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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“ 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 levné. Půda vytváří příjem a představuje zajištění proti 
inflaci. Je potřeba si uvědomit, že především zemědělský pozemek je 
specifickým zbožím, neboť je nereprodukovatelný, nepřemístitelný a jejich 
nabídka je omezená.  
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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. 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.  

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 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. [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.    
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.  

2.2. METODY OCEŇOVÁNÍ  

2.2.1. 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). 
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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 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, 
která vychází z předpokladů fiktivního pronájmu pozemků. 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 rozšíří, 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, Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).  

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). 
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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 reagovala  
především na situaci po roce 1989 a na potřebu metodického postupu 
aktualizace BPEJ.  

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.  

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. 

. 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 vodní erozí. Dle internetového serveru 
farmy.cz je dnes potencionálně ohroženo vodní víc jak 50 % 
zemědělského půdního fondu. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Digitalizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vektorov%C3%A1_grafika
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Tabulka 1: 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,  

 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 . 

2.3. MEZINÁRODNÍ OCEŇOVACÍ STANDARDY 

2.3.1. 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 
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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. 

2.3.2. 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, k možným změnám příslušné 
infrastruktury, ale také k vývoji na trhu, popřípadě k dalším možnostem. 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 
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 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 
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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 znamená, že je 
stanoven způsob užívání, který je k datu ocenění skutečně povolen, a 
který nabízí nejvyšší hodnotu. 

2.3.3. 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.  

 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:  



12 

 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. 

3. 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. Anketa č. I a č. II se týkala ocenění 
zemědělských pozemků. 

3.1. 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) 

2. Je pro Vás důležitá výměra pozemku?  (Ano × Ne × Není) 

3. Je pro Vás důležitý tvar pozemku? (Ano × Ne × Není) 
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4. Při koupi zemědělských pozemků se rozhodujete dle BPEJ1), popř. 
si tuto cenu zjišťujete? (Ano × Ne) 

5. Při koupi pozemku zjišťujete, zda má obec zpracován územní 
plán?  

(Ano × Ne × Nepovažuji to za důležité) 

6. Při koupi používáte pouze vlastní zdroje? (Ano × Ne) 

7. Při koupi používáte cizí zdroje (bankovní úvěry)? (Ano × Ne × 
Neodpověděli) 

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? 

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. 

10. FORMULACE PROBLÉMU A CÍL JEHO ŘEŠENÍ 

10.1. 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. 

10.1.1. 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 

                                                 

1) Pojem BPEJ byl v anketě vysvětlen. 
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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. 

10.1.2. 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. 

Ukázka databáze1): 

 

Obrázek 1: Ukázka databáze 

Počet prvků databáze  

Tabulka 2: 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 

                                                 

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 

Karviná 582 805 782 

Nový Jičín 1 132 1 386 1 507 

Opava 1 044 1 641 1 368 

Ostrava-město 746 997 782          

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. 

10.2. Četnost výskytu pozemků Jihomoravský kraj 

V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny počty pozemků (parcel), které byly 
předmětem změny vlastnictví dle druhu pozemků. 

Tabulka 3: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 1: Grafické znázornění: Rozdělení pozemků dle druhu pozemku Jihomoravský kraj 

Zdroj: Vlastní 
Tabulka 4: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 

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 

Ostatní kraje jsou vyhodnoceny v disertační práci. 
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11. 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. 11. Nebylo bohužel možno 
dohledat specifika jednotlivých případů, takže se vyskytují i hodnoty 
zdánlivě příliš vysoké – zřejmě pozemky pro výstavbu nebo s malou 
výměrou. Byl proto vyhodnocen i medián pro jednotlivé druhy pozemků. 
Tabulka 5: 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 

 

Obrázek 2: Ceny zemědělské půdy v Olomouckém kraji 2016 – medián,Zdroj: vlastní 

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.  
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Obrázek 3:  Závislost jednotkové ceny a velikosti pozemku (výměra v logaritmickém měřítku) 

Zdroj: vlastní 

 

Obrázek 4:  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 5:  Závislost jednotkové ceny a velikosti pozemku  
(výměra v normálním měřítku, pozemky nad 10 000 m2) 

Zdroj: vlastní 

12. SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH  A TRŽNÍCH CEN 
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 

12.1. 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, která je sestavena za období od  roku  2004  do  roku  2013;  
došlo k nárůstu průměrných  tržních  cen  celkem  o 66 %.  Za sledované 
období byl v každém roce zaznamenán meziroční nárůst, nejvyšší nárůst 
ve výši 12,71 % byl zaznamenán v roce 2008.  

 

V těchto letech se při sjednání ceny využívala administrativní cena (jak je 
výše uvedeno, jedná se o „cenu zjištěnou“ ve smyslu ustanovení §2 odst. 
3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku) pro stanovení nabídkové 
ceny; právě nízké administrativní ceny jsou výhodné pro kupující, 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 
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cenou. Monitoring zemědělské půdy z webu farmy.cz vychází ze 
skutečných prodejů a nezahrnuje převody státní půdy, protože tyto nemusí 
být zrealizovány za skutečnou tržní cenu. 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.  

 

 

Graf 2: Vývoj průměrných tržních cen půdy 2004 - 2014* (Kč/ha) 

Zdroj: Farmy.cz[39]  

13. 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.  

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. 
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Graf 3: Zisk českého zemědělství v mld. Kč/rok 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství , ČSÚ, úprava vlastní 
Tabulka 6: 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 

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.    

13.1. 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). 
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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.  

13.2. 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 

 

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. 

14. ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY S RYCHLE ROSTOUCÍMI 
DŘEVINAMI 
14.1. 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, …, 
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 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. 

14.2. 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×. 

14.3. DOPORUČENÍ  

Na základě uvedeného se jeví jako nejjednodušší ocenit samostatně 
zemědělský pozemek (na toto 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“. 

15. ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY A METODA HABU 

15.1. 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. 
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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. 

16. ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ MAJETKU 

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.  
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., zemědělský pozemek, na kterém jsou 
vystavěny solární konektory, pozemky s dlouhodobým pronájmem. 
Odhadce by měl posoudit, zda se investice do takového pozemku vyplatí 

CENA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ A DRAŽBY 

16.1. OBECNĚ 
Specifickým způsobem získání nemovitosti je koupě nemovitosti v dražbě, 
proto je zde uveden i tento příklad. V prvním případě se nemovitost 
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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,…. 

 

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. 

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 
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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. 

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 výpočtu porovnávací metodou, 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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Abstrakt 

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 zemědělských 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.  
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