1 372 

vinice 1 519 1 588 1 430 

zahrada 1 855 2 201 1 

chmelnice 0 1 1 921 

 Zdroj: Vlastní 
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Graf 12: Grafické znázornění: Rozdělení pozemků dle druhu pozemku Jihomoravský kraj 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 13:Rozdělení pozemků dle druhu pozemku, okresy Jihomoravského kraje 2014-2016 

2014 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Blansko 828 25 313 0 0 190 

Brno - město 281 6 18 0 0 291 

Brno - venkov 2030 57 196 68 0 372 

Břeclav 3059 148 248 760 0 276 

Hodonín 3837 123 392 533 0 262 

Vyškov 2594 8 134 13 0 196 

Znojmo 1867 45 70 145 0 268 

Celkem 14496 412 1371 1519 0 1855 

 

2015 
orná půda ovocný sad 

trvalý travní 

porost vinice chmelnice zahrada 

Blansko 774 34 313 0 0 244 

Brno - město 318 23 19 0 0 316 

Brno - venkov 2681 52 194 58 1 511 

Břeclav 2591 136 239 767 0 374 

Hodonín 3493 80 421 556 0 278 

Vyškov 1750 16 121 3 0 183 

Znojmo 1794 45 76 204 0 295 

 Celkem 13401 386 1383 1588 1 2201 

 

2016 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Blansko 931 21 380 0 0 197 

Brno - město 268 14 13 1 0 244 

Brno - venkov 2270 45 201 63 1 488 
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2016 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Břeclav 2180 134 161 696 0 252 

Hodonín 3636 94 370 489 0 241 

Vyškov 1868 45 151 10 0 203 

Znojmo 1883 53 96 171 0 296 

Celkem 13036 406 1372 1430 1 1921 

 Zdroj: Vlastní 

5.3.2 Četnost výskytu pozemků Moravskoslezský kraj 

Tabulka 14:Rozdělení pozemků dle druhu pozemku Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj  

  2014 2015 2016 

orná půda 2953 4045 3669 

ovocný sad 279 4 3 

trvalý travní porost 1147 1708 1735 

vinice 0 0 0 

chmelnice 0 0 0 

zahrada 1076 1295 1208 

 Zdroj: Vlastní 

 

Graf 13: Grafické znázornění: Rozdělení pozemků dle druhu pozemku Moravskoslezský kraj 

Zdroj: Vlastní 
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Tabulka 15:Rozdělení pozemků dle druhu pozemku, okresy Moravskoslezského kraje 2014-2016 

2014 
orná půda ovocný sad 

trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Bruntál 210 275 0 0 0 184 

Frýdek-Místek 643 0 466 0 0 173 

Karviná 401 2 80 0 0 99 

Nový Jičín 632 1 286 0 0 213 

Opava 650 0 208 0 0 186 

Ostrava-město 417 1 107 0 0 221 

 Celkem 2953 279 1147 0 0 1076 

2015 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Bruntál 274 0 344 0 0 211 

Frýdek-Místek 714 2 500 0 0 178 

Karviná 524 1 84 0 0 196 

Nový Jičín 774 0 346 0 0 266 

Opava 1204 0 260 0 0 177 

Ostrava-město 555 1 174 0 0 267 

Celkem 4045 4 1708 0 0 1295 

2016 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Bruntál 183 0 292 0 0 189 

Frýdek-Místek 734 1 584 0 0 193 

Karviná 516 0 93 0 0 173 

Nový Jičín 882 0 362 0 0 263 

Opava 933 2 247 0 0 186 

Ostrava-město 421 0 157 0 0 204 

Celkem 3669 3 1735 0 0 1208 

Zdroj: Vlastní 

5.3.3 Četnost výskytu pozemků Olomoucký kraj 

Tabulka 16:Rozdělení pozemků dle druhu pozemku Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj  

  2014 2015 2016 

orná půda 4961 5311 4821 

ovocný sad 40 62 36 

trvalý travní porost 929 959 998 

vinice 0 2 2 

chmelnice 41 48 36 

zahrada 867 978 900 

 Zdroj: Vlastní 
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Graf 14: Grafické znázornění: Rozdělení pozemků dle druhu pozemku Olomoucký kraj 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 17:Rozdělení pozemků dle druhu pozemku, okresy Olomoucký kraje 2014-2016 

2014 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Jeseník 84 0 73 0 0 74 

Olomouc  1763 7 239 0 9 237 

Prostějov 1237 7 188 0 2 126 

Přerov 1372 15 136 0 30 217 

Šumperk 505 11 293 0 0 213 

Celkem 4961 40 929 0 41 867 

2015 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Jeseník 73 0 117 0 0 67 

Olomouc  1811 16 180 0 24 300 

Prostějov 1311 16 145 2 1 197 

Přerov 1506 22 194 0 23 233 

Šumperk 610 8 323 0 0 181 

Celkem 5311 62 959 2 48 978 

2016 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Jeseník 43 0 60 0 0 74 

Olomouc  1490 10 210 0 12 226 

Prostějov 1385 10 225 2 0 192 

Přerov 1396 12 160 0 24 219 

Šumperk 507 4 343 0 0 189 

Celkem 4821 36 998 2 36 900 

Zdroj: Vlastní 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

orná půda ovocný sad trvalý travní

porost

vinice chmelnice zahrada

Olomoucký kraj

2014 2015 2016



76 

5.3.4 Četnost výskytu pozemků kraj Vysočina 

Tabulka 18:Rozdělení pozemků dle druhu pozemku kraj Vysočina 

Kraj Vysočina 
 2014 2015 2016 

orná půda 3185 3970 4130 

ovocný sad 11 25 12 

trvalý travní porost 1524 1979 1994 

vinice 0 0 0 

chmelnice 0 0 0 

zahrada 594 741 641 

Zdroj: Vlastní 

 

Graf 15: Grafické znázornění: Rozdělení pozemků dle druhu pozemku kraj Vysočina 

Zdroj: Vlastní 

Tabulka 19:Rozdělení pozemků dle druhu pozemku, okresy Kraj Vysočina 2014-2016 

2014 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Havlíčkův Brod 627 4 416 0 0 134 

Jihlava 337 2 217 0 0 117 

Pelhřimov 629 5 315 0 0 98 

Třebíč 833 0 174 0 0 113 

Žďár nad Sázavou 759 0 402 0 0 132 

Celkem 3185 11 1524 0 0 594 

2015 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Havlíčkův Brod 1029 14 545 0 0 156 

Jihlava 475 1 310 0 0 141 

Pelhřimov 623 0 363 0 0 140 

Třebíč 987 7 197 0 0 149 

Žďár nad Sázavou 856 3 564 0 0 155 

Celkem 3970 25 1979 0 0 741 
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2016 orná půda ovocný sad 
trvalý travní 

porost 
vinice chmelnice zahrada 

Havlíčkův Brod 984 5 517 0 0 152 

Jihlava 476 1 313 0 0 121 

Pelhřimov 715 0 378 0 0 112 

Třebíč 1178 5 308 0 0 125 

Žďár nad Sázavou 777 1 478 0 0 131 

Celkem 4130 12 1994 0 0 641 

Zdroj: Vlastní 

5.4 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ 

Statisticky autorka zpracovala pro názornost data o jednotkové ceně při převodech 

zemědělských pozemků z Olomouckého kraje za rok 2016. Souhrnně jsou výsledky uvedeny 

v tabulce č. 20. Nebylo bohužel možno dohledat specifika jednotlivých případů, takže se 

vyskytují i hodnota zdánlivě příliš vysoké – zřejmě pozemky pro výstavbu nebo s malou 

výměrou. Byl proto vyhodnocen i medián pro jednotlivé druhy pozemků. 

Tabulka 20: Jednotkové ceny při převodech zemědělských pozemků  z Olomouckého kraje za rok 2016 

Druh pozemku 

dle KN 
Orná půda 

Ovocný 

sad 
Vinice Chmelnice 

Trvalý 

travní porost 
Zahrada 

Počet převodů 4 821,00 36,00 2,00 36,00 998,00 900,00 

Minimum (Kč/m2) 0,00 0,03 4,06 2,95 0,00 0,00 

Průměr (Kč/m2) 1 224,77 550,82 4,32 972,90 1 213,62 847,91 

Medián (Kč/m2) 52,94 84,13 4,32 251,37 62,05 142,45 

Maximum 

(Kč/m2) 
937 500,00 9 684,10 4,58 7 191,63 283 750,00 97 500,00 

Zdroj: vlastní 

 

Obrázek 11: Ceny zemědělské půdy v Olomouckém kraji 2016 – medián,Zdroj: vlastní 
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Vztah mezi výměrou pozemku a jednotkovou cenou u 4821 převodů orné půdy v Olomouckém 

kraji v roce 2016 je graficky vynesen v obr. 12 až 15. Je zřejmá častá vysoká cena u pozemků 

o menší výměře; jak je výše uvedeno, zřejmě se jedná o pozemky k jiným než zemědělským 

účelům.  

 

Obrázek 12:  Závislost jednotkové ceny a velikosti pozemku (výměra v logaritmickém měřítku) 

Zdroj: vlastní 

 

Obrázek 13:  Závislost jednotkové ceny a velikosti pozemku (výměra v logaritmickém měřítku, svislá osa omezena na 

100 000 Kč/m2) 

Zdroj: vlastní 
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Obrázek 14:  Závislost jednotkové ceny a velikosti pozemku  

(výměra v normálním měřítku, pozemky nad 10 000 m2) 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 21: Jednotkové ceny při převodech zemědělských pozemků z Jihomoravského kraje za rok 2016 

Druh pozemku dle KN orná půda ovocný sad vinice chmelnice trvalý travní porost zahrada 

Počet převodů 307,00 406,00 1 430,00 1,00 1 372,00 1 921,00 

Minimum (Kč/m2) 0,82 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 

Průměr (Kč/m2) 1 467,93 3 351,23 343,26 2 400,00 2 466,13 2 204,35 

Medián (Kč/m2) 61,13 61,19 35,69 2 400,00 80,00 207,90 

Maximum (Kč/m2) 266 666,67 758 727,27 59 480,00 2 400,00 1 750 000,00 499 500,00 
       

Druh pozemku dle KN orná půda ovocný sad vinice chmelnice trv. trav. porost zahrada 

Medián (Kč/m2) 52,94 84,13 4,32 251,37 62,05 142,45 

 

Obrázek 15: Ceny zemědělské půdy v Jihomoravském kraji 2016 – medián 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka 22: Jednotkové ceny při převodech zemědělských pozemků z Moravskoslezského kraje za rok 2016 

Druh pozemku dle KN orná půda ovocný sad vinice chmelnice trvalý travní porost zahrada 

Počet převodů 22,00 3,00 0,00 0,00 1 734,00 22,00 

Minimum (Kč/m2) 1,75 16,04 0,00 0,00 0,00 13,25 

Průměr (Kč/m2) 511,49 28,99 0,00 0,00 2 581,24 434,43 

Medián (Kč/m2) 47,85 16,04 0,00 0,00 139,79 335,60 

Maximum (Kč/m2) 2 976,19 54,88 0,00 0,00 1 690 000,00 1 225,00 

       

Druh pozemku dle KN orná půda ovocný sad vinice chmelnice trv. trav. porost zahrada 

Medián (Kč/m2) 47,85 16,04 0,00 0,00 139,79 335,60 

 

 

Obrázek 16: Ceny zemědělské půdy v Moravskoslezském kraji 2016 – medián 

Zdroj: vlastní 

Tabulka 23: Jednotkové ceny při převodech zemědělských pozemků z kraje Vysočina za rok 2016 

 

Druh pozemku dle KN 

orná 

půda 

ovocný 

sad vinice chmelnice 

trvalý travní 

porost zahrada 

Počet převodů 71,00 11,00 0,00 0,00 1 579,00 11 

Minimum (Kč/m2) 0,62 9,19 0,00 0,00 0,00 10,00 

Průměr (Kč/m2) 205,22 184,20 0,00 0,00 993,08 135,66 

Medián (Kč/m2) 37,72 150,00 0,00 0,00 93,07 125,00 

Maximum (Kč/m2) 4 404,49 629,14 0,00 0,00 150 000,00 500,00 

       

Druh pozemku dle KN orná půda 

ovocný 

sad vinice chmelnice trv. trav. porost zahrada 

Medián (Kč/m2) 37,72 150,00 0,00 0,00 93,07 125,00 
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Obrázek 17: Ceny zemědělské půdy v kraj Vysočina 2016 – medián 

Zdroj: vlastní 
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6  SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH  A TRŽNÍCH CEN 

ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 

6.1 VÝVOJ CEN 2004-2013 

Dlouhodobým monitoringem ceny zemědělských pozemků se zabývá společnost FARMY.cz 

s. r.o. která se zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny dlouhodobě. Na metodice 

monitoringu tržních cen s nimi spolupracovali pracovníci České zemědělské univerzity v Praze. 

Od roku 2004 tržní cena zemědělské půdy trvale rostla, jak je zřejmé z tabulky (Tabulka 24), 

která je sestavena za období od  roku  2004  do  roku  2013;  došlo k nárůstu průměrných  tržních  

cen  celkem  o 66 %.  Za sledované období byl v každém roce zaznamenán meziroční nárůst, 

nejvyšší nárůst ve výši 12,71 % byl zaznamenán v roce 2008.  

Tabulka 24: Vývoj tržních cen půdy a roční přírůstek cen 

Rok Kč/ha přírůstek % 

2004          65 864       

2005          68 336     3,75% 

2006          73 983     8,26% 

2007          76 901     3,94% 

2008          86 673     12,71% 

2009          96 300     11,11% 

2010        102 456     6,39% 

2011        108 100     5,51% 

2012        118 712     9,82% 

2013        124 070     4,51% 

Zdroj: Farmy.cz [39]  

V těchto letech se při sjednání ceny využívala administrativní cena (jak je výše uvedeno, jedná 

se o „cenu zjištěnou“ ve smyslu ustanovení §2 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku) pro stanovení nabídkové ceny; právě nízké administrativní ceny nahrávají kupujícím, 

kteří spoléhají, že prodávající nezná skutečnou hodnotu zemědělské půdy. Kupující někdy až 

neeticky tuto situaci zneužívají, a to vědomě. Z toho vyplývá, že právě existence 

administrativních cen může vést k deformaci trhu se zemědělskou půdou.  Společnosti, které 

vznikly za účelem obchodování se zemědělskou půdou, ale také spekulativní nezemědělští 

investoři obesílají vlastníky půdy s nabídkami odkupu pozemků, a to za nevýhodných 

podmínek, kdy se odkazují právě na administrativní cenu pozemku. Tím se jim daří realizovat 

většinu nákupu pod skutečnou tržní cenou. Monitoring zemědělské půdy z webu farmy.cz 

vychází ze skutečných prodejů a nezahrnuje převody státní půdy, protože tyto nemusí být 
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zrealizovány za skutečnou tržní cenu. Vývoj sledují i ÚZEI, PGRLF a ČSÚ, ale tyto zahrnují 

všechny obchody, proto se výsledná data mohou lišit.  V následujícím grafu zveřejněném 

společnosti Farmy.cz vidíme vývoj tržních cen půdy 2004 – 2014 (Kč/ha), s tím, že částka 

přiřazená k roku 2014 je pouze odhad, neboť zveřejnění proběhlo před koncem roku, tj. v září 

2014. [39]  

 

 

Graf 16: Vývoj průměrných tržních cen půdy 2004 - 2014* (Kč/ha) 

Zdroj: Farmy.cz[39]  

6.2 SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH  A TRŽNÍCH CEN 

ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY OD ROKU 2014 

Ze sestavené databáze je zřejmé, že největší objem obchodů se zemědělskou půdou 

probíhá ve 4. čtvrtletí daného roku, tento trend se vždy opakuje. Můžeme jej připisovat tomu, 

že zemědělci a zemědělské společnosti prodali to, co vypěstovali a také tomu, že v závěru roku 

dochází k výplatě dotací.  

Dále ze sestavené databáze vyplývá, že cena pozemků v druhu orná půda roste rychleji 

než cena druhu trvalý travní porost, což je pochopitelné, neboť orná půda je kvalitnější a má 

vyšší produkční schopnosti.  

Pokud se podíváme na kupující, lze je rozdělit do tří kategorií: 

 zemědělští investoři, tj. farmáři a zemědělské společnosti,  
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 dlouhodobí nezemědělští investoři, jejichž hlavní motivací pro nákup je 

přiměřený dlouhodobý výnos investice a bezpečnost investice, pozemky posléze 

také přeprodají,  

 spekulativní nezemědělští investoři – právě jejich neetické jednání ovlivňuje 

v některých lokalitách cenu, neboť nakupují půdu se záměrem prodeje v krátkém 

období, hlavní motivací je realizace maximálního zisku. Nejsou ochotni zaplatit 

skutečnou tržní cenu a v případě větší počtu zájemců od prodeje ustupují. 

Můžeme říct, že zemědělci jsou nejpočetnější skupinou na trhu se zemědělskými pozemky. Za 

rostoucími cenami je i související vývoj. V minulosti znali zemědělci situaci vlastníků 

zemědělské půdy a měli možnost nakoupit pozemky za relativně nízké ceny. Vzhledem 

k rostoucí ekonomické situaci v českém zemědělství viz  Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

roste i počet zájemců o zemědělskou půdu. Dochází i k plošným poptávkám po zemědělské 

půdě, a tak jsou zájemci o koupi postaveni do situace, kdy musí soutěžit i s jinými nabídkami a 

mnohem častěji platí prodávajícím skutečné tržní ceny. 

 

Graf 17: Zisk českého zemědělství v mld. Kč/rok 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství , ČSÚ, úprava vlastní 
Tabulka 25: Průměrné ceny zemědělské půdy 

Průměrná cena Kč/m2 

Rok 2014 2015 2016 

Průměrná cena dle BPEJ  8,96 8,96 8,96 

Průměrná cena obvyklá   13,99 14,96 20,03 

Průměrná obvyklá cena je vyšší než cena administrativní o 156,14% 166,96% 223,55% 

Zdroj:vlastní 
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Z tabulky č. 21 i z uvedené databáze (viz přiložené CD), je patrné, že ceny zemědělské půdy 

trvale stoupají, s postupem času se administrativní cena stává spíše zdrojem informací o kvalitě 

pozemků v dané lokalitě. V roce 2014 došlo k navýšení administrativní ceny vyhláškou 

č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými 

základními cenami zemědělských pozemků, což se projevilo i novelou vyhlášky 

č. 441/2013 Sb. (oceňovací vyhláška) a došlo i k navýšení průměrné základní ceny 

zemědělských pozemků přiřazené pro jednotlivá katastrální území. I přes toto navýšení je stále 

cena administrativní nízká.    

6.3 OČEKÁVANÝ VÝVOJ 

Cena zemědělských pozemků od roku 2004 rostla, v letošním roce cena zemědělské půdy 

stagnuje, a to i proto, že je na úrovni, kdy se může stát koupě pro zemědělské subjekty 

neefektivní.  Poptávku zahraničních investorů oslabilo posílení koruny po ukončení intervencí 

ČNB.  Dále cenu ovlivňují i legislativní změny.  Důležitou změnu přinesla novela občanského 

zákoníku, která s účinností od 1. 1. 2018 zavedla předkupní právo pro spoluvlastníky 

nemovitostí (vrací se k úpravě, která byla platná ve starém občanském zákoníku). Prodej 

spoluvlastnických podílů bude ve většině případů komplikovanější, než za platnosti starého 

občanského zákoníku, v poslední době se zde však vzhledem k těmto komplikacím uvažuje 

o další změně). 

I nadále zaznívá požadavek na zákonnou regulaci trhu s půdou. Agrární komora ČR 

ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR má zájem zejména na uzákonění předkupních práv 

ve prospěch pachtýře a další skupiny zemědělců, popřípadě i ve prospěch státu ale hlavně 

omezení možnosti nákupu půdy pro zahraničními subjekty. Případné zavedení této regulace by 

mělo za následek snížení konkurence na straně poptávky.  

6.4 DOPORUČENÍ 

Z výše uvedeného vyplývají dvě doporučeni: 

1. Vrácení ocenění „Jiný pozemek“ : do oceňovací vyhlášky „Cenou v Kč/m2 pozemku, 

který tvoří funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle § 3, je cena zjištěná 

podle § 3 vynásobená koeficientem 0,40. Tato cena činí nejméně 20 Kč/m2. V případě, kdy je 

součet všech výměr ve funkčním celku větší než 1 000 m2, vynásobí se základní cena upravená 

pozemku redukčním koeficientem vypočteným podle vzorce 
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kde  

R…………redukční koeficient,  

vp………...výměra pozemků ve funkčním celku se stavbou v m2, 

200 a 0,8…konstanty. 

 

2. Navýšení administrativní ceny zemědělských pozemků. Navýšení základních cen 

u BPEJ ve dvou etapách, alespoň o 10 %, tak aby cena administrativní alespoň 75 % ceny 

tržní.

,

8,0200

1

1












n

i

i

n

i

i

vp

vp

R



87 

7  ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY S RYCHLE ROSTOUCÍMI 

DŘEVINAMI 

7.1 RYCHLE ROSTOUCÍ DŘEVINY 

Pojem rychle rostoucích dřevin je často zaměňován za pojem biomasa. Biomasa je ale 

velmi obecný pojem; je potřeba rozlišovat biomasu podle původu a zdroje:  

 dřevní biomasa (dendromasa) – dřevní zbytky, které nejsou použitelné pro další 

zpracování v dřevním průmyslu, staré nepoužitelné dřevo, produkce z rychle 

rostoucích dřevin (topolů, vrb, popř. olše, jasany, břízy nebo pavlovnie, akát), 

které se využívají na výrobu štěpky, 

 bylinná biomasa – rostliny bylinného charakteru, které se dají zpracovat pro 

energetické účely, dále to jsou zbytky ze zemědělské výroby, např. sláma, 

zbytky po sklizni cukrové řepy, …, 

 ovocná biomasa – zbytky po průmyslové manipulaci s ovocem a zeleninou, 

zejména výlisky z jablek, vína atd., 

 ostatní biomasa, tj. vše co nelze zařadit do výše uvedených skupin. 

Štěpka je dřevní surovina, která se získává nakrácením a nadrcením dřevní hmoty na malé 

částice o velikosti zhruba 3-250 mm. Nejčastější využití je pro výrobu tepelné energie nebo 

k dalšímu zpracování průmyslovou výrobou, např. pro výrobu dřevotřískových desek. 

Existují dva způsoby sklizně: 

 jednofázová sklizeň, kdy dojde k uříznutí dřeviny a jejímu okamžitému 

seštěpkování, naložení na dopravní prostředek a odvoz, 

 dvoufázová sklizeň, kdy dochází k pokácení dřeviny, následnému odvozu na 

jinou manipulační plochu, kde se nařeže na palivové dříví nebo seštěpkuje ihned, 

popř. po proschnutí. 

V České republice je nejrozšířenější druhá varianta a to z důvodu menší velikosti plantáží. 

Nejideálnější je sklizeň v období prosinec-leden, kdy je ve dřevě nejnižší obsah vody. 
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7.2 CHARAKTERISTIKA RYCHLEROSTOUCÍCH DŘEVIN 

Dřeviny, které známe pod pojmem rychle rostoucí dřeviny jsou takové, které jsou schopny 

vysokého výnosu nadzemní biomasy; jejich charakteristika růstu a množství produkce hmoty 

(t/ha/rok) podstatně převyšuje hodnoty ostatních dřevin.  

Za nadprůměrné výnosy pro rychle rostoucí dřeviny je pokládán výnos sušiny 8-10 t/ha/rok, za 

vynikající pak nad 15 t/ha/rok v průměru za celou dobu existence plantáže.  

Výzkumný ústav zemědělský pro oblast spolkové republiky Meclenburg – Vorpommern v 

Gülzowě (okres Güstrow) se mimo jiné zabývá i šlechtěním a pěstováním rychle rostoucích 

dřevin, zejména odrůd topolů (Populus) a vrb (Salix) již od roku 1993. Na pokusných polích 

nedaleko Gülzowa se pěstuje množství vyšlechtěných druhů topolů a vrb. Výzkum se provádí 

ve tří- a šestiletých sklizňových cyklech a jeho cílem je optimalizovat technologický postup 

pěstování rychle rostoucích dřevin a vyšlechtění optimálního porostu. V případě správného 

výběru půdy (bonity půdy) bylo zjištěno, že není zapotřebí ani použití hnojiv.  

7.3 RYCHLEROSTOUCÍCH DŘEVINY POVOLENÉ V ČR 

Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely 

z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny se průběžně aktualizuje, kompletní 

seznam je uveden v příloze 2.  

Japonský topol 

U nás je nejčastější známou a pěstovanou dřevinou Populus maxvier; jedná se o kříženece 

topolu černého a topolu Maximowiczova. Nejpoužívanější odrůdou u nás je klon J-104 a J-105; 

světové označení je MAX-4. Pro tento klon je vhodnou lokalita, kde je průměrná roční teplota 

vyšší než 7° C, nadmořská výška do 700 m n.m. a průměrný úhrn srážek více než 500 mm/rok. 

Nevhodnou lokalitou jsou pak pozemky, kde je stagnující spodní voda i přesto, že krátkodobé 

zaplavení snese. Nejsou vhodné kyselé půdy, půdy písčité a velmi vysychavé. 

Mimo jiné se u nás začínají testovat i nové odrůdy z Itálie a Polska, Rakouska a Španělska. 

Kříženci rychle rostoucích topolů pocházejí prakticky z celého světa. Účelem křížení bylo 

zajištění velkého množství dřevní hmoty pro papírenský průmysl, ale i další oblasti 

dřevozpracujícího průmyslu. 
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Obrázek 18: Japonský topol 

Zdroj: https://www.obrazky.cz/?q=obrázek japonský topol& 

  První křížení prováděli japonští vědci, proto pojmenování japonský topol. Dá se říci, že 

pojmenování „japonské topoly“, již prakticky zlidovělo a toto označení se mezi laickou 

veřejností používá pro všechny křížence rychle rostoucích topolů.   

 

 

Obrázek 19: Jak roste japonský topol 

Zdroj: https://www.obrazky.cz/?q=obrázek japonský topol& 
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Zejména topoly se u nás pěstuji nejčastěji na výrobu vlastního levného palivového dříví 

a v posledních letech i na výrobu dřevní štěpky (biomasy). Topoly se rozmnožuji řízkováním 

matečnic. Topol dospívá mezi 8. až 10. rokem svého růstu. Při obmýtí každých 2-6 let není 

možné, aby dřevina vykvetla a množila se semeny. Výhodou topolu je, že po uříznutí pařez 

opětovně obrůstá a proto se v případě pěstování na štěpku sází na 12-15 let a při pěstování 

na dřevo vydrží jeden pařez až 25 let. Další pěstování se nedoporučuje, protože dochází ke 

snížení výtěžnosti. Roční přírůstek délky je 2,5 až 4 metry dle klimatických (voda, slunce) 

a půdních podmínek. Japonský topol snese zaplavení po dobu 50–60 dnů, proto je vhodný 

do záplavových oblastí, nebo podmáčených luk (sklizeň se provádí v zimě, kdy je půda 

zamrzlá). 

Všeobecně pro rychlerostoucí dřeviny je důležitý i výběr pozemků. V letech 1999 - 2008 byl 

prováděn i v České republice pokus na čtyřech odlišných lokalitách. Pozemky byly nehnojeny, 

nezalévány, oploceny, v druhém roce již pozemky nebyly odplevelovány a nebyly použity ani 

herbicidy. Bylo použito 36 klanů rychlerostoucích dřevin (23 vrb a 13 topolů). Na základě 

výsledků tohoto pokusu byla vytvořena rámcová topologie půd pro pěstování klonů vrb 

a topolů. Výnosové a cenové mapy rychle rostoucích dřevin pro ČR lze najít 

na http://geoportal.gov.cz/web/guest/map, podrobnosti zde nalezneme ve složce 

socioekonomické prvky a jevy (je potřeba vypnout plochy: les, ostatní plochy a zapnout 

automapu). Podrobnější informace lze také nalézt v publikaci Analýza potencionálu biomasy 

v ČR z roku 2010, jejímž autorem je K. Havlíčková s kolektivem.1) 

7.4 OCENĚNÍ POZEMKŮ S RYCHLEROSTOUCÍMI DŘEVINAMI 

Nejvhodnější metodou se jeví výnosová metoda ocenění těchto pozemků, jež vychází 

z předpokladu, že vlastník nemovité věci očekává v budoucnu určitý výnos (u nemovitých věcí 

pravidelný měsíční nájem). V našem případě však nelze hovořit o pravidelném měsíčním 

nájemném z pozemku (pouze jako náklad v případě, že se hospodaří na pronajatém pozemku), 

ale o výnos, který docílíme po pevně stanovené době; jak výše uvedeno, v podmínkách ČR se 

plantáže zakládají s krátkou dobou obmytí, tj. 3- 6 let, cyklus se opakuje 5× až 6×. 

                                                 

1) Havlíčková, Kamila, et al. Analýza potenciálu biomasy v České republice. Průhonice : Vúkoz, v.v.i., 

2010. 498 s. ISBN 978-80-85116-72-4. 
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7.4.1 Doba životností plantáže 

Životnost plantáže je 25 – 30 let a je závislá na době obmýtí.  Pokud zvolíme dobu sklizně po 

5 letech, je doporučeno cyklus opakovat 5× v případě průměrné půdy a 6× v případě půdy 

živnější. Po první sklizni zůstávají pařezy a odnože v zemi a v nové sezóně z nich opětovně 

vyrazí výhonky. Po 5 - 6 cyklech obmýtí je vhodné plantáž zrušit a nechat půdu odpočinout, 

ideální je na toto pole zasít např. hořčici či jinou vhodnou meziplodinu, která po svém zaorání 

dodá půdě množství živin. Po roce je opět možné na těchto pozemcích vysadit plantáž nebo ji 

využít pro jiné plodiny.    

Pařezy, které po sklizni na poli zůstanou, se nejčastěji klučí nebo frézují jednořádkovou frézou. 

Protože se jedná o měkké dřevo a také kořeny jsou křehké, je jejich likvidace podstatně snazší 

než u ovocných či jiných dřevin. Vzhledem k tomu, že dnes jsou ještě všechny založené porosty 

produkční a nedošlo k jejich likvidaci, jsou cenové nabídky orientační, neboť vycházejí 

z náročnosti odstranění kořenů po likvidaci ovocného sadu, je tedy možné, že cena za likvidaci 

pařezů u topolové plantáže bude nižší. 

7.4.2 Náklady 

Pro správné určení výnosové hodnoty je nutná přesná specifikace nákladů, které konečný výnos 

ovlivní, Obecně je potřeba zohlednit náklady: 

 přípravu půdy, 

 pořízení sadebního materiálu, 

 vlastní založení plantáže, 

 vyžínání v prvním roce, popř. v dalších letech, 

 ochranu proti zvěři a škůdcům, 

 výchovu a vyvětvování, 

 sklízení, 

 dopravu výrobku ke spotřebiteli, 

 průběžnou kontrolu plantáže, 

 správní činnost, evidenci a účetnictví, 

 služby a osobní náklady atd. 
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7.4.3 Dotace 

Ať již z hlediska provozovatele nebo vlastníka plantáže lze za výnos považovat i dotaci 

poskytovanou zpravidla ze strany státu. V dnešní době lze o dotaci požádat pouze na zalesnění 

zemědělské půdy, dotace na plantáže vánočních stromků nebyly poskytovány v minulosti 

a nelze zřejmě předpokládat, že by v budoucnu mohly být na tuto aktivitu poskytnuty. 

V oblasti rychle rostoucích dřevin je situace jiná; dříve poskytované dotace, které byly vázány 

na založení plantáže pro energetické účely z uznatelných klonů schválených Ministerstvem 

životního prostředí, se nyní neposkytují. Nový dotační program nebyl ještě schválen.  

V současné době lze požádat o dotaci SAPS, tj. jednotná platba za osázenou plochu, a na tuto 

je přímo vázána národní doplňková platba -  dotace  Top-UP. Dotace SAPS se vztahuje i na již 

existující porosty, je vyplácena každoročně v průměrné výši 6 000 Kč/ha (v roce 2013; v roce 

2011 byla výše dotace 3 000 Kč/ha), žádost je potřeba podat u Státního intervenčního fondu. 

Pro praktické a aktuální informace poskytované pro zalesňování zemědělských pozemků je 

vždy vhodné obrátit se na příslušný krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství. 

V dotačním programovém období od 2014 do roku 2020 je poskytována je jednotná platba na 

plochu (SAPS) stanovena na 5 997,23 Kč/ha zemědělské půdy [39]  

7.4.4 Výnosy 

Výnos z plantáže se bude odvíjet od rozhodnutí, zda budeme preferovat štěpku nebo palivové 

dříví. 

Již na začátku založení plantáže je potřeba si rozmyslet, zda budeme topoly pěstovat na štěpku, 

které stačí mezi topoly v řádku vzdálenost 0,5 metru, nebo chceme vypěstovat kulatinu; pak je 

potřeba topoly sázet v minimální vzdálenosti 0,7 až 1 m. Řádky musí být od sebe vzdáleny 

minimálně 1,8 m, častěji až 2 m, aby v mezerách projel bez problémů malotraktor. Pokud 

plánujeme využití velkého traktoru, je potřeba řádky rozmístit 2,5 m od sebe. 

Štěpka se tedy nejčastěji sází ve sponu 2 × 0,5 m, což znamená, že na jeden hektar se vysadí 

10 000 topolů. Na kulatinu sázíme nejčastěji 2 × 0,7 m, tj. 7 100 topolů na hektar, nebo 2 × 1 

m, tj. 5 000 topolů na hektar. 
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7.5 VÝNOSY A NÁKLADY V PRŮBĚHU ŽIVOTNOSTI PLANTÁŽE 

 

Tabulka 26: Stručný přehled nákladů a výnosů 

Velikost pozemku 10 000 m2, tj. 1 hektar;  výkupní cena 110-150 Kč/GJ  

Výnosy 110 Kč/GJ 150 Kč/GJ 

1. rok dotace  6 000 Kč 6 000 Kč 

2. rok dotace  6 000 Kč 6 000 Kč 

3. rok dotace  6 000 Kč 6 000 Kč 

4. rok dotace 6 000 Kč 6 000 Kč 

5. rok dotace  6 000 Kč 6 000 Kč 

  prodej štěpků  44 000 Kč 72 000 Kč 

Celkem výnosy  74 000 Kč 102 000 Kč 

Náklady   

1. rok   pořízení sazenic (založení plantáže)  21 010 Kč 21 010 Kč 

  *)daň z nemovitosti  1 335 Kč 1 335 Kč 

  jiné náklady      

 2. rok  daň z nemovitosti 1 335 Kč 1 335 Kč 

3. rok  daň z nemovitosti 1 335 Kč 1 335 Kč 

4. rok   daň z nemovitosti 1 335 Kč 1 335 Kč 

5. rok  daň z nemovitosti  1 335 Kč 1 335 Kč 

  náklady na těžbu**)  6 000 Kč 6 000 Kč 

  náklady na odvoz 30 Kč/km - vzdálenost 30 km 900 Kč 900 Kč 

Celkem náklady 33 685 Kč 33 685 Kč 

Rozdíl výnosy - náklady 40 315 Kč 68 315 Kč 

*) vypočtena daňovým portálem pro k.ú. Prostějov 

**) http://toptopol.cz/naklady-na-drevni-stepku-a-palivove-drevo 

Zdroj: vlastní 

Z tabulky č. 1 vyplývá, že nejvyšší výdaj souvisí se založením plantáže, tj. v prvním roce. 

Následně pak v roce obmýtí, v našem případě v pátém roce, což jsou výdaje související s těžbou 

a prodejem. V následujících letech odpadá potřeba pořizování sazenic, neboť dochází k růstu 

výhonku z pařezů.  

Druhým nejvyšším výdajem je poté uvedení pozemku do původního stavu, což znamená 

vyfrézování pařezů a části kořenů. Frézu lze půjčit na jeden den a to za 3 000 Kč až 5 000 Kč. 

Ani jedna z oslovených firem nebyla schopna doložit konkrétní cenu za odstranění pařezu. 

Všechny se shodly, na tom, že nemají představu, jakou konkrétní dobu by na odstranění pařezů 

z pozemku o velikosti 10 000 m2 potřebovaly, odhadovaly to na 5 až 7 dní a cena se pohybovala 

od 12 500 – 27 500 Kč. Ceny vycházely z času, který potřebovaly tyto firmy při rušení 

(odstranění) pařezů v ovocných sadech. Nezávisle na sobě ale dodávají, že na ceně by se 

individuálně dohodly a mohly by být nižší. 

V tabulce č. 1 vidíme pouze stručný přehled nákladů a výnosů. Přestože se v tomto případě 

výnosová metoda jevila jako nejlépe vyhovující, dalším zkoumáním bylo zjištěno, že vzhledem 
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k tomu, že se s těmito pozemky standardně neobchoduje, je problematické se k některým 

informacím dostat. Nepodařilo se optimálně stanovit míru kapitalizace pro výnosový způsob 

ocenění. Pokud by se toto podařilo, byl by výnosový způsob ocenění nejvhodnější.  

Obecný vztah pro výpočet výnosové hodnoty je 

, 

kde 

CV   cena zjištěná výnosovým způsobem, 

n ... počet budoucích roků, po které budou dosahovány výnosy, 

t ... rok, ze kterého je počítán výnos, 

zt ... zisk (čistý výnos) předpokládaný v roce t, 

q ... úročitele (q = 1 + i   =   1 + u / 100). Kde úroková míra u udává, kolik činí úroky 

z jistiny po určitém období, musí být stanoveno období, za které se za pomoci 

této úrokové míry počítá úrok (standardně se počítá za rok).  

Míra kapitalizace je velmi citlivou položkou při výpočtech výnosové hodnoty; optimální je 

odvodit míru kapitalizace porovnáním. Vzhledem k tomu, že se pozemky s rychle rostoucími 

dřevinami standardně neobchodují, mohlo by se stát, že stanovení míry kapitalizace náhradní 

metodikou poškodí prodávajícího, resp. zvýhodní kupujícího. 

7.6 DOPORUČENÍ  

Na základě výše uvedeného se jeví jako nejjednodušší ocenit samostatně zemědělský pozemek 

(na tyto již existuje dostatečná databáze a obchoduje se s nimi) a následně k němu přičíst cenu 

porostu, která by se odvíjela od stáří plantáže, cyklu obmýtí a možného následného využití 

pozemku. V případě ceny administrativní ocenit samostatně pozemek a poté použit ustanovení 

§7 oceňovací vyhlášky „lesní porosty na nelesním pozemku“. 
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8  ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY A METODA HABU 

8.1 ÚVODEM 

Mezinárodní oceňovací standardy definuji mimo jiné i možnost v případě určení tržní hodnoty 

věcí nemovitých použít metodu HABU (Highest and Best Use, metoda nejvyššího a nejlepšího 

využití).  

Využití této metody je pro ocenění zemědělských pozemků omezené, ale ve výjimečných 

případech ji lze použít. V případě koupě zemědělských pozemků je rozhodujícím faktorem 

mimo jiné vzdálenost pozemku od ostatních zemědělských pozemků, které soukromý 

zemědělec (zemědělské družstvo) obhospodařuje a také velikost dotace, kterou může 

zemědělec (zemědělské družstvo) využít. V takovýchto případech je tedy předpokládané 

budoucí využití velmi málo rozhodující, zpracování ocenění metodou HABU je nadbytečné 

a není potřeba jej provádět. 

Možnost využití této metody lze připustit v případě, kdy nastává možnost změny zemědělského 

pozemku na pozemek stavební. Toto je důvodem, proč je potřeba zmínit v souvislosti 

s oceňováním a tržní hodnotou zemědělských pozemků i tuto metodu. 

Problematikou konceptu analýzy nejvyššího a nejlepší využití majetku se zabýval také 

V. Z. Melen, který v časopise Soudní inženýrství v r. 2016 publikoval volný překlad článku 

vydaného Appraisal Institute. V článku mimo jiné uvádí, že analýza nejvyššího a nejlepšího 

využití je dána souhrnem konkurenčních sil na realitním trhu, na kterém se majetek nachází. 

Proto je analýza nejvyššího a nejlepšího využití pokládána spíše za ekonomickou studii 

a finanční analýzu ve vztahu k oceňovanému majetku. Metoda je zmíněna v publikaci autorů 

Bradáč a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitosti [1] V poslední době podal k této 

problematice disertační práci Ing. Klika 1) 

                                                 

1)  Klika P., Systémové pojetí metody nejvyššího a nejlepšího využití při oceňování nemovitostí. 

Disertační práce, VUT v Brně – Ústav soudního inženýrství, 2017,https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-

prace?zp_id=103507 
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8.2 ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ MAJETKU 

8.2.1 Podmínky nutné ke splnění anylýzy nejvyššího a nejlepšího využití 

Pokud budeme pro potřeby ocenění používat metodu nejvyššího a nejlepší využití majetku, 

musíme se zamyslet, zda jsou splněny podmínky, že je námi navrhované nejvyšší a nejlepší 

využití majetku:  

 dostatečně pravděpodobné, 

 fyzicky možné, 

 legálně přípustné, 

 finančně opodstatněné, 

 maximálně výnosné.[22]  

Výše uvedené podmínky zvažujeme postupně. Pokud pomineme podmínku, že námi 

navrhované nejvyšší a nejlepší využití majetku je dostatečně pravděpodobné, musíme se v prvé 

řadě vypořádat s otázkou, zda je námi navrhované řešení fyzicky možné a hlavně legálně 

přípustné. Odhadce by si měl na začátku stanovit co možná nejširší rozsah možných využití 

pozemků a posouzení, které z navrhovaných možností lze zrealizovat.  

V rámci posouzení fyzických možností je potřeba se zaměřit na vlastnosti pozemku. 

Posuzujeme zejména: 

 tvar pozemku, 

 topografii, 

 přístup k pozemku, 

 možnosti napojení na inženýrské sítě, 

 nebezpečí záplav, atd. [3] 

Tvar posuzovaného pozemku je velmi důležitý. Pokud pozemek není dostatečně široký 

(dlouhý) nebo je například jeho tvar velmi členitý, může být jeho zhodnocení finančně náročné 

nebo i nemožné. Pokud je pozemek svažitý, může být problémem i srovnání pozemku např. 

odtěžením zeminy, navážkou apod. I toto zhodnocení může být finančně nákladné nebo velmi 

obtížné. Důležité jsou i inženýrské sítě, nestačí zkontrolovat jen jejich dostupnost, ale je potřeba 

ověřit si jejich kapacitu. Podstatným kritériem k posouzení by měl být přístup k pozemku 

(přístupová komunikace), který souvisí s možným využitím pozemku. Pokud zvažujeme, že na 
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pozemku postavíme velké logistické centrum, můžeme při podrobnějším zkoumání dojít 

k závěru, že pozemek tomuto záměru vyhovuje, ale přístupová cesta je úzká a není stavěná na 

kamionový provoz, který by s tímto záměrem souvisel, tedy že je potřeba počítat s dalšími 

náklady na opravu, rozšíření cesty apod. Pozemek stejných vlastností s lepší přístupovou 

komunikaci bude velkou konkurencí a námi navrhovaná varianta nemusí být ta nejvýhodnější. 

V tomto bodě je potřeba zvážit i možnou ekologickou zátěž z minulosti; sanace takových 

pozemků je nejen velmi finančně nákladná, ale také časově náročná. Je potřeba si uvědomit, že 

i pozemky mohou být zanedbané. Jsou pak „znečištěny” náletovými dřevinami, zapleveleny 

a pokud chceme, aby pozemek sloužil k zemědělským účelům, i sanace takového pozemku 

znamená náklady, které nelze na první pohled odhadnout. [22]   

Dále je potřeba se vypořádat s tím, zda uvažované možnosti jsou legálně přípustné; dá se říci, 

že se jedná o nejdůležitější podmínku, jejíž podrobná analýza ušetří nemalé finanční prostředky. 

V této fázi dochází ke studiu územních předpisů, vyhlášek apod. Je potřeba si uvědomit, že se 

nestačí podívat jen na grafickou část územních plánů obcí, měst, ale je potřeba důkladně 

prostudovat i část textovou, která může výrazně omezit možnosti výstavby. Pokud odhadce 

zjistí, že v dané lokalitě chybí bytové domy a pozemek se mu zdá pro ně vhodný, může počítat 

s výstavbou domu např. s 30 byty, ale v textové části územního plánu zjistí, že bytové domy 

postavené v dané lokalitě mohou mít maximálně 4 nadzemní podlaží a že musí zajistit 

i potřebný počet parkovacích míst. Což by v reálu vzhledem k velikosti pozemku znamenalo 

například, že bytový dům bude mít maximálně cca 12 – 16 bytových jednotek a tato varianta 

nemusí být pro námi navrhované nejvyšší a nejlepší využití pozemku (majetku) tak vhodná, jak 

se zpočátku zdálo a můžeme v okolí najít pozemky, které jsou pro toto konkrétní využití někdy 

i výhodnější. Je tedy potřeba po celou dobu brát v potaz konkurenci dalších pozemků v dané 

lokalitě, abychom mohli téměř s jistotou říct, že námi navrhované řešení je to nejvyšší a nejlepší 

využití.[22]  

V případě zemědělských pozemků může legální přípustnost ovlivnit hlavně dlouhodobý 

pronájem. Pronájmy zemědělských pozemků se v některých případech uzavírají na dobu deseti 

i více let. Pak i v případě, kdy nám územní plán dovoluje na pozemku výstavbu, právě nájemní 

smlouva může tuto investici ohrozit, zvláště pokud nájemce (pachtýř) bude trvat na dodržení 

smlouvy. 

Důležité je posoudit i ekologické normy, zvláště pokud se pohybujeme v blízkosti chráněných 

oblastí, a to zejména v blízkosti vodních zdrojů. Právě ekologové nebo i místní obyvatelé 

mohou předpokládaný rozvoj dané oblasti svými aktivitami zmařit. 
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Jsou zde i další problémy - věcná břemena, ochranná pásma aj. 

Další z podmínek se týká finančního opodstatnění. Příkladem posouzení, zda navrhovaná 

varianta zhodnocení pozemku je opodstatněná, je pozemek situován v menších obcích. Zvláště 

v malých obcích, kde nelze pozemky napojit na veškeré inženýrské sítě nebo v oddělených 

částech větších obcí měst, kde tyto inženýrské sítě nemusí být dovedeny, je tato úvaha na místě. 

Pokud v obci není možnost napojení na vodovodní nebo kanalizační řad, nemusí se řešení 

investicí do vlastní studny nebo domovní čističky odpadních vod vyplatit. Pozemek sice touto 

investicí zhodnotíme, ale nemusíme najít kupce pro takto zhodnocený pozemek. Kupec se může 

rozhodnout pro levnější pozemek někdy i v sousední obci (s obdobnou občanskou vybaveností), 

kde napojení na inženýrské sítě nebude takto finančně náročné. Tedy i v tomto případě je opět 

potřeba brát v potaz konkurenci okolních pozemků. [22]  

S výše uvedeným souvisí i podmínka maximální výnosnosti. Pokud se podíváme teoreticky na 

výše uvedený příklad se zhodnocením pozemku vlastní čističkou odpadních vod nebo studnou 

a porovnáme: 

 na straně jedné: cenu za pozemek, který prodáme jako nezhodnocený, tj. kupní cena, 

 na straně druhé: cena zhodnoceného pozemku, tj. kupní cena tohoto pozemku bude 

vyšší, ale od této ceny je potřeba odečíst náklady, které jsme vložili do zhodnocení 

pozemku, 

 výsledný rozdíl může znamenat, že i když bychom prodali zhodnocený pozemek za 

vyšší cenu, po odečtení nákladů bychom vydělali méně než při prodeji pozemku 

nezhodnoceného. 

Pokud budeme při námi navrhované metodě zvažovat i příjmy z nájmů budoucí nemovité věci 

(např. nájem z kanceláři) a budeme vycházet ze známé obvyklé výše nájmu v dané oblasti, je 

potřeba si ověřit, zda se jedná o skutečnou výši nájemného. V nájemní smlouvě může být 

uvedeno, že při uhrazení nájemného na delší dobu (předplacení nájemného), pronajímatel 

poskytne slevu ve výši odpuštění jednoho i více nájmu, což v případě větších měst, kde se 

mohou pohybovat ceny nájmů v řádech tisíce korun měsíčně za metr čtvereční, může znamenat 

významné snížení výnosu z takovéto nemovitosti.  

V případě zkoušky maximální výnosnosti je potřeba zvážit tržní sílu v dané oblasti, je potřeba 

zohlednit nabídku a poptávku na daném trhu. [22]  
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8.3 ZÁPIS ZÁVĚRU ANALÝZY NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO 

VYUŽITÍ MAJETKU 

V případě, kdy použijeme tuto metodu je potřeba, aby ji odhadce ve svém odhadu popsal. 

Odhad (posudek) by měl obsahovat popis analýz, které byly provedeny. Měly by být uvedeny 

oba závěry, tedy zhodnoceného i nezhodnoceného majetku.  Obecným pravidlem je shrnout 

všechny úvahy, které závěrům předcházely. Odhad by měl obsahovat i výsledky zkoušek 

alternativních využití (např. výpočet příjmů z nájmů, náklady apod.) [23]  

Body, které by měly být v odhadu zmíněny, jsou uvedeny v Tabulka 27.  

Tabulka 27: Sekce valuační zprávy 

Analýza Pozemek jako nezhodnocený Majetek jako zhodnocený 

Legální přípustnost Územní plán a jiná omezení Územní plán a jiná omezení 

Fyzické možnosti Popis tržní oblasti Popis zhodnocení 

 Popis parcel  

Finanční proveditelnosti Analýza dat regionu Analýza dat regionu 

 Analýza dat města Analýza dat města 

 Analýza dat okolí Analýza dat okolí 

 Analýza dat tržní oblasti Analýza dat tržní oblasti 

Maximální výnosnosti Ocenění (hodnota) pozemku Nákladový přístup 

  Srovnávací přístup 

  Výnosový přístup 

Zdroj: MELEN, V. Z. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití majetku. In: Soudní inženýrství, č. 5/2008  [23]   

Závěrem lze konstatovat, že i když metoda nejvyššího a nejlepšího využití majetku je moderní 

metodou, která se dostává do povědomí, v případě ocenění zemědělských pozemků je její 

využití omezené; existují ovšem případy, kdy je vhodné ji použít, např.: 

 Zemědělský pozemek není užíván – je tedy zanedbaný znehodnocený náletovými 

dřevinami apod. Zhodnocení bude spočívat v tom, že  

o uvedeme pozemek do původního stavu, tj . vyčistíme jej, 

o zajistíme např. výsadbu rychlerostoucích dřevin, … . 

 Zemědělský pozemek, na kterém jsou vystavěny solární konektory – po ukončení 

životnosti solárních konektorů a ukončení nájemní smlouvy může nastat situace, kdy 

nájemce i přesto, že je uvedeno v nájemní smlouvě, že je povinen uvést pozemek 

do původního stavu, takto neučiní. Pokud majitel pozemku jej bude chtít prodat, musí 

se zvážit obě varianty: 
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o prodá pozemek ve stávajícím stavu,  

o uvede pozemek do původního stavu na vlastní náklady a teprve poté jej prodá. 

 Zemědělské pozemky s dlouhodobým pronájmem. Odhadce by měl posoudit, zda se 

investice do takového pozemku vyplatí, zda existuje možnost dohody s nájemcem, popř. 

bude investor platit nájem jinde a ke svému majetku bude mít přístup později, atd. 

 Zemědělský pozemek je určen územním plánem k zastavění. Pokud jej majitel pozemku 

bude chtít prodat, musí se zvážit dvě varianty 

o prodá pozemek ve stávajícím stavu nebo 

o zajistí zasíťování pozemku inženýrskými sítěmi. 

Z výše uvedeného vyplývá, že metoda nejvyššího a nejlepšího využití majetku může být 

použita i v některých případech ocenění zemědělských pozemků. 
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9  CENA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ A DRAŽBY 

9.1 OBECNĚ 

Specifickým způsobem získání nemovitosti je koupě nemovitosti v dražbě, proto je zde uveden 

i tento příklad. V prvním případě se nemovitost prodává formou dražby dobrovolné, kdy 

vlastník předpokládá, že dražba je pro něj nejlepší způsob, jak získat, co možná nejvyšší cenu 

za nemovitost. Tento typ dražby je prováděná na návrh vlastníka. Dobrovolné dražby se ovšem 

zatím v podmínkách České republiky vyskytují minimálně; nejčastěji se jedná o dražbu 

nedobrovolnou. K tomuto typu dražby dochází v případě, kdy majitel nemovitosti neplní 

dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, nejčastěji když neplatí své 

závazky. V posledních letech jsou velmi oblíbenými dražby elektronické. Výhodou těchto 

dražeb je, že účastníci dražby nevědí, kdo další přihazuje. Tento způsob dražby má jednu velkou 

výhodu, kterou je neznalost ostatních dražebníků, což znamená, že se nemohou domlouvat a 

tím negativně ovlivnit cenu. 

Veřejná dražba je upravena zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v aktuálním znění. 

Elektronické dražby jsou pak upraveny vyhláškou č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek 

postupu při elektronické dražbě. 

Exekuce prodejem majetku je prováděna v celém rozsahu soudem: nařízení výkonu, určení 

ceny, stanovení dražebního jednání, dražba,…. 

9.2 OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ PRO VEŘEJNOU DRAŽBU 

9.2.1 Základní pojmy 

Dražba – veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu 

dražby, která se koná na základě návrhu navrhovatele, kdy se licitátor obrací na předem 

neurčený okruh osob, které jsou přítomné na předem daném místě s výzvou k podávání nabídek, 

kdy na osobu, jež za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, příklepem licitátora přejde 

vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby. Dražbou se také rozumí veřejné jednání za výše 

uvedených podmínek, které licitátor ukončí, protože nebylo učiněno ani nejnižší podání.  

Navrhovatel – osoba, která navrhuje provedení dražby za podmínek stanovených zákonem 

o veřejných dražbách. 

Účastník dražby - osoba, která je při dražbě přítomná, dostavila se za účelem podání 

a současně splňuje podmínky, které stanoví zákon o veřejných dražbách.  
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Dražební jistota – slouží k zajištění budoucích závazků účastníků dražby, musí být uhrazena 

ve stanovené výši a formě. 

Dražebník – osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění (§6 odst. 1) nebo 

příslušné živnostenské oprávnění; v případě kdy jde o majetek územních správních celků nebo 

majetek států, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní 

správy.  

Licitátor – fyzická osoba, která je oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při 

dražbě.  

 Další pojmy jsou uvedeny v §2 zákona o veřejných dražbách. 

9.2.2 Ocenění 

Poté co usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabude právní moci, je soudem ustanoven 

znalec, jehož úkolem je ocenění nemovitostí a jejich příslušenství cenou obvyklou. 

9.2.3 Dražby v Olomouckém kraji – studie rok 2016 

Server okdražby.cz pořádá elektronické dražby od roku 2010. Za tu dobu provedl cca 

12 683 dražeb, které jsou ukončeny, cca 4 dražby, které aktuálně probíhají, a připravuje dalších 

cca 500 dražeb nemovitostí. Nemovitosti se nacházely nebo nacházejí na území celé republiky. 

V Olomouckém kraji proběhlo cca 1 100 dražeb a dalších 29 dražeb se připravuje. V případě 

pozemků se jednalo o cca 327 dražeb a aktuálně 3 další se připravují.  

Pro následné porovnání byly z této databáze vybrány dražby pozemků vedených v katastru 

nemovitostí v druhu pozemků orná půda nebo trvalý travní porost, u kterých byly zveřejněny 

všechny informace, včetně parcelních čísel, kat. území apod. Nebyly vybrány dražby 

spoluvlastnických podílů, lesní pozemky a pozemky, jejíchž součástí je stavba. V přehledu 

nejsou uvedeny dražby, které nebyly ukončeny z důvodu, že nebyla podána ani nejnižší 

nabídka. 

Všechny dražby probíhaly elektronicky, čímž došlo k minimalizaci rizika, že se dražitelé 

domluví, a tím ovlivní výslednou cenu, za kterou se nemovitost v dražbě prodá. 

Všechny dražby uvedené v tabulce č.24 byly provedeny elektronicky. 
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Tabulka 28: Přehled dražeb zemědělských pozemků -  Olomoucký kraj rok 2016 (zdroj okdrazby.cz) 

Č. Obec (k.ú.) Okres 
Výměr

a (m2) 

Nejnižší 

podání 

Odhadní 

cena 

Vydraženo 

(Kupní 

cena) 

Datum 

dražby 

Po

čet 

úč

ast

ní

ků 

Cena za m2 (Kč) 

Nejniž

ší 

podání 

Odhad

ní cena 

Vydra

ženo 

(Kupní 

cena) 

1. Služín Prostějov 3 019 34 000 Kč 51 000 Kč 130 000 Kč 23.3.2016 8 11 Kč 17 Kč 43 Kč 

2. Lázniky Přerov 1 813 293 333 Kč 440 000 Kč 433 333 Kč 23.3.2016 4 162 Kč 243 Kč 239 Kč 

3. Skrbeň Olomouc 7 017 70 487 Kč 105 730 Kč 487 000 Kč 12.1.2016 24 10 Kč 15 Kč 69 Kč 

4. 
Rakov u 

Hranic 
Přerov 4 961 50 000 Kč 75 000 Kč 80 000 Kč 16.12.2015 3 10 Kč 15 Kč 16 Kč 

5. 
Vernířovice u 

Sobotína 
Šumperk 3 482 266 667 Kč 400 000 Kč 607 000 Kč 10.12.2015 8 77 Kč 115 Kč 174 Kč 

6. Bousín Prostějov 7 695 57 500 Kč 115 000 Kč 121 500 Kč 4.11.2015 4 7 Kč 15 Kč 16 Kč 

7. Polkovice Přerov 4 126 43 400 Kč 65 000 Kč 101 400 Kč 24.9.2015 6 11 Kč 16 Kč 25 Kč 

8. 
Dub nad 

Moravou 
Olomouc 2 990 50 000 Kč 75 000 Kč 50 000 Kč 9.9.2015 3 17 Kč 25 Kč 17 Kč 

9. 
Přerov 
(Čekyně) 

Přerov 4 278 36 578 Kč 54 867 Kč 205 000 Kč 25.8.2015 6 9 Kč 13 Kč 48 Kč 

10. 
Horka nad 

Moravou 
Olomouc 559 93 167 Kč 139 750 Kč 93 167 Kč 17.8.2015 1 167 Kč 250 Kč 167 Kč 

11. 
Mladějovice u 

Šternberka 
Olomouc 4 520 93 333 Kč 140 000 Kč 189 333 Kč 29.7.2015 2 21 Kč 31 Kč 42 Kč 

12. Lýsky Přerov 5 940 60 000 Kč 120 000 Kč 105 000 Kč 20.5.2015 3 10 Kč 20 Kč 18 Kč 

13. Malhotice Přerov 1 120 17 000 Kč 34 000 Kč 17 000 Kč 1.4.2015 2 15 Kč 30 Kč 15 Kč 
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Č. Obec (k.ú.) Okres 
Výměr

a (m2) 

Nejnižší 

podání 

Odhadní 

cena 

Vydraženo 

(Kupní 

cena) 

Datum 

dražby 

Po

čet 

úč

ast

ní

ků 

Cena za m2 (Kč) 

Nejniž

ší 

podání 

Odhad

ní cena 

Vydra

ženo 

(Kupní 

cena) 

14. Mohelnice Šumperk 5 301 180 000 Kč 270 000 Kč 180 000 Kč 25.3.2015 1 34 Kč 51 Kč 34 Kč 

15. 
Horní 

Temenice 
Šumperk 5 000 125 000 Kč 250 000 Kč 125 000 Kč 4.2.2015 1 25 Kč 50 Kč 25 Kč 

16. 
Štěpánov u 

Olomouce 
Olomouc 24 795 663 333 Kč 995 000 Kč 663 333 Kč 14.1.2015 1 27 Kč 40 Kč 27 Kč 

17. 
Střítež nad 
Ludinou 

Přerov 17 728 120 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 17.12.2014 6 7 Kč 10 Kč 10 Kč 

18. Bílsko Olomouc 3 528 51 333 Kč 77 000 Kč 51 333 Kč 15.12.2014 2 15 Kč 22 Kč 15 Kč 

19. Odrlice Olomouc 3 138 46 000 Kč 69 000 Kč 91 000 Kč 15.12.2014 5 15 Kč 22 Kč 29 Kč 

20. Bělotín  Přerov 6 682 67 333 Kč 101 000 Kč 103 333 Kč 12.11.2014 3 10 Kč 15 Kč 15 Kč 

21. 
Opatovice u 

Hranic 
Přerov 4 625 62 000 Kč 93 000 Kč 62 000 Kč 5.11.2014 1 13 Kč 20 Kč 13 Kč 

22. 
Měrovice nad 

Hanou 
Přerov 10 605 106 667 Kč 160 000 Kč 196 667 Kč 15.10.2014 3 10 Kč 15 Kč 19 Kč 

23. 
Svinov u 

Pavlova 
Šumperk 10 153 68 000 Kč 102 000 Kč 68 000 Kč 15.10.2014 2 7 Kč 10 Kč 7 Kč 

24. 
Nová 
Hradečná 

Olomouc 3 924 66 000 Kč 99 000 Kč 72 000 Kč 1.10.2014 3 17 Kč 25 Kč 18 Kč 

25. 
Troubky nad 

Bečvou 
Přerov 2 966 36 500 Kč 73 000 Kč 60 000 Kč 30.7.2014 3 12 Kč 25 Kč 20 Kč 

26. Prostějov Prostějov 4 240 202 667 Kč 304 000 Kč 217 667 Kč 2.7.2014 3 48 Kč 72 Kč 51 Kč 

27. Ludmírov Prostějov 11 351 300 000 Kč 450 000 Kč 300 000 Kč 27.2.2014 2 26 Kč 40 Kč 26 Kč 

28. 
Brodek u 

Přerova 
Přerov 24 043 216 000 Kč 324 000 Kč 651 000 Kč 29.1.2015 8 9 Kč 13 Kč 27 Kč 
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Č. Obec (k.ú.) Okres 
Výměr

a (m2) 

Nejnižší 

podání 

Odhadní 

cena 

Vydraženo 

(Kupní 

cena) 

Datum 

dražby 

Po

čet 

úč

ast

ní

ků 

Cena za m2 (Kč) 

Nejniž

ší 

podání 

Odhad

ní cena 

Vydra

ženo 

(Kupní 

cena) 

29. Vincencov Prostějov 1 151 76 663 Kč 114 994 Kč 76 663 Kč 13.11.2013 2 67 Kč 100 Kč 67 Kč 

30. 
Horní 

Moštěnice 
Přerov 9 682 90 667 Kč 136 000 Kč 211 555 Kč 9.10.2013 3 9 Kč 14 Kč 22 Kč 

31. Plumlov Prostějov 8 099 78 667 Kč 118 000 Kč 202 667 Kč 2.10.2013 7 10 Kč 15 Kč 25 Kč 

32. Seloutky Prostějov 13 182 88 000 Kč 132 000 Kč 188 000 Kč 2.10.2013 5 7 Kč 10 Kč 14 Kč 

33. 
Přemyslovice 
(k.ú. Štarnov u 

Přemyslovic) 
Prostějov 7 062 66 000 Kč 99 000 Kč 102 000 Kč 10.7.2013 3 9 Kč 14 Kč 14 Kč 

34. Otaslavice Prostějov 13 289 50 000 Kč 100 000 Kč 115 000 Kč 28.3.2013 5 4 Kč 8 Kč 9 Kč 

35. 
Brodek u 

Přerova 
Přerov 31 752 254 667 Kč 382 000 Kč 861 000 Kč 19.9.2012 7 8 Kč 12 Kč 27 Kč 

36. Malhotice Přerov 3 133 43 333 Kč 65 000 Kč 43 333 Kč 30.3.2016 1 14 Kč 21 Kč 14 Kč 

zdroj : okdrazby.cz, úprava vlastní 

 

Tabulka 29: Přehled dražeb zemědělských pozemků Olomoucký kraj rok 2016 

Počet dražeb podle počtu účastníků 

Počet účastníků Počet dražeb 

1 6 

2 6 

3 10 

4 2 

5 3 

6 3 

7 2 

8 3 

24 1 

Zdroj: vlastní 
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Graf 18: Přehled dražeb zemědělských pozemků podle počtu účastníků 

Zdroj: vlastní 

Výše uvedeným podmínkám vyhovovalo 36 dražeb.  V případě dražeb číslo 10, 14, 15, 16, 21, 

36 – není možnost dále hodnotit, jedná se o dražby, kterých se zúčastnil pouze jeden dražitel 

a pozemky vydražil za nejnižší podání (tj. za 2/3 odhadní ceny). Ve většině případů, kdy se 

dražby účastní 2 dražitelé, nastává obdobná situace a pozemek je vydražen za cenu nejnižšího 

podání (dražby číslo 13., 18., 23., 27., 29.)  

V případě dražby č. 11 se i přes minimální počet účastníků dražby, pozemek vydražil za částku 

189 333 Kč, což je o 35 % více než byla odhadní cena.  Tj. cena 42 Kč/m2, přičemž odhadní 

cena byla 31 Kč/m2, nejnižší podání činilo 21 Kč/m2. 

V případě, kdy se dražby účastní 3 dražitelé, jsou čísla zajímavější (dražby č. 4, č. 8, č. 12, č. 

20., č. 22, č. 24, č. 25, č. 26, č. 30, č. 33). Pouze v jednom z těchto případu došlo k prodeji za 

nejnižší nabídku, ve čtyřech případech byly pozemky vydraženy za cenu nižší, než byla cena 

odhadní, v pěti případech pak byla vydraženy za cenu vyšší než cena odhadní. V případě dražby 

č. 4 o 6,67 %, v případě dražby č. 20 o 2,31 %, v případě dražby č. 22 o 22,91%, v případě 

dražby č. 30 o 55,55%, v případě dražby č. 33 o 3,03%. 

V případě, kdy se dražby účastnili 4 dražitelé, byla cena prodejní v jednom případě vyšší a 

v jednom nižší než cena odhadní. (dražby č. 2 a č. 6). Dražba č. 2, potvrzuje domněnku, že stačí 

jen „fáma“, že se na orné půdě bude v budoucnu stavět. Pozemek je v územním plánu veden 

v návrhových plochách určených k zastavění. Přesto byla odhadní cena stanovena na 440 000 
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Kč (tj. 243 Kč/m2), vydražena byla za cenu 239 Kč/m2, tj. 433 333 Kč, což je o 1,51% nižší než 

cena odhadní. 

V případě kdy se dražby účastní 5 a více dražitelů je prodejní cena vyšší než cena odhadní jen 

v jednom případě došlo prodeji pozemku za cenu odhadní (dražba č. 17 – počet účastníků 

dražby 6). Pokud vyřadíme dražbu č. 2, cena prodaných pozemků se pohybovala v roce 2012-

2013 od 9 Kč/m2 – 67 Kč/m2; v roce 2014: 7 Kč/m2 – 51 Kč/m2, v roce 2015: 15 Kč/m2 – 

174 Kč/m2. V roce 2016 se uskutečnily jen dvě dražby, kdy cena byla 43 Kč/m2 a 69 Kč/m2. 

 

Graf 19: Přehled dražeb podle vydražené částky 

Zdroj vlastní 

 
Tabulka 30: Přehled dražeb – Olomoucký kraj, rok 2016 

  
Vydraženo (kupní 

cena) 

Poměr vydražená / 

odhadní cena 

(%) 

Počet pozemků 36 36 

Minimum (Kč/m2) 7,00 50 

Průměr (Kč/m2) 39,36 125 

Medián (Kč/m2) 23,50 100 

Maximum (Kč/m2) 50,00 50 

Zdroj vlastní 
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Graf 20: Přehled dosažených jednotkových cen zemědělské půdy při dražbách  

Olomoucký kraj, rok 2016,  

Zdroj vlastní 

 

 

Graf 21: Histogram četnosti dosažených jednotkových cen zemědělské půdy při dražbách  

Olomoucký kraj, rok 2016 

Zdroj vlastní 
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Pokud se podíváme na možnost prodeje pozemků formou dražby, lze konstatovat, že 

v některých případech je tento způsob pro vlastníka pozemků zajímavější. Ale je potřeba si 

uvědomit, že i v případě dražby je potřeba mít zajištěnou kvalitní a dostatečnou reklamu, a že 

výsledná cena pro majitele pozemku je nižší právě o náklady na provedení dražby. Pro odhadce 

jsouce z dražeb zdrojem informací v oblastech, kde neexistuje dostatek informací o skutečných 

prodejích pozemků. Přestože zde chybí „ochotný prodávající“, v případě, kdy se dražby účastní 

více dražitelů, můžeme předpokládat, že se při prodeji formou dražby pozemek prodá za cenu 

tržní. Takže pokud znalec vyloučí dražby s jedním a dvěma účastníky (dražby, které skončily 

podáním první nejnižší nabídky), může si udělat obrázek o trhu v dané lokalitě.  Je potřeba 

vyloučit i extrémy, kde je mnoho účastníku dražby a kde cena pozemku několikanásobně 

převýší cenu odhadní. Ale pokud odhadce získaná data zhodnotí kriticky, mohou mu tyto 

prodeje při stanovení ceny obvyklé pomoci. Pro názornost byl vybrán pouze jeden kraj, ale 

k obdobným výsledkům lze dojít i v jiných krajích.
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10  ZÁVĚR 

Pro kupujícího, který podniká v zemědělství, jsou důležité tyto faktory: existence pachtovní 

smlouvy, kvalita půdy, vzdálenost pozemku od zastavěné části obce, cena, finanční zdroje. 

Následuje existence územního plánu, vlastnictví sousední parcely. Pokud je pozemek kupován 

za účelem možné výstavby, dostává se do popředí možnost napojení na inženýrské sítě, tvar 

pozemku a přístup.  

Na základě zjištění uvedených v disertační práci byl zpracován znalecký standard pro ocenění 

pozemku, který je uveden v příloze č.3. 
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11  OSOBNÍ PŘÍNOS AUTORKY 

Přínos autorky můžeme rozdělit na přínos pro vědní obor, pro použití ve znalecké praxi a pro 

pedagogickou činnost. 

Pro vědní obor je získaná databáze ze čtyř krajů o převodech zemědělských pozemků, čítající 

celkem 115 698  položek, cenným zdrojem informací. Lze z ní odvodit vývoj cen zemědělských 

pozemků, závislost výměry a ceny a další závislosti. S touto databázi lze vzhledem k jejímu 

rozsahu dále pracovat. 

Dále je proveden obsáhlý historický přehled předpisů, vztahujících se k oceňování 

zemědělských pozemků. 

Pro porovnání je provedena analýza jednotkových cen zemědělských pozemků realizovaných 

při dražbách zemědělských pozemků 

Zpracovaná databáze může pomoci ve znalecké praxi ke zmapování tržních cen pozemků 

v Olomouckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Tuto databázi 

lze v praxi využít při porovnávací metodě, kdy si na základě zjištěných informací může 

odhadce/znalec požádat o konkrétní informace příslušný katastrální úřad.  

Pojednáno je o nové problematice ocenění pozemků s rychle rostoucími dřevinami pro 

biomasu. 

Analyzována je možnost využití metody HABU při oceňování zemědělských pozemků. 

Zpracován byl návrh znaleckého standardu pro oceňování zemědělských pozemků. 

Přínos disertační práce pro pedagogickou praxi je především pro výuku znalců a odhadců, kteří se 

přihlásí do specializačního kurzu, jako zdroj informací, jakým způsobem lze ocenit zemědělské 

pozemky.   
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Seznam zkratek: 

č. – číslo 

ČCÚ  - Český cenový úřad 

kap. – kapitola 

Ř. z. – říšský zákoník 

Sb. z. a n. – Sbírky zákonů a nařízení 

SCÚ – Slovenský cenový úřad 

vyhl. - vyhláška 

z. z. Č. – zemský zákoník Čechy 

ZOC – Zákon o cenách 

ZOM – Zákon o oceňování majetku
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