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ABSTRAKT 

Předﾏěteﾏ této diploﾏo┗é práIe je posouzeﾐí ┗li┗u úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí ﾐa zjištěﾐou a 
oH┗┞klou Ieﾐu ┗e d┗ou lokalitáIh ┗ ráﾏIi úzeﾏí okresu Šuﾏperk. V každé z těIhto lokalit je 
z┗oleﾐý pozeﾏek oIeňo┗aﾐý dle stupňů úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí jako zeﾏědělský pozeﾏek, 
pozeﾏek určeﾐý úzeﾏﾐíﾏ pláﾐo┗áﾐíﾏ k zasta┗ěﾐí a ┗ posledﾐí fázi jako sta┗eHﾐí pozeﾏek. 
v jedﾐotli┗ýIh kroIíIh jsou ke každéﾏu pozeﾏku určeﾐ┞ Ieﾐ┞ zjištěﾐé ﾐa základě platﾐýIh 
oIeňo┗aIíIh předpisů a dále Ieﾐ┞ oH┗┞klé. Výsledﾐá aﾐalýza ┗ýsledků slouží ke zhodﾐoIeﾐí 
rozdílu Ieﾐ jedﾐotli┗ýIh pozeﾏků a dále pro zhodﾐoIeﾐí ┗li┗u stupﾐě úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí 
na Ieﾐu daﾐýIh lokalit. 

ABSTRAKT 

The aim of this master's thesis is is to assess the impact of land-use planning at the book value 

and market value in two locations iﾐ the distriIt Šuﾏperk. Iﾐ eaIh of these loIatioﾐs is seleIted 
land appreciated in all grades of spatial planning as an agricultural land, land designated 

for building spatial planning and in the final stage as building land. In each step are determined 

for each land price determined on the basis of valuation regulations and the market value. The 

analysis results are used to evaluate the difference in the prices of particular plots and to eva-

luate the effect of spatial planning on prices of stated localities. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Úzeﾏﾐí pláﾐo┗áﾐí, úzeﾏﾐí pláﾐ, Ieﾐa zjištěﾐá, Ieﾐa oH┗┞klá, zeﾏědělský pozeﾏek, sta┗eHﾐí 
pozemek. 

KEYWORDS 

Spatial planning, spatial plan, book value, market value, agricultural land, residential land. 
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ÚVOD 

Úzeﾏﾐí pláﾐo┗áﾐí je souHor čiﾐﾐostí, jejiIhž důsledk┞ se týkají každého člo┗ěka. VšeIhﾐ┞ úkoﾐ┞ 
spojeﾐé s jeho realizaIí a ﾐásledﾐou aplikaIí ﾏusí ┗┞Iházet z předpokladu, že je ﾐutﾐé hledat 
soulad ﾏezi zájﾏ┞ oH┞┗atelst┗a a ži┗otﾐíﾏ prostředíﾏ. Teﾐto sﾏěr ﾏusí ┗┞Iházet ze zásad 
tr┗ale udržitelﾐého roz┗oje tak, aH┞ ┗┞ho┗ěl potřeHáﾏ současﾐýIh geﾐeraIí a záro┗eň zaIho┗al 
ži┗otﾐí prostředí pro HudouIí geﾐeraIe ┗e stejﾐé ﾐeHo lepší k┗alitě. Je zapotřeHí, aH┞ lidé ﾏajíIí 
zájﾏ┞ ﾐa zﾏěﾐě ┗e ┗┞užití úzeﾏí ke s┗é potřeHě ﾏěli dostatečﾐé zﾐalosti prá┗ﾐíIh předpisů, 
kterýﾏi se ﾏusí řídit a aH┞ koﾐtrolﾐí orgáﾐ┞ k toﾏu určeﾐé dostatečﾐě a ┗ ráﾏIi s┗ýIh 
koﾏpeteﾐIí řídil┞ a koﾐtrolo┗al┞ úzeﾏﾐí a sta┗eHﾐí zﾏěﾐ┞. 

Cíleﾏ diploﾏo┗é práIe je posouzeﾐí ┗li┗u úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí ﾐa Ieﾐ┞ pozeﾏků ┗ okrese 

Šuﾏperk. PráIi lze rozdělit ﾐa d┗ě části. Pr┗ﾐí část ze zaHý┗á teoretiIkýﾏi ┗ýIhodisk┞, 
zpraIo┗aﾐýﾏi ﾐa základě odHorﾐé literatur┞ a platﾐýIh prá┗ﾐíIh předpisů. )ﾐalost těIhto 
základů, zejﾏéﾐa ﾏetodik┞ oIeňo┗áﾐí pozeﾏků, je zásadﾐí pro zpraIo┗áﾐí případo┗é studie, 
jež je oHsaheﾏ praktiIké části diploﾏo┗é práIe. 

Druhá část práIe je založeﾐa ﾐa ┗ýHěru d┗ou pozeﾏků ┗ růzﾐorodýIh lokalitáIh okresu 
Šuﾏperk, které se ﾐásledﾐě oIeﾐí Ieﾐou zjištěﾐou a Ieﾐou oH┗┞klou. K oIeﾐěﾐí doIhází 
postupﾐě ┗e ン stupﾐíIh úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí. Saﾏotﾐéﾏu oIeﾐěﾐí předIhází přesﾐý popis 
z┗oleﾐýIh lokalit. Následﾐě je siﾏulo┗áﾐo, že se jedﾐotli┗é pozeﾏk┞ řadí do pozeﾏků 
zeﾏědělskýIh, pozeﾏků určeﾐýIh ÚP k zasta┗ěﾐí a sta┗eHﾐíIh pozeﾏků. OIeﾐěﾐí spočí┗á 
ﾐejdří┗e k určeﾐí zjištěﾐé Ieﾐ┞ dle Ieﾐo┗ýIh předpisů a ﾐásledﾐě určeﾐí oH┗┞klé Ieﾐ┞ ﾏetodou 
příﾏého poro┗ﾐáﾐí oIeňo┗aﾐého pozeﾏku s dataHází pozeﾏků poﾏoIí koefiIieﾐtů odlišﾐosti. 
Toﾏu předIhází ┗┞t┗ořeﾐí dataHáze pozeﾏků, jež jsou zejﾏéﾐa s┗ojí lokalitou a stupﾐěﾏ ÚP 
podoHﾐé oIeňo┗aﾐýﾏ pozeﾏkůﾏ. 

)á┗ěrečﾐá část je ┗ěﾐo┗áﾐa rekapitulaIi a ﾐásledﾐéﾏu ┗┞hodﾐoIeﾐí zjištěﾐýIh dat. )ískaﾐé 
┗ýstup┞ jsou prezeﾐto┗áﾐ┞ poﾏoIí taHulek a grafů a opatřeﾐ┞ koﾏeﾐtáři deﾏoﾐstrujíIíﾏi 
splﾐěﾐí Iíle práIe. 
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1 TEORET)CKÁ V8C(OD)SKA 

1.1 Vymezení základních pojmů 

Ú┗odeﾏ do téﾏatu oIeňo┗áﾐí pozeﾏků je zapotřeHí u┗ést defiﾐiIe základﾐíIh pojﾏů 
dle platné současﾐé legislati┗┞. Porozuﾏěﾐíﾏ základﾐíﾏ pojﾏům jako jsou zeﾏědělský poze-

ﾏek, sta┗eHﾐí pozeﾏek, Ieﾐa oH┗┞klá a Ieﾐa zjištěﾐá, získáﾏe teoretiIký základ pro poIhopeﾐí 
této proHleﾏatik┞. NásledujíIí kapitol┞ jsou čleﾐěﾐ┞ dle Iito┗aﾐýIh zdrojů. Některé pojﾏ┞ jsou 
popsáﾐ┞ růzﾐýﾏi defiﾐiIeﾏi a je zapotřeHí ﾏezi ﾐiﾏi přesﾐě odlišit rozdíl┞. 

1.1.1 Katastrální zákon 

Katastr nemovitostí České republiky 

„Katastr ﾐeﾏovitostí ふdále jeﾐ „katastr“ぶ je veřejﾐý sezﾐaﾏ, který oHsahuje souHor údajů o ﾐeﾏovitýIh 
věIeIh ふdále jeﾐ „ﾐeﾏovitost“ぶ v┞ﾏezeﾐýIh tíﾏto zákoﾐeﾏ zahrﾐujíIí jejiIh soupis, popis, jejiIh geoﾏe-

triIké a polohové určeﾐí a zápis práv k těﾏto ﾐeﾏovitosteﾏ.“ [ヱヵ, § 1] 

Katastr je dále zdrojeﾏ iﾐforﾏaIí, které slouží ﾏj. pro roz┗oj úzeﾏí a k oIeňo┗áﾐí ﾐeﾏo┗itostí. 
E┗idují se ┗ ﾐěﾏ zejﾏéﾐa pozeﾏk┞ ┗ podoHě parcel, u ﾐiIhž se e┗iduje jejiIh druh, číslo a ┗ý-
ﾏěra parIel┞ a také údaje o způsoHu oIhraﾐ┞ a ┗┞užití ﾐeﾏo┗itostí. 

Pozemek 

Pozeﾏkeﾏ se dle katastrálﾐího zákoﾐa ozﾐačuje „část zeﾏského povrIhu odděleﾐá od sousedﾐíIh částí 
hraﾐiIí úzeﾏﾐí jedﾐotk┞ ﾐeHo hraﾐiIí katastrálﾐího úzeﾏí, hraﾐiIí vlastﾐiIkou, hraﾐiIí staﾐoveﾐou regu-

lačﾐíﾏ pláﾐeﾏ, úzeﾏﾐíﾏ rozhodﾐutíﾏ ﾐeHo úzeﾏﾐíﾏ souhlaseﾏ, hraﾐiIí jiﾐého práva podle § ヱΓ, hraﾐiIí 
rozsahu zástavﾐího práva, hraﾐiIí rozsahu práva stavH┞, hraﾐiIí druhů pozeﾏků, popřípadě rozhraﾐíﾏ 
způsoHu v┞užití pozeﾏků.“ [ヱヵ, § 2] 

Parcela 

Bližší optikou se teﾐto zákoﾐ dí┗á ﾐa pojeﾏ parIela, již defiﾐuje jako „pozeﾏek, který je geoﾏetriIk┞ a 
polohově určeﾐ, zoHrazeﾐ v katastrálﾐí ﾏapě a ozﾐačeﾐ parIelﾐíﾏ čísle.“ [ヱヵ, § 2] 

1.1.2 Stavební zákon 

Stavební pozemek 

„V toﾏto zákoﾐě se rozuﾏí staveHﾐíﾏ pozeﾏkeﾏ pozeﾏek, jeho část ﾐeHo souHor pozeﾏků, v┞ﾏezeﾐý a 
určeﾐý k uﾏístěﾐí stavH┞ úzeﾏﾐíﾏ rozhodﾐutíﾏ aﾐeHo regulačﾐíﾏ pláﾐeﾏ,“ [ヱヶ, § 2] 

Zastavěný stavební pozemek 

„pozeﾏek evidovaﾐý v katastru ﾐeﾏovitostí jako staveHﾐí parIela a další pozeﾏkové parIel┞ zpravidla 
pod společﾐýﾏ oploIeﾐíﾏ, tvoříIí souvislý Ielek s oH┞tﾐýﾏi a hospodářskýﾏi Hudovaﾏi,“ [ヱヶ, § 2] 
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Zastavěné území 

„úzeﾏí v┞ﾏezeﾐé úzeﾏﾐíﾏ pláﾐeﾏ ﾐeHo postupeﾏ podle tohoto zákoﾐa; ﾐeﾏá-li obeI takto v┞ﾏezeﾐé 
zastavěﾐé úzeﾏí, je zastavěﾐýﾏ úzeﾏíﾏ zastavěﾐá část oHIe v┞ﾏezeﾐá k ヱ. září ヱΓヶヶ a v┞zﾐačeﾐá v 
ﾏapáIh evideﾐIe ﾐeﾏovitostí ふdále jeﾐ "iﾐtraviláﾐ"ぶ“ [ヱヶ, § 2] 

Nezastavitelný pozemek 

„pozeﾏek, jeﾐž ﾐelze zastavět ﾐa úzeﾏí oHIe, která ﾐeﾏá v┞daﾐý úzeﾏﾐí pláﾐ, a to pozeﾏek veřejﾐé 
zeleﾐě a parku sloužíIí oHeIﾐéﾏu užíváﾐí; v iﾐtraviláﾐu lesﾐí pozeﾏek ﾐeHo souHor sousedíIíIh lesﾐíIh 
pozeﾏků o výﾏěře větší ﾐež ヰ,ヵ ha“ [ヱヶ, § 2] 

Nezastavěné území 

„pozeﾏk┞ ﾐezahrﾐuté do zastavěﾐého úzeﾏí ﾐeHo do zastavitelﾐé ploIh┞“ [ヱヶ, § 2] 

Plocha 

„část úzeﾏí tvořeﾐá jedﾐíﾏ či víIe pozeﾏk┞ ﾐeHo jejiIh částí, která je v┞ﾏezeﾐa v politiIe úzeﾏﾐího roz-

voje, zásadáIh úzeﾏﾐího rozvoje ﾐeHo úzeﾏﾐíﾏ pláﾐu, popřípadě v úzeﾏﾐě pláﾐovaIíIh podkladeIh s 
ohledeﾏ ﾐa stávajíIí ﾐeHo požadovaﾐý způsoH jejího v┞užití a její výzﾐaﾏ“ [ヱヶ, § 2] 

Zastavitelná plocha 

„ploIha v┞ﾏezeﾐá k zastavěﾐí v úzeﾏﾐíﾏ pláﾐu ﾐeHo v zásadáIh úzeﾏﾐího rozvoje“ [ヱヶ, § 2] 

1.1.3 Zákon o oceňování majetku 

Obvyklá cena 

„Ieﾐa, která H┞ H┞la dosažeﾐa při prodejíIh stejﾐého, popřípadě oHdoHﾐého ﾏajetku ﾐeHo při posk┞tová-
ﾐí stejﾐé ﾐeHo oHdoHﾐé služH┞ v oHv┞kléﾏ oHIhodﾐíﾏ st┞ku v tuzeﾏsku ke dﾐi oIeﾐěﾐí. Přitoﾏ se zvažují 
všeIhﾐ┞ okolﾐosti, které ﾏají ﾐa Ieﾐu vliv, avšak do její výše se ﾐeproﾏítají vliv┞ ﾏiﾏořádﾐýIh okolﾐostí 
trhu, osoHﾐíIh poﾏěrů prodávajíIího ﾐeHo kupujíIího aﾐi vliv zvláštﾐí oHliH┞. Miﾏořádﾐýﾏi okolﾐostﾏi 
trhu se rozuﾏějí ﾐapříklad stav tísﾐě prodávajíIího ﾐeHo kupujíIího, důsledk┞ přírodﾐíIh či jiﾐýIh kalaﾏit. 
OsoHﾐíﾏi poﾏěr┞ se rozuﾏějí zejﾏéﾐa vztah┞ ﾏajetkové, rodiﾐﾐé ﾐeHo jiﾐé osoHﾐí vztah┞ ﾏezi prodáva-

jíIíﾏ a kupujíIíﾏ. )vláštﾐí oHliHou se rozuﾏí zvláštﾐí hodﾐota přikládaﾐá ﾏajetku ﾐeHo služHě v┞plývajíIí 
z osoHﾐího vztahu k ﾐiﾏ. OHv┞klá Ieﾐa v┞jadřuje hodﾐotu věIi a určí se porovﾐáﾐíﾏ.“ [17, § 2] 

Stavební pozemky 

Jako sta┗eHﾐí pozeﾏk┞ ozﾐačuje zákoﾐ o oIeňo┗áﾐí ﾏajetku t┞to pozeﾏk┞: 

Nezastavěné pozemky 

„1. evidovaﾐé v katastru ﾐeﾏovitostí v druhu pozeﾏku zastavěﾐé ploIh┞ a ﾐádvoří, 

2. evidovaﾐé v katastru ﾐeﾏovitostí v jedﾐotlivýIh druzíIh pozeﾏků, které H┞l┞ v┞daﾐýﾏ úzeﾏﾐíﾏ roz-

hodﾐutíﾏ, regulačﾐíﾏ pláﾐeﾏ, veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvou ﾐahrazujíIí úzeﾏﾐí rozhodﾐutí ﾐeHo úzeﾏﾐíﾏ 
souhlaseﾏ určeﾐ┞ k zastavěﾐí; je-li zvláštﾐíﾏ předpiseﾏ staﾐoveﾐa ﾐejv┞šší přípustﾐá zastavěﾐost po-

zeﾏku, je staveHﾐíﾏ pozeﾏkeﾏ pouze část odpovídajíIí přípustﾐéﾏu liﾏitu určeﾐéﾏu k zastavěﾐí, 
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3. evidovaﾐé v katastru ﾐeﾏovitostí v druhu pozeﾏku zahrad┞ ﾐeHo ostatﾐí ploIh┞, v jedﾐotﾐéﾏ fuﾐkč-
ﾐíﾏ Ielku. Jedﾐotﾐýﾏ fuﾐkčﾐíﾏ Ielkeﾏ se rozuﾏějí pozeﾏk┞ v druhu pozeﾏku zahrad┞ ﾐeHo ostatﾐí  
ploIh┞, které souvisle ﾐavazují ﾐa pozeﾏek evidovaﾐý v katastru ﾐeﾏovitostí v druhu pozeﾏku zastavěﾐá 
ploIha a ﾐádvoří se stavHou, se společﾐýﾏ účeleﾏ jejiIh v┞užití. V jedﾐotﾐéﾏ fuﾐkčﾐíﾏ Ielku ﾏůže Hýt i 
víIe pozeﾏků druhu pozeﾏku zastavěﾐá ploIha a ﾐádvoří, 

4. evidovaﾐé v katastru ﾐeﾏovitostí s práveﾏ stavH┞,“ [17, § 9] 

Zastavěné pozemky 

„1. evidovaﾐé v katastru ﾐeﾏovitostí v druhu pozeﾏku zastavěﾐé ploIh┞ a ﾐádvoří, 

2. evidovaﾐé v katastru ﾐeﾏovitostí v druhu pozeﾏku ostatﾐí ploIh┞, které jsou již zastavěﾐ┞“ [17, § 9] 

Plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí. 

Cenová mapa stavebních pozemků 

„Ceﾐová ﾏapa staveHﾐíIh pozeﾏků je grafiIké zﾐázorﾐěﾐí staveHﾐíIh pozeﾏků ﾐa úzeﾏí oHIe ﾐeHo její 
části v ﾏěřítku ヱ:ヵヰヰヰ, popřípadě v ﾏěřítku podroHﾐějšíﾏ s v┞zﾐačeﾐýﾏi Ieﾐaﾏi. StaveHﾐí pozeﾏk┞ v 
Ieﾐové ﾏapě se oIeﾐí skutečﾐě sjedﾐaﾐýﾏi Ieﾐaﾏi oHsažeﾐýﾏi v kupﾐíIh sﾏlouváIh.“ [17, § 10] 

1.1.4 Zákon o cenách 

Cena 

„Ceﾐa je peﾐěžﾐí částka 

a) sjedﾐaﾐá při ﾐákupu a prodeji zHoží podle § ヲ až ヱン ﾐeHo 

b) určeﾐá podle zvláštﾐího předpisu k jiﾐýﾏ účelůﾏ ﾐež k prodeji.“ [ヱΓ, § 1] 

Obvyklá cena 

„Ieﾐa shodﾐého ﾐeHo z hlediska užití porovﾐatelﾐého ﾐeHo vzájeﾏﾐě zastupitelﾐého zHoží volﾐě sjedﾐá-
vaﾐá ﾏezi prodávajíIíﾏi a kupujíIíﾏi, kteří jsou ﾐa soHě ﾐavzájeﾏ ekoﾐoﾏiIk┞, kapitálově ﾐeHo perso-

ﾐálﾐě ﾐezávislí ﾐa daﾐéﾏ trhu, který ﾐeﾐí ohrožeﾐ účiﾐk┞ oﾏezeﾐí hospodářské soutěže.“ [ヱΓ, § 2] 

1.2 Územní plánování 
Se ┗zﾐikeﾏ pr┗ﾐíIh stálýIh sídel ┗ krajiﾐě jsou spojeﾐ┞ počátk┞ přeﾏýšleﾐí o ┗hodﾐéﾏ prosto-

ro┗éﾏ uspořádáﾐí úzeﾏí. O IíleﾐýIh pláﾐeIh a počátIíIh urHaﾐisﾏu ﾏůžeﾏe ﾏlu┗it již 
od raﾐého staro┗ěku. Úzeﾏﾐí pláﾐo┗áﾐí je ┗ ﾏﾐoha ohledeIh speIifiIké oproti jiﾐýﾏ oHorůﾏ 
lidské čiﾐﾐosti. Ve ┗ětší či ﾏeﾐší ﾏíře se t┞to zásad┞ dotýkají ┗šeIh lidí růzﾐýIh zájﾏo┗ýIh sku-

piﾐ, ﾐapř. ┗lastﾐíků ﾐeﾏo┗itostí, podﾐikatelů, ale i ┗šeIh ostatﾐíIh lidí poHý┗ajíIíIh ┗ daﾐéﾏ 
úzeﾏí. Druhýﾏ speIifikeﾏ je koﾏple┝ﾐost proIesů ┗ úzeﾏﾐíﾏ pláﾐo┗áﾐí ┗┞IházejíIí z ﾐejrůz-

ﾐějšíIh od┗ět┗í lidského pozﾐáﾐí. 

Maier [2004, s. 79 – 80] u┗ádí základﾐí hodﾐot┞ sledo┗aﾐé úzeﾏﾐíﾏ pláﾐo┗áﾐíﾏ. 
Jsou jimi: 
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 oIhraﾐa přírodﾐíIh zdrojů, zajištěﾐí k┗alitﾐího f┞ziIkého prostředí, 
 prosperita, dostatek roz┗ojo┗ýIh iﾐ┗estiI, 

 soIiálﾐí spra┗edlﾐost, 

 oIhraﾐa ┗lastﾐiIkýIh prá┗, 

 deﾏokraIie, účast oHčaﾐů, 

 zákonnost, 

 speIifičﾐost a iﾐdi┗idualita. 

1.2.1 Cíle a úkoly územního plánování 

Celá oHlast úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí H┞ se ﾏěla držet jedﾐoho koﾏproﾏisﾐího sﾏěru s odlišﾐostﾏi 
dle jedﾐotli┗ýIh lokalit a ┗ zásadě sﾏěřo┗at ke stejﾐéﾏu Iíli. )ákladﾐí Iíl úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí 
u┗ádí sta┗eHﾐí zákoﾐ ﾐásledo┗ﾐě: 

„Cíleﾏ úzeﾏﾐího pláﾐováﾐí je v┞tvářet předpoklad┞ pro výstavHu a pro udržitelﾐý rozvoj úzeﾏí, spočívají-
Ií ve v┞vážeﾐéﾏ vztahu podﾏíﾐek pro přízﾐivé životﾐí prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržﾐost 
společeﾐství oH┞vatel úzeﾏí a který uspokojuje potřeH┞ současﾐé geﾐeraIe, aﾐiž H┞ ohrožoval podﾏíﾐk┞ 
života geﾐeraIí HudouIíIh.“ [16, § 18] 

K dalšíﾏ důležitýﾏ Iílůﾏ úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí sta┗eHﾐí zákoﾐ ┗ § ヱΒ dále řadí: 

 zajišťo┗áﾐí předpokladů pro udržitelﾐý roz┗oj úzeﾏí prostředﾐiIt┗íﾏ sousta┗ﾐého 
koﾏple┝ﾐího řešeﾐí účelﾐého ┗┞užití úzeﾏí, 

 roz┗oj úzeﾏí ┗ souladu s ┗eřejﾐýﾏi a soukroﾏýﾏi zájﾏ┞ ﾐa roz┗oji úzeﾏí za účeleﾏ 
společeﾐského a hospodářského roz┗oje, 

 oIhraﾐa přírodﾐíIh, kulturﾐíIh a Ii┗ilizačﾐíIh hodﾐot úzeﾏí, ┗četﾐě urHaﾐistiIkého, ar-

IhitektoﾐiIkého a arIheologiIkého dědiIt┗í, 
 určo┗áﾐí podﾏíﾐek pro hospodárﾐé ┗┞uží┗áﾐí zasta┗ěﾐého úzeﾏí, 
 zajišťo┗áﾐí oIhraﾐ┞ ﾐezasta┗ěﾐého úzeﾏí a ﾐezasta┗itelﾐýIh pozeﾏků, 

Hla┗ﾐíﾏi úkol┞ úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí je dle sta┗eHﾐího zákoﾐa zejﾏéﾐa zjišťo┗áﾐí a posuzo┗áﾐí 
sta┗u přírodﾐíIh, kulturﾐíIh a Ii┗ilizačﾐíIh hodﾐot. Toho lze dosáhﾐout pouze staﾐo┗eﾐíﾏ kon-

cepIe roz┗oje úzeﾏí s ohledeﾏ ﾐa hodﾐot┞ a podﾏíﾐk┞ koﾐkrétﾐíIh úzeﾏí. Orgáﾐ┞ úzeﾏﾐího 
pláﾐo┗áﾐí spolu s ostatﾐíﾏi suHjekt┞ zaHý┗ajíIíﾏi se touto proHleﾏatikou pro┗ěřují a posuzují 
potřeHu zﾏěﾐ ┗ úzeﾏí s ohledeﾏ ﾐa ┗eřejﾐý zájeﾏ, příﾐos┞ těIhto zﾏěﾐ a rizika s ﾐiﾏi spojeﾐá 
v souladu s oIhraﾐou ┗eřejﾐého zdra┗í a ži┗otﾐího prostředí. Prostředkeﾏ k zajištěﾐí ┗hodﾐé 
koﾐIepIe úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí je ┗┞t┗ářeﾐí ﾐástrojů úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí. 

„Úkoleﾏ úzeﾏﾐího pláﾐováﾐí je také posouzeﾐí vlivů politik┞ úzeﾏﾐího rozvoje, zásad úzeﾏﾐího rozvoje 
ﾐeHo úzeﾏﾐího pláﾐu ﾐa udržitelﾐý rozvoj úzeﾏ. Pro účel┞ tohoto posouzeﾐí se zpraIovává v┞hodﾐoIeﾐí 
vlivů ﾐa udržitelﾐý rozvoj úzeﾏí. Jeho součástí je také v┞hodﾐoIeﾐí vlivů ﾐa životﾐí prostředí s ﾐáležitost-

ﾏi staﾐoveﾐýﾏi v příloze k toﾏuto zákoﾐu, včetﾐě posouzeﾐí vlivu ﾐa evropsk┞ výzﾐaﾏﾐou lokalitu ﾐeHo 
ptačí oHlast.“ [ヱヶ, § 19] 



 

 

 

  15 

 

1.2.2 Územně plánovací dokumentace 

Česká legislati┗a, tj. zákoﾐ č. ヱΒン/ヲヰヰヶ SH., o úzeﾏﾐíﾏ pláﾐo┗áﾐí a sta┗eHﾐíﾏ řádu ┗ aktuálﾐíﾏ 
zﾐěﾐí rozděluje úzeﾏﾐě pláﾐo┗aIí dokuﾏeﾐtaIi dle rozsahu půsoHeﾐí ﾐa: 

„ヱ. zásad┞ úzeﾏﾐího rozvoje 

ヲ. úzeﾏﾐí pláﾐ 

ン. regulačﾐí pláﾐ“ [ヱヶ, § 19] 

Zásad┞ úzeﾏﾐího rozvoje lze zjedﾐodušeﾐě ozﾐačit jako úzeﾏﾐí pláﾐ ┗elkého rozsahu. 

„)ásad┞ úzeﾏﾐího rozvoje staﾐoví zejﾏéﾐa základﾐí požadavk┞ ﾐa účelﾐé a hospodárﾐé uspořádáﾐí 
úzeﾏí kraje, v┞ﾏezí ploIh┞ ﾐeHo koridor┞ ﾐadﾏístﾐího výzﾐaﾏu a staﾐoví požadavk┞ ﾐa  jejiIh v┞užití, 
zejﾏéﾐa ploIh┞ ﾐeHo koridor┞ pro veřejﾐě prospěšﾐé stavH┞, veřejﾐě prospěšﾐá opatřeﾐí, staﾐoví kritéria 
pro rozhodováﾐí o ﾏožﾐýIh variaﾐtáIh ﾐeHo alterﾐativáIh zﾏěﾐ v jejiIh v┞užití.“ [ヱヶ, § 36] 

Úzeﾏﾐí ┗┞ﾏezeﾐí půsoHﾐosti této úzeﾏﾐě pláﾐo┗aIí dokuﾏeﾐtaIe jsou jedﾐotli┗é kraje. V┞dá-
┗áﾐ┞ jsou forﾏou opatřeﾐí oHeIﾐé po┗ah┞ podle sprá┗ﾐího řádu dle pro┗áděIího prá┗ﾐího 
předpisu a jsou zá┗azﾐé pro pořizo┗áﾐí a ┗┞dá┗áﾐí úzeﾏﾐíIh pláﾐů, regulačﾐíIh pláﾐů 
a pro rozhodo┗áﾐí ┗ úzeﾏí. 

Úzeﾏﾐí pláﾐ pořizo┗aﾐý pro obce, hla┗ﾐí ﾏěsto Prahu a ┗ojenské újezd┞ je ┗eřejﾐostí ┗┞uží┗áﾐ 
nejčastěji pro s┗é koﾐkrétﾐí řešeﾐí koﾐIepIe úzeﾏﾐího roz┗oje ┗ řešeﾐé lokalitě. 

„Úzeﾏﾐí pláﾐ staﾐoví základﾐí koﾐIepIi rozvoje úzeﾏí oHIe, oIhraﾐ┞ jeho hodﾐot, jeho plošﾐého a pro-

storového uspořádáﾐí ふ...ぶ, uspořádáﾐí krajiﾐ┞ a koﾐIepIi veřejﾐé iﾐfrastruktur┞; v┞ﾏezí zastavěﾐé úzeﾏí, 
ploIh┞ a koridor┞, zejﾏéﾐa zastavitelﾐé ploIh┞ a ploIh┞ v┞ﾏezeﾐé ke zﾏěﾐě stávajíIí zástavH┞, k oHﾐově 
ﾐeHo opětovﾐéﾏu v┞užití zﾐehodﾐoIeﾐého úzeﾏí ふ...ぶ, pro veřejﾐě prospěšﾐé stavH┞, pro veřejﾐě pro-

spěšﾐá opatřeﾐí a pro úzeﾏﾐí rezerv┞ a staﾐoví podﾏíﾐk┞ pro v┞užití těIhto ploIh a koridorů. [ヱヶ, § 43] 

V┞ﾏezeﾐí půsoHﾐosti úzeﾏﾐího pláﾐu jsou jedﾐotli┗é oHIe. V┞dá┗áﾐ┞ jsou forﾏou opatřeﾐí 
oHeIﾐé po┗ah┞ podle sprá┗ﾐího řádu dle pro┗áděIího prá┗ﾐího předpisu a jsou zá┗azﾐé 
pro pořízeﾐí a ┗┞dáﾐí regulačﾐího pláﾐu zastupitelst┗eﾏ oHIe a pro rozhodo┗áﾐí ┗ úzeﾏí, 
zejﾏéﾐa pro ┗┞dá┗áﾐí úzeﾏﾐíIh rozhodﾐutí. 

Regulačﾐí pláﾐ je ﾐejpodroHﾐější úzeﾏﾐě pláﾐo┗aIí dokuﾏeﾐtaIe. V oHIíIh je ┗┞dá┗áﾐ jejiIh 
zastupitelst┗eﾏ forﾏou opatřeﾐí oHeIﾐé po┗ah┞ podle sprá┗ﾐího řádu dle pro┗áděIího práv-

ﾐího předpisu a je zá┗azﾐý pro rozhodo┗áﾐí ┗ úzeﾏí. Regulačﾐí pláﾐ ┗┞daﾐý krajeﾏ je zá┗azﾐý 
i pro úzeﾏﾐí pláﾐ┞ a regulačﾐí pláﾐ┞ ┗┞dá┗aﾐé oHIeﾏi. 

„Regulačﾐí pláﾐ v řešeﾐé ploše staﾐoví podroHﾐé podﾏíﾐk┞ pro v┞užití pozeﾏků, pro uﾏístěﾐí a prosto-

rové uspořádáﾐí staveH, pro oIhraﾐu hodﾐot a Iharakteru úzeﾏí a pro v┞tvářeﾐí přízﾐivého životﾐího 
prostředí. Regulačﾐí pláﾐ vžd┞ staﾐoví podﾏíﾐk┞ pro v┞ﾏezeﾐí a v┞užití pozeﾏků, pro uﾏístěﾐí a prosto-

rové uspořádáﾐí staveH veřejﾐé iﾐfrastruktur┞ a v┞ﾏezí veřejﾐě prospěšﾐé stavH┞ ﾐeHo veřejﾐě prospěšﾐá 
opatřeﾐí.“ [ヱヶ, § 61] 
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1.3 Oceňování pozemků 

Pozeﾏk┞ ﾏají ﾐa rozdíl od ┗ětšiﾐ┞ oHIhodo┗atelﾐýIh koﾏodit jedﾐu podstatﾐou z┗láštﾐost. 
Tou je jejiIh oﾏezeﾐá rozloha ﾐa daﾐéﾏ úzeﾏí. Pozeﾏk┞ ﾐelze rozšiřo┗at či ┗┞ráHět, ﾏají ko-

ﾐečﾐou rozlohu a jejiIh Ieﾐa zá┗isí přede┗šíﾏ ﾐa poloze a ﾏožﾐéﾏ ┗┞užití. 

Seják (1999) pohlíží ﾐa proHléﾏ půd┞ a pozeﾏků ﾐásledo┗ﾐě: 

„V ekoﾐoﾏii je půda Ihápáﾐa jako jedeﾐ ze tří základﾐíIh výroHﾐíIh faktorů společﾐě s praIí a kapitáleﾏ. 
Půda ted┞ oHsahuje všeIhﾐ┞ podstatﾐé prvk┞ Hohatství ﾐároda. Přitoﾏ:  

 každý pozeﾏek je uﾐikátﾐí svou polohou a skladHou,  
 půda je ﾐeﾏovitá,  
 půda je trvaﾐlivá,  
 ﾐaHídka půd┞ je oﾏezeﾐá, tj. koﾐečﾐá,  
 půda je pro lidstvo užitečﾐá.“ [3, s. 38] 

Dalšíﾏ speIifikeﾏ ┗ětšiﾐ┞ pozeﾏků oproti ostatﾐíﾏ koﾏoditáﾏ je jejiIh ži┗otﾐost. Ta je prak-

tiIk┞ ﾐeoﾏezeﾐá a Ieﾐu tak ﾐeo┗li┗ňuje faktor opotřeHeﾐí. To saﾏozřejﾏě ﾐeplatí ﾐapř. 
pro loﾏ┞ či písko┗ﾐ┞, kde je ži┗otﾐost pozeﾏků koﾐečﾐá ┗ případě pláﾐo┗aﾐé těžH┞. 

Ceﾐa pozeﾏků je od┗islá od jeho předpokládaﾐého ┗┞užití. Příslušﾐost pozeﾏku k určitéﾏu 
stupni úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí je priﾏárﾐíﾏ podkladeﾏ pro jeho oIeﾐěﾐí. O pozeﾏIíIh, kde je 
do budoucﾐa předpoklad ┗ýsta┗H┞ lze oHeIﾐě říIi, že se jejiIh Ieﾐa Hude postupﾐě z┗┞šo┗at 
na základě HlížíIí se realizaIe sta┗H┞ ﾐa daﾐéﾏ pozeﾏku.  

 
Obr. 1.1 Vý┗oj Ieﾐ┞ pozeﾏků, určeﾐýIh ┗ dohledﾐé doHě k zasta┗ěﾐí, v zá┗islosti ﾐa stupﾐi sta┗eHﾐího řízeﾐí – SRN 

[1] 

1.3.1 Faktory ovlivňující cenu pozemku 

Jednou z ﾏetod pro určeﾐí oH┗┞klé Ieﾐ┞ pozeﾏku je iﾐde┝o┗á poro┗ﾐá┗aIí ﾏetoda, jejíž pod-

statou je úpra┗a požado┗aﾐýIh Ieﾐ poﾏoIí iﾐde┝ů, které jsou odrazeﾏ oHjekti┗ﾐíIh, do jisté 
ﾏír┞ k┗antifiko┗atelﾐýIh zﾐaků o┗li┗ňujíIíIh Ieﾐu pozeﾏku. Je důležité připoﾏeﾐout, že se 
ke z┗láštﾐí oHliHě ┗lastﾐiIt┗í ┗ěIi, ┗ oIeňo┗áﾐí oHeIﾐě, ﾐepřihlíží. 

Při saﾏotﾐéﾏ oIeﾐěﾐí ふsta┗eHﾐíhoぶ pozeﾏku je třeHa přihlížet k celé řadě čiﾐitelů: 

 ┗elikost a ┗ýzﾐaﾏ oHIe, 
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 stupeň úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí oHIe, 

 uﾏístěﾐí pozeﾏku ┗ ráﾏIi oHIe, k┗alita ži┗otﾐího prostředí, 
 dostupﾐé přípojk┞ iﾐžeﾐýrskýIh sítí, Ielko┗á sta┗eHﾐí připra┗eﾐost ﾐezasta┗ěﾐýIh po-

zeﾏků, 

 přístupﾐost ﾐa pozeﾏek, parkovací ﾏožﾐosti, dopra┗a ┗ okolí pozeﾏku a ┗ obci, 

 velikost a tvar pozemku, 

 oﾏezeﾐí regulačﾐího pláﾐu ﾐa ┗ýsta┗Hu, 

 geologiIké podﾏíﾐk┞ ふs┗ažitost a teréﾐní poﾏěr┞ pozeﾏku, orieﾐtaIe ke s┗ěto┗ýﾏ 
straﾐáﾏぶ, 

 ekologiIké zátěže, oIhraﾐﾐá pásﾏa, 

 u zeﾏědělskýIh pozeﾏků k┗alita půd┞ dle BPEJ. 

Pr┗ořadý ┗li┗ ﾐa Ieﾐu pozeﾏku ﾏá o┗šeﾏ pohled ekoﾐoﾏiIký. V┞Ihází z aktuálﾐí situaIe trhu 
s nemovitostmi. V s┞stéﾏu oIeňo┗áﾐí je teﾐto faktor zahrﾐut ┗ IeﾐáIh ┗┞t┗ořeﾐé dataHáze 
sro┗ﾐá┗aIíIh pozeﾏků. Vli┗ ﾐa poptá┗ku po pozeﾏIíIh o┗li┗ňuje ži┗otﾐí úro┗eň, ┗ýše ┗ýdělků 
a z toho pl┞ﾐouIí kupﾐí síla oH┞┗atel, hospodářský a politiIký ┗ý┗oj, iﾐflaIe a také ┗ý┗oj úroko-

┗ýIh sazeH. To ┗še ﾏá zﾐačﾐý ┗li┗ ﾐa okaﾏžitou kupﾐí sílu oH┞┗atelst┗a. Jsou-li progﾐóz┞ 
o ┗ý┗oji ekoﾐoﾏik┞ ┗ daﾐé lokalitě pří┗ěti┗é, odrazí se tato skutečﾐost také ┗ IeﾐáIh ﾐemovi-

tostí. 

1.3.2 Metodika oceňování pozemků 

)a ﾐejoptiﾏálﾐější ﾏetodu, zahrﾐujíIí HudouIí užitk┞ z ┗lastﾐiIt┗í pozeﾏku, se po┗ažuje ┗ýﾐo-

so┗é oIeﾐěﾐí. U zeﾏědělského pozeﾏku H┞ se jedﾐalo o proﾐájeﾏ půd┞ pro hospodařeﾐí, 
u sta┗eHﾐího pozeﾏku H┞ ┗ýﾐos pl┞ﾐul z proﾐájﾏu parcely vlastﾐíko┗i sta┗H┞ ﾐa ﾐí posta┗eﾐé. 
K ┗┞užití ┗ýﾐoso┗é ﾏetod┞ ┗šak Ih┞Hí dostatek podkladů. U sta┗eHﾐíIh pozeﾏků H┞ H┞l ┗ýﾐos 
zásadﾐě od┗islý ﾐa poloze, ┗elikosti a druhu sta┗H┞, u ﾐezasta┗ěﾐýIh sta┗eHﾐíIh pozeﾏků po-

toﾏ ﾐa ﾐejlukrati┗ﾐější ﾏožﾐosti pozeﾏek zasta┗ět dle ﾏístﾐíIh regulati┗. E┝istují také pozem-

k┞, u ﾐiIhž ﾐelze ┗ýﾐoso┗ou ﾏetodu použít, jedﾐá se ﾐapř. o okrasﾐé sad┞ či park┞, u ﾐiIhž H┞ 
H┞l ┗ýﾐos záporﾐý s ohledeﾏ ﾐa ﾐutﾐé ﾐáklad┞ ﾐa jejiIh údržHu a ﾐepeﾐěžﾐího užitku z nich. 

Vzhledem k těﾏto skutečﾐosteﾏ H┞lo ﾐutﾐé ┗┞t┗ořit ┗hodﾐější ﾏetod┞, které je ﾏožﾐé apliko-

┗at ﾐa ┗ětšiﾐu oIeňo┗aﾐýIh pozeﾏků. T┞to ﾏetod┞ růzﾐýﾏi způsoH┞ určují Huď Ieﾐu zjištěﾐou 
pro potřeH┞ úřadů, ﾐeHo Ieﾐu oH┗┞klou, která hodﾐotu pozeﾏku Io ﾐejpřesﾐěji odhaduje. 

Mezi t┞to ﾏetod┞ patří: 

a) ﾏetoda oIeňo┗áﾐí pozeﾏků ﾐa základě Ieﾐo┗ýIh předpisů ふIeﾐa zjištěﾐáぶ, 
b) ﾏetoda tříd┞ poloh┞ ふNaegeliho ﾏetoda a její aplikaIeぶ, 
c) Sammetova metoda, 

d) iﾐde┝o┗á poro┗ﾐá┗aIí ﾏetoda 

„Pro účel┞ oIeňováﾐí se pozeﾏek posuzuje podle stavu uvedeﾐého v katastru 

ﾐeﾏovitostí. Při ﾐesouladu ﾏezi staveﾏ uvedeﾐýﾏ v katastru ﾐeﾏovitostí a skutečﾐýﾏ 

staveﾏ se v┞Ihází při oIeňováﾐí ze skutečﾐého stavu.“ [17, § 9] 
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PraktiIká část této diploﾏo┗é práIe použí┗á ﾏetodiku staﾐo┗eﾐí Ieﾐ┞ zjištěﾐé dle platﾐýIh 
oIeňo┗aIíIh předpisů a staﾐo┗eﾐí Ieﾐ┞ oH┗┞klé ﾏetodou příﾏého poro┗ﾐáﾐí. Proto je těﾏto 
d┗ěﾏa ﾏetodáﾏ ┗ěﾐo┗áﾐo ┗íIe prostoru ┗ části teoretiIké. 

1.3.2.1 Určení ceny zjištěné 

Ceﾐa zjištěﾐá ふﾐěkd┞ ﾐepřesﾐě ozﾐačo┗aﾐá jako Ieﾐa adﾏiﾐistrati┗ﾐí či úředﾐíぶ se staﾐo┗í dle 
ﾏetodik┞ upra┗eﾐé zákoﾐeﾏ č. ヱヵヱ/ヱΓΓΑ SH. ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふzákoﾐ o oIeňo┗áﾐí 
majetku) a pro┗áděIí ┗┞hláškou č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. ┗e zﾐěﾐí ┗┞hlášk┞ ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH. ふoIeňo┗aIí 
┗┞hláškaぶ. 

Pozemky oceněné v cenové mapě stavebních pozemků 

Je-li staﾐo┗eﾐa Ieﾐo┗á ﾏapa pro oHeI, ┗ ﾐíž se pozeﾏek ﾐaIhází, ﾏusí se dle § ヱヰ zákoﾐa 
o oIeňo┗áﾐí ﾏajetku u┗edeﾐá Ieﾐa ┗žd┞ použít pro staﾐo┗eﾐí zjištěﾐé Ieﾐ┞. Ceﾐo┗á ﾏapa za-

hrﾐuje grafiIkou a te┝to┗ou část. GrafiIká část zﾐázorňuje ﾏapu oHIe se zoHrazeﾐíﾏ sta┗eb-

ﾐíIh pozeﾏků, jejiIh ideﾐtifikačﾐí a iﾐforﾏačﾐí údaje a staﾐo┗uje Huď jedﾐotli┗ě, nebo po vy-

ﾏezeﾐýIh IelIíIh těﾏto sta┗eHﾐíﾏ pozeﾏkůﾏ Ieﾐ┞. V te┝to┗é části se ﾏj. u┗ádí aﾐalýza trhu 
s nemovitostmi v daﾐéﾏ úzeﾏﾐíﾏ Ielku a ﾏožﾐosti dalšího roz┗oje. 



 

 

 

  19 

 

Ocenění stavebních pozemků neuvedených v cenové mapě 

Neﾐí-li sta┗eHﾐí pozeﾏek u┗edeﾐ ┗ Ieﾐo┗é ﾏapě, pro┗ede se jeho oIeﾐěﾐí dle § 3 až ヵ oIeňo-

┗aIí ┗┞hlášk┞. 

Stanovení základní ceny stavebního pozemku ゅZCょ 

„)ákladﾐí Ieﾐa staveHﾐího pozeﾏku ﾐa úzeﾏí oHIe se určí pro 

a) v┞jﾏeﾐovaﾐé oHIe, ﾐeHo její oHlasti v taHulIe č. ヱ v příloze č. ヲ k této v┞hlášIe uvedeﾐou základﾐí 
Ieﾐou )C v Kč za ﾏ2

, 

b) oHIe ﾐev┞jﾏeﾐovaﾐé v taHulIe č. ヱ v příloze č. ヲ k této v┞hlášIe podle vzorIe 

ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 , 

kde 

)C ...... základﾐí Ieﾐa staveHﾐího pozeﾏku v Kč za ﾏ2
, 

ZCv ..... základﾐí Ieﾐa )C staveHﾐího pozeﾏku v Kč za ﾏ2
 uvedená v taHulIe č. ヱ příloh┞ č. ヲ k této v┞hláš-

ce“ [ヱΒ, § 3] 

V┞jﾏeﾐo┗aﾐýﾏi oHIeﾏi ┗ taHulIe č.ヱ příloh┞ č.ヲ jsou ┗e stručﾐosti okresﾐí a krajská ﾏěsta 

a Hla┗ﾐí ﾏěsto Praha. Některá ﾏěsta jsou dále čleﾐěﾐa do ﾐěkolika oHlastí s růzﾐýﾏi základﾐí-
mi cenami. Pokud se v toﾏto sezﾐaﾏu daﾐá oHeI ﾐeﾐaIhází, použije se dle Hodu Hぶ základﾐí 
Ieﾐa příslušﾐého okresu, která se dále upra┗í koefiIieﾐt┞ O1 až O6 dle taHulk┞ č.ヲ příloh┞ č.ヲ 
oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞. 

O1 je koeficient ┗elikosti oHIe, ┗e které se sta┗eHﾐí pozeﾏek ﾐaIhází 
O2 je koeficient hospodářsko-sprá┗ﾐího ┗ýzﾐaﾏu oHIe 

O3 je koeficient polohy obce 

O4 je koeficient teIhﾐiIké iﾐfrastruktur┞ ┗ oHIi 
O5 je koeficient dopra┗ﾐí oHslužﾐosti oHIe 

O6 je koeficient oHčaﾐské ┗┞Ha┗eﾐosti oHIe 

Stanovení základní ceny upravené stavebního pozemku ゅZCUょ 

„)ákladﾐí Ieﾐa upraveﾐá staveHﾐího pozeﾏku evidovaﾐého v katastru ﾐeﾏovitostí v druhu pozeﾏku 
zastavěﾐá ploIha a ﾐádvoří, kroﾏě pozeﾏku uvedeﾐého v odstavIi ヵ, ﾐeHo pozeﾏku k toﾏuto účelu již 
užívaﾐého a pozeﾏk┞ v jedﾐotﾐéﾏ fuﾐkčﾐíﾏ Ielku s ﾐíﾏ se určí, ﾐeﾐí-li dále staﾐoveﾐo jiﾐak, podle vzor-

ce 

)CU = )C × I , 
kde 

)CU ... základﾐí Ieﾐa upraveﾐá staveHﾐího pozeﾏku v Kč za ﾏ2
, 

)C ...... základﾐí Ieﾐa staveHﾐího pozeﾏku oHIe v Kč za ﾏ2
 určeﾐá podle § ン, 

I ........... iﾐde┝ Ieﾐového porovﾐáﾐí zjištěﾐý podle vzorIe 

I = IT × IO × IP“ [ヱΒ, § 4] 
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IT je index trhu staﾐo┗eﾐý poﾏoIí hodﾐot k┗alitati┗ﾐího pásﾏa u┗edeﾐýIh ┗ taHulIe č. ヱ přílo-

h┞ č. ン oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ 

P1 = SituaIe ﾐa dílčíﾏ ふsegﾏeﾐtuぶ trhu s ﾐeﾏo┗itýﾏi ┗ěIﾏi 
P2 = VlastﾐiIké ┗ztah┞ 

P3 = )ﾏěﾐ┞ ┗ okolí 
P4 = Vli┗ prá┗ﾐíIh ┗ztahů ﾐa prodejﾐost 
P5 = Ostatﾐí ﾐeu┗edeﾐé ┗li┗┞ 

P6 = Povodňo┗é riziko 

IO je iﾐde┝ oﾏezujíIíIh vlivů pozeﾏku, který se určí poﾏoIí hodﾐot k┗alitati┗ﾐího pásﾏa u┗e-

deﾐýIh ┗ taHulIe č. ヱ příloh┞ č. ン oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ 

P1 = GeoﾏetriIký t┗ar pozeﾏku a ┗elikost pozeﾏku 

P2 = S┗ažitost pozeﾏku a e┝poziIe 

P3 = )tížeﾐé základo┗é podﾏíﾐk┞ 

P4 = Chráﾐěﾐá úzeﾏí a oIhraﾐﾐá pásﾏa 

P5 = Oﾏezeﾐí uží┗áﾐí pozeﾏku 

P6 = Ostatﾐí ﾐeu┗edeﾐé ┗li┗┞ 

IP je index polohy dle hodﾐot k┗alitati┗ﾐího pásﾏa u┗edeﾐýIh ┗ taHulIe č. ヱ příloh┞ č. ン oIeňo-

┗aIí ┗┞hlášk┞ 

P1 = Druh a účel užití sta┗H┞ 

P2 = Pře┗ažujíIí zásta┗Ha ┗ okolí pozeﾏku a ži┗otﾐí prostředí 
P3 = Poloha pozemku v obci 

P4 = Možﾐosti ﾐapojeﾐí pozeﾏku ﾐa iﾐžeﾐýrské sítě, které jsou ┗ oHIi 
P5 = OHčaﾐská ┗┞Ha┗eﾐost ┗ okolí pozeﾏku 

P6 = Dopra┗ﾐí dostupﾐost k pozeﾏku 

P7 = OsoHﾐí hroﾏadﾐá doprava 

P8 = Poloha pozemku nebo stavby z hlediska koﾏerčﾐího ┗┞užití 
P9 = Obyvatelstvo 

P10 = Nezaﾏěstﾐaﾐost 
P11 = Vli┗┞ ostatﾐí ﾐeu┗edeﾐé 

Takto staﾐo┗eﾐá Ieﾐa pozeﾏku ふ)CUぶ je Ieﾐou zjištěﾐou sta┗eHﾐíIh pozeﾏků, které jsou 
v katastru ﾐeﾏo┗itostí ┗edeﾐ┞ jako zasta┗ěﾐá ploIha a ﾐád┗oří, kroﾏě pozeﾏků určeﾐýIh or-

gáﾐ┞ úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí k zasta┗ěﾐí skládkou ﾐeHo jsou jako skládka uží┗áﾐ┞. Tato metoda se 

také použije u pozeﾏků, které jsou jako zasta┗ěﾐá ploIha a ﾐád┗oří již uží┗áﾐ┞ a také u pozem-

ků, které jsou s takto uží┗aﾐýﾏi ploIhaﾏi ┗ jedﾐotﾐéﾏ fuﾐkčﾐíﾏ Ielku. )jedﾐodušeﾐě lze říIi, 
že je to zjištěﾐá Ieﾐa sta┗eHﾐíIh pozeﾏků, ﾐa ﾐiIhž již sta┗Ha stojí. V opačﾐéﾏ případě se sta-

ﾐo┗í )CU ﾐezasta┗ěﾐého pozeﾏku. )CU sta┗eHﾐíIh pozeﾏků čiﾐí dle § ヴ odst. Α ﾐejﾏéﾐě ンヰ Kč 
za m

2
. 
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Ocenění nezastavěného pozemku 

„)ákladﾐí Ieﾐa upraveﾐá ﾐezastavěﾐého pozeﾏku, ﾐeHo jeho části, určeﾐého k zastavěﾐí regulačﾐíﾏ 
pláﾐeﾏ, rozhodﾐutíﾏ o uﾏístěﾐí stavH┞, úzeﾏﾐíﾏ souhlaseﾏ, ohlášeﾐíﾏ staveHﾐíﾏu úřadu, staveHﾐíﾏ 
povoleﾐíﾏ, ﾐeHo veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvou, kroﾏě pozeﾏků uvedeﾐýIh v odstavIíIh ン až ヶ, je Ieﾐa určeﾐá 
podle odstavIe ヱ, v┞ﾐásoHeﾐá koefiIieﾐteﾏ ヰ,Βヰ.“ [ヱΒ, § 4] 

Pozeﾏk┞, u ﾐiIhž se ┗ praktiIké části siﾏuluje, že jde o sta┗eHﾐí pozeﾏk┞, jsou dle oIeňo┗aIí 
┗┞hlášk┞ oIeﾐěﾐé jako Βヰ% Ieﾐ┞ pozeﾏků, ﾐa ﾐiIhž ┗ HudouIﾐu Hude stát sta┗Ha. 

Ocenění pozemku zahrnutém v ÚP nebo RP do ploch určených k zastavění 

„)ákladﾐí Ieﾐa upraveﾐá pozeﾏku ﾐeHo jeho části, který ﾐeﾐí podle § Γ odst. ヲ zákoﾐa o oIeňováﾐí ﾏa-

jetku staveHﾐí, ale je zahrﾐut do platﾐého ÚP ﾐeHo platﾐého regulačﾐího pláﾐu jako pozeﾏek určeﾐý k 
zastavěﾐí, ﾐeHo část pozeﾏku, kterou ﾐelze zastavět z důvodu staﾐoveﾐí ﾐejv┞šší přípustﾐé zastavěﾐosti 
jiﾐýﾏ předpiseﾏ, je Ieﾐa určeﾐá podle § ヴ odst. ヱ, v┞ﾐásoHeﾐá koefiIieﾐteﾏ ヰ,ンヰ. Takto upraveﾐá zá-
kladﾐí Ieﾐa čiﾐí ﾐejﾏéﾐě ヲヰ Kč za ﾏ2.“ [18,§ 9] 

Pozeﾏk┞, u ﾐiIhž se ┗ praktiIké části siﾏuluje, že jde o pozeﾏk┞ určeﾐé ÚP k zasta┗ěﾐí, jsou 
dle oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ oIeﾐěﾐé jako ンヰ% Ieﾐ┞ pozeﾏků, ﾐa ﾐiIhž ┗ HudouIﾐu Hude stát stav-

ba. 

Ocenění zemědělského pozemku 

„)eﾏědělský pozeﾏek se oIeňuje Ieﾐou staﾐoveﾐou výﾐosovýﾏ způsoHeﾏ podle HoﾐitovaﾐýIh půdﾐě 
ekologiIkýIh jedﾐotek.“ [17,§ 11] 

Boﾐito┗aﾐá půdﾐě ekologiIká jedﾐotka ふdále BPEJぶ je ┗ ČR ┗┞jádřeﾐa pětiﾏístﾐýﾏ kódeﾏ, za-

hrﾐujíIíﾏ hla┗ﾐí Iharakteristik┞ zeﾏědělského pozeﾏku, které ﾏají ┗li┗ ﾐa produkčﾐí sIhop-

nost půd┞ a její ekoﾐoﾏiIké ohodﾐoIeﾐí. Pr┗ﾐí čísliIe ┗┞jadřuje kliﾏatiIký regioﾐ (0 – 9), druhá 
a třetí čísliIe příslušﾐost k hla┗ﾐí půdﾐí jedﾐotIe (01 – 78), čt┗rtá čísliIe udá┗á s┗ažitost a e┝po-

ziIi ke s┗ěto┗ýﾏ straﾐáﾏ (0 – 9) a pátá čísliIe se ┗ztahuje k hlouHIe a skeleto┗itosti půdﾐího 
profilu (0 – 9). [1] 

Každéﾏu číslu tohoto pětiﾏístﾐého kódu je ┗ příloze č. ヴ oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ přiřazeﾐa Ieﾐa 
za m

2. Ceﾐa zeﾏědělského pozeﾏku se potoﾏ určí jako součiﾐ jeho ┗ýﾏěr┞ a základﾐí Ieﾐ┞ 
upra┗eﾐé dle příloh┞ č. ヵ této ┗┞hlášk┞ ┗ Kč za ﾏ2

. Tato úpra┗a ﾏůže z┗ýšit Ieﾐu zeﾏědělského 
pozeﾏku u oHIí s počtem obyvatel nad 2 tis. o 20 – 5ヰ %. Sﾐížeﾐí Ieﾐ┞ pozeﾏku dle této přílo-

hy ﾐapříklad ﾐastá┗á, pokud jsou ┗zdáleﾐé ┗íIe ﾐež ヲ kﾏ od sou┗isle zasta┗ěﾐé části oHIe, ﾐe-

bo jde-li o pozeﾏk┞, jejiIhž zeﾏědělské ┗┞užití je prokazatelﾐě sﾐížeﾐo, ﾐeHo pokud Hezpro-

středﾐě sousedí s lesﾐíﾏ porosteﾏ, který odčerpá┗á ┗odu a ži┗iﾐ┞ z okolí. 

Mají-li části jedﾐoho pozeﾏku růzﾐé BPEJ, oIeﾐí se t┞to části saﾏostatﾐě. Cena pozemku se 

určí jako součet Ieﾐ jeho dílčíIh částí. 

„Neﾐí-li zeﾏědělský pozeﾏek víIe ﾐež ヶ let oHhospodařováﾐ a jsou ﾐa ﾐěﾏ trvalé porost┞ oIeňovaﾐé 
podle § ヴン v ﾐezastavěﾐéﾏ úzeﾏí starší ﾐež ヵ let, oIeﾐí se teﾐto pozeﾏek podle § 9 odst. ヴ a v┞ﾐásoHí se 
koeficientem 0,65.“ [18,§ 6] 
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Pokud se ted┞ ﾐa pozeﾏku ﾐehospodaří ┗íIe ﾐež ヶ let a ﾏá-li tr┗alý porost ﾐa toﾏto ﾐelesﾐíﾏ 
pozeﾏku, který je starší ﾐež ヵ let, Iharakter lesﾐího porostu, pro┗ede se oIeﾐěﾐí sta┗eHﾐího 

pozemku dle § ン až ヵ oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞. Následﾐě se pro┗ede úpra┗a dle § Γ odst. ヴ ┗┞ﾐáso-

Heﾐíﾏ koefiIieﾐteﾏ ヰ,ンヰ. Následﾐě se pro┗ede posledﾐí úpra┗a ┗┞ﾐásoHeﾐíﾏ koefiIieﾐteﾏ 
0,65. 

Upra┗eﾐá Ieﾐa zeﾏědělského pozeﾏku čiﾐí dle oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ ﾐejﾏéﾐě ヱ Kč za ﾏ2
. 

1.3.2.2 Určení ceny obvyklé metodou přímého porovnání 
Ceﾐa oH┗┞klá je v toﾏto případě statistiIk┞ ﾐejpra┗děpodoHﾐější Ieﾐa, za kterou H┞ H┞l poze-

ﾏek prodáﾐ ﾐa ┗olﾐéﾏ trhu s nemovitostmi ke dni oceﾐěﾐí. Podstatou této ﾏetod┞ je porov-

ﾐáﾐí oIeňo┗aﾐého pozeﾏku s dataHází Ieﾐ pozemků o přiHližﾐě stejﾐé jakosti. Je ted┞ ﾐezH┞t-

ﾐé, aH┞ ﾏěl oIeňo┗atel dostatečﾐý přehled o trhu s nemovitostmi v daﾐé lokalitě. V ČR ﾐeﾐí trh 
dostatečﾐě roz┗iﾐutý, proto je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ si sáﾏ oIeňo┗atel průHěžﾐě t┗ořil dataHázi koupí 
a prodejů ﾐa úro┗ﾐi s┗ého regioﾐu. Takto ┗┞t┗ořeﾐá dataHáze Ieﾐ se dále upra┗í poﾏoIí koefi-
Iieﾐtů odlišﾐosti. StatistiIkýﾏi ﾏetodaﾏi lze určit pra┗děpodoHﾐý rozsah, ┗e kteréﾏ se ﾐaIhá-
zí tržﾐí hodﾐota pozeﾏku, případﾐě Ieﾐa oH┗┞klá. 

Pr┗ﾐíﾏ krokeﾏ je, stejﾐě jako u kteréhokoli jiﾐého oIeﾐěﾐí, ideﾐtifikaIe oIeňo┗aﾐého pozem-

ku a pořízeﾐí iﾐforﾏaIí o jeho skutečﾐéﾏ sta┗u. Následuje ┗ýHěr ┗hodﾐýIh pr┗ků pro ┗┞t┗ořeﾐí 
dataHáze. V ideálﾐíﾏ případě se Hude jedﾐat o uskutečﾐěﾐé prodeje pozeﾏků ┗ daﾐé oHIi 
a ve stejnéﾏ stupﾐi úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí. OHv┞kle ┗šak ﾐeﾐí ﾏožﾐé získat dostatečﾐé ﾏﾐožst┗í 
údajů o skutečﾐýIh IeﾐáIh při prodejíIh, proto se oHraIíﾏe k ┗┞užití iﾐforﾏaIí z iﾐzerIí realit-
ﾐíIh kaﾐIeláří či k ﾐaHídkáﾏ příﾏo od ﾏajitelů ﾐeﾏo┗itostí. )ejﾏéﾐa u ﾐaHídek RK je ﾐaHízeﾐá 
Ieﾐa ┗┞šší o pro┗izi. Proto je třeHa Ieﾐ┞ upra┗it koefiIieﾐteﾏ ﾐa praﾏeﾐ Ieﾐ┞. Pouze při usku-

tečﾐěﾐýIh prodejů ﾐeﾐí třeHa cenu pozemku upravovat. Požada┗ek ﾐa stejﾐou lokalitu ┗┞Hra-

ﾐýIh pozeﾏků je ┗ ČR také proHleﾏatiIký. Dostatek prodejů či k prodeji ﾐaHízeﾐýIh pozeﾏků 
v jedﾐé oHIi lze pouze ┗ případě krajskýIh ﾏěst, ┗ ostatﾐíIh případeIh je lokalitu ﾐutﾐo rozšířit 
na ﾐejHližší oHIe oHdoHﾐé ┗elikosti a ┗ýzﾐaﾏu. 

Po ┗┞t┗ořeﾐí dataHáze je ┗hodﾐé o┗ěřit, zda se ┗ souHoru hodﾐot ﾐe┗┞sk┞tují e┝tréﾏﾐí hodﾐo-

t┞, které H┞ ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ﾐil┞ oIeﾐěﾐí. Vhodﾐou statistiIkou ﾏetodou je GruHHsův test. 

„GruHHsův test slouží pro v┞loučeﾐí v┞IhýleﾐýIh hodﾐot, které se v┞ﾏ┞kají ﾐáhodﾐé variaHilitě. Testuje-

ﾏe ﾐulovou h┞potézu, že se testovaﾐé e┝tréﾏ┞ ﾐeliší výzﾐaﾏﾐě od ostatﾐíIh hodﾐot souHoru.“ [1] 
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Nejpr┗e je zapotřeHí souHor hodﾐot seřadit podle ┗elikosti. Tíﾏ získáﾏe ﾏa┝iﾏálﾐí a ﾏiﾐiﾏálﾐí 
hodﾐotu. Následuje ┗ýpočet hodﾐot testo┗ého kritéria T1 a Tn, které jsou ┗┞jádřeﾐ┞ vzorci: 

, , 

 

kde  je aritﾏetiIký průﾏěr souHoru hodﾐot, 

 s je ┗ýHěro┗á sﾏěrodatﾐá odIh┞lka, 

 T1 je spodﾐí hraﾐiIe testo┗aIího kritéria, 

 Tn je horﾐí hraﾐiIe testo┗aIího kritéria, 

 xn je ﾐej┗┞šší hodﾐota testo┗aﾐého souHoru 

 x1 je ﾐejﾐižší hodﾐota testo┗aﾐého souboru. 

V┞počteﾐé hodﾐot┞ testo┗ého kritéria poro┗ﾐáﾏe s kritiIkýﾏi hodﾐotaﾏi podle počtu pr┗ků 
souHoru dle ﾐásledujíIí taHulk┞: 

n α  = 0,05 n α  = 0,05

3 1,150 15 2,408

4 1,469 16 2,443

5 1,673 17 2,475

6 1,822 18 2,504

7 1,938 19 2,531

8 2,031 20 2,557

9 2,109 21 2,580

10 2,177 22 2,603

11 2,235 23 2,624

12 2,287 24 2,644

13 2,331 25 2,662

14 2,371

Kritické hodnoty T1α = Tnα pro Grubbsův test

 

Tab. 1.1 TaHulka kritiIkýIh hodﾐot GruHHso┗a testu 

Jestli je ﾐěkterá z hodnot T1 nebo Tn ┗┞šší ﾐež odpo┗ídajíIí kritiIká hodﾐota, ┗┞loučí se jedﾐa 
z extréﾏﾐíIh hodﾐot. Je-li T1 ≥ Tヱα , ┗┞loučí se x1 , jeli Tn > Tﾐα , ┗┞loučí se xn. Test opakujeﾏe až 
do sta┗u, kd┞ jsou oHě kritiIké hodﾐot┞ ﾏeﾐší. Potoﾏ je souHor použitelﾐý se ┗šeﾏi zH┞lýﾏi 
hodﾐotaﾏi a lze pro┗ést poro┗ﾐáﾐí pr┗ků dataHáze. 

Posledﾐíﾏ Hodeﾏ oIeﾐěﾐí je příﾏé poro┗ﾐáﾐí ﾏezi sro┗ﾐá┗aﾐýﾏi pozeﾏk┞ a oIeňo┗aﾐou 
ﾐeﾏo┗itostí ﾐa základě ﾐěkolika kritérií. Jedﾐotli┗á kritéria jsou ┗oleﾐa ﾐa základě koﾐkrétﾐího 
druhu pozeﾏku dle ú┗ah┞ oIeňo┗atele. Společﾐá kritéria pro ┗šeIhﾐ┞ pozeﾏk┞ ﾏohou Hýt 
lokalita, přístup ﾐa pozeﾏek, s┗ažitost teréﾐu, ┗elikost či t┗ar pozeﾏku. U zeﾏědělskýIh po-

zeﾏků Hude zohledﾐěﾐa k┗alita půd┞ ﾐeHo zeﾏědělské ┗┞užití ふpole či past┗iﾐaぶ. U sta┗eHﾐíIh 
pozeﾏků se Hude přihlížet ﾐa┗íI ke sta┗eHﾐí připra┗eﾐosti ふiﾐžeﾐýrské sítěぶ, dopra┗ﾐíﾏu pří-
stupu ﾐeHo také ﾏožﾐosti parko┗áﾐí ﾐa pozeﾏku. 
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2 PŘÍPADOVÁ STUD)E 

Cíleﾏ práIe je zhodﾐotit ┗li┗ úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí ┗e d┗ou ┗┞HraﾐýIh lokalitáIh ┗ okrese Šum-

perk. Pro přehledﾐost je tato případo┗á studie čleﾐěﾐa do oddílů dle stupňů úzeﾏﾐího pláﾐo-

┗áﾐí. Pr┗ﾐí částí práIe je oIeﾐěﾐí ┗┞HraﾐýIh pozeﾏků jako orﾐá půda ┗ ﾐesta┗eHﾐíIh ploIháIh. 
Druhýﾏ stupﾐěﾏ je siﾏulo┗at skutečﾐost, že jsou t┞to pozeﾏk┞ určeﾐ┞ úzeﾏﾐě pláﾐo┗aIí do-

kumeﾐtaIí k zasta┗ěﾐí. Ve třetí části případo┗é studie jsou t┞to pozeﾏk┞ oIeﾐěﾐ┞ jako pozem-

k┞ sta┗eHﾐí, čili pozeﾏk┞, pro které H┞lo ┗┞dáﾐo úzeﾏﾐí rozhodﾐutí. 

Ceﾐa ┗šeIh pozeﾏků je ┗ ráﾏIi jedﾐotli┗ýIh částí studie staﾐo┗eﾐa Ieﾐou zjištěnou dle plat-

ﾐýIh oIeňo┗aIíIh předpisů a ﾐásledﾐě také Ieﾐou oH┗┞klou poﾏoIí ﾏultikriteriálﾐí metody 

příﾏého poro┗ﾐáﾐí. 

Pro příﾏé poro┗ﾐáﾐí jsou do dataHáze ┗┞Hráﾐ┞ pozeﾏk┞ ﾐaHízeﾐé realitﾐíﾏi kaﾐIelářeﾏi ﾐa 

s┗ýIh iﾐzertﾐíIh ser┗ereIh, které jsou podoHﾐé oIeňo┗aﾐýﾏ pozeﾏkůﾏ a zásadﾐě se od nich 

ﾐeliší. Do dataHáze jsou zahrﾐut┞ pouze pozeﾏk┞, které jsou dohledatelﾐé ┗e ┗eřejﾐě přístup-

ﾐé dataHázi katastru ﾐeﾏo┗itostí. Je tak ﾏožﾐé o┗ěřit, zda jsou iﾐzero┗aﾐé údaje sprá┗ﾐé 
a zjistit další případﾐé Iharakteristik┞, jako jsou ﾐapř. ┗ěIﾐá Hřeﾏeﾐa, která ovli┗ňují požado-

vanou cenu v inzerci. 

Iﾐzero┗aﾐé Ieﾐ┞, které jsou zařazeﾐ┞ do dataHází pozeﾏků, jsou o┗ěřeﾐ┞ pro použití poﾏoIí 
GruHHso┗a testu. Tak jsou ┗┞loučeﾐ┞ t┞ Ieﾐ┞ pozeﾏků, které H┞ ﾏohli zkreslit ┗ýsledﾐé Ieﾐ┞ 
získaﾐé ﾐa základě poro┗ﾐáﾐí. 

2.1 CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

2.1.1 Okres Šumperk 

Teﾐto sprá┗ﾐí Ielek leží ┗ se┗erﾐí části OloﾏouIkého kraje. Po okresu OloﾏouI je rozlohou 

1 313 km
2
 [8] druhým ﾐej┗ětším okresem v tomto kraji. Počet oH┞┗atel dle Malého le┝ikoﾐu 

oHIí ヲヰヱヴ je 122 735 [8]. Okres Šuﾏperk je t┗ořeﾐ 78 obcemi, z toho Β ﾏěst┞ ふtřeﾏi oH┗od┞ 
oHIí s rozšířeﾐou půsoHﾐostí: Šuﾏperk, )áHřeh a MohelﾐiIe). 

Z hlediska dopra┗ﾐí přístupﾐosti je okres Šuﾏperk ┗ýhodﾐě položeﾐ ﾐa křižo┗atkáIh silﾐičﾐíIh 
i železﾐičﾐíIh tras IelorepuHliko┗ého ┗ýzﾐaﾏu. Jedﾐá se zejﾏéﾐa o dálﾐiIi R35 z Mohelnice 

do OloﾏouIe, ﾐa kterou ﾐa┗azují silﾐiIe ヱ. tříd┞ do )áHřehu a Šuﾏperku, které jsou již z ┗elké 
části ┗edeﾐ┞ ﾏiﾏo oHIe. Výzﾐaﾏﾐý je také železﾐičﾐí uzel )áHřeh ﾐa Mora┗ě, který leží 
na páteřﾐí trati ﾏezi Prahou a Ostravou. 

Míra ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti se ┗ této se┗erﾐí části OloﾏouIkého kraje v posledﾐíIh ヲ leteIh poh┞Hu-

je v průﾏěru o ヱ,ヵ až ヲ proIeﾐtﾐí Hod┞ ﾐad Ieloﾐárodﾐíﾏ průﾏěreﾏ, a┗šak jsou zde ┗ýzﾐaﾏﾐé 
rozdíl┞ ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi ﾏěst┞ okresu. 
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Tab. 2.1 Sro┗ﾐáﾐí úro┗ﾐě ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti ┗ okrese Šuﾏperk a ┗ Ielé ČR [Γ] 

Šuﾏperk spolu s druhýﾏ ﾐej┗ětšíﾏ ﾏěsteﾏ )áHřeheﾏ jsou z hlediska ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti ﾐa 
oHdoHﾐé úro┗ﾐi ふHřezeﾐ ヲヰヱヴ IIa ヱヰ,ヵ %, Hřezeﾐ ヲヰヱヵ IIa Β,ヶ %ぶ[9], zatíﾏIo ﾏěsto MohelﾐiIe 
je v toﾏto ohledu ﾐa lepší poziIi ふHřezeﾐ ヲヰヱヴ 8,6 %, Hřezeﾐ ヲヰヱヵ ヶ,Α %)[9]. Je to způsoHeﾐo 
d┗ěﾏa ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏi zaﾏěstnavateli, a to firmami Siemens Elektromotory s.r.o. a Hella Auto-

technik Nova a.s., které sídlí ┗e ﾏěstě MohelﾐiIe a zaﾏěstﾐá┗ají dohroﾏad┞ okolo ン tisíI za-

ﾏěstﾐaﾐIů ┗ širokéﾏ spektru úro┗ﾐě k┗alifikaIe. Naopak ﾐapř. ┗e ﾏěstě Haﾐušo┗iIe 
a v horskýIh oHlasteIh okresu je ﾐezaﾏěstﾐaﾐost ﾐa ┗┞soké úro┗ﾐi ふHřezeﾐ ヲヰヱヴ ヱヴ,ヱ %, Hře-

zen 2015 12,8 %)[9], sro┗ﾐatelﾐé s ﾐěkterýﾏi oHlastﾏi se┗erﾐíIh ČeIh. Dík┞ poloze ﾐěkterých 

oHIí Hlízko ziﾏﾐíIh středisek je ale teﾐto ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐezaﾏěstﾐanosti koﾏpeﾐzo┗áﾐ stále se 
roz┗íjejíIíﾏ Iesto┗ﾐíﾏ ruIheﾏ. OHlast Jeseﾐíků, která z části leží v okresu Šuﾏperk, je ┗ýzﾐam-

ﾐý Iíl turistů v ziﾏﾐíﾏ i letﾐíﾏ oHdoHí ┗ ráﾏIi Ielé Mora┗┞. 

 
Obr. 2.1 Poloha Šuﾏperského okresu a OloﾏouIkého kraje ┗ ČR [10] 
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2.1.2 Část obce Veselí 

Veselí je ﾏalá ┗esﾐiIe patříIí do sdružeﾐí oHIí Pa┗lo┗, do kterého adﾏiﾐistrati┗ﾐě patří Α sou-

sedíIíIh sídel a samota Střítež. Páteřﾐí koﾏuﾐikaIí oHIe je silﾐiIe ヲ. tříd┞ spojujíIí ﾏěsto Mo-

helﾐiIe a oHeI Městečko Trﾐá┗ka. OHčaﾐské ┗┞Ha┗eﾐí oHIe t┗oří společeﾐský důﾏ a sporto┗ﾐí 
areál se zázeﾏíﾏ pro společeﾐské akIe, ┗še ┗e ┗lastﾐiIt┗í oHIe. OHeIﾐí úřad a obchod 

s potravinami se ﾐaIhází ┗e ヴ kﾏ ┗zdáleﾐéﾏ Pa┗lo┗ě, pošta, škola a ostatﾐí služH┞ ┗ 10 km 

┗zdáleﾐé Mohelnici. 

V oHIi Pa┗lo┗ žilo ┗ roce 2014 dle Malého le┝ikoﾐu oHIí 616 obyvatel [8]. Úzeﾏﾐí pláﾐ [5] 

z roku ヲヰヱヴ u┗ádí, že ┗ sídle Veselí žije ヶΓ oH┞┗atel a při ┗┞užití ┗šeIh roz┗ojo┗ýIh ploIh H┞ se 
jejiIh počet ﾏohl z┗ýšit až ﾐa Γヰ. 

Pro ﾐo┗ě ┗zﾐiklé RD jsou ┗ obci k dispoziIi pouze přípojk┞ NN. Místﾐí část Veselí ﾐeﾏá ┗eřejﾐý 
┗odo┗od, pouze ┗lastﾐí zdroj zřízeﾐý ┗ ヵヰ. leteIh pro zeﾏědělský zá┗od, ﾐa který jsou ﾐapojeﾐ┞ 
ﾐěkteré doﾏ┞ ┗ oHIi. E┝istuje projekt ┗eřejﾐého ┗odo┗odu, který ale ┗ současﾐé doHě ﾐeﾏá 
jasﾐě staﾐo┗eﾐý terﾏíﾐ realizaIe, proto pro účel┞ oIeﾐěﾐí pozeﾏků pro RD ﾐeﾐí ﾏožﾐo u┗ažo-

┗at přípojku ┗odo┗odu ke sta┗eHﾐí parIele. Kaﾐalizačﾐí přípojka aﾐi přípojka pl┞ﾐu ﾐejsou 
do oHIe při┗edeﾐ┞. 

2.1.3 Město Zábřeh 

Obec s rozšířeﾐou půsoHﾐostí )áHřeh je po Šuﾏperku druhýﾏ ﾐej┗ětšíﾏ ﾏěsteﾏ okresu. Roz-

kládá se na 3 ヴヵΒ hektareIh, které zahrﾐují také přidružeﾐé oHIe Dolﾐí Bušíﾐo┗, Hﾐě┗ko┗, Pi-

voﾐíﾐ a VáIla┗o┗. Město )áHřeh je důležitýﾏ železﾐičﾐíﾏ uzleﾏ ﾐa trase Praha – Ostrava. 

K dispoziIi ﾏá ┗elﾏi doHré dopra┗ﾐí spojeﾐí do okresﾐího, krajského a po železnici 

i do hla┗ﾐího ﾏěsta. Je to ┗elﾏi oHlíHeﾐé rezideﾐčﾐí sídlo s příjeﾏﾐýﾏ prostředíﾏ, roz┗iﾐutýﾏi 
služHaﾏi a Hohatou okolﾐí přírodou. Ve ﾏěstě je k dispoziIi pošta, ﾐěkolik )Š a SŠ, kiﾐo, ﾐěkolik 

sporto┗išť ┗četﾐě kr┞tého Hazéﾐu a fotHalo┗ého stadioﾐu. Ve ﾏěstě )áHřehu žilo ┗ roce 2014 

dle Malého le┝ikoﾐu oHIí 13 798 obyvatel [8]. Pro ﾐo┗ě ┗zﾐiklé RD jsou ┗ řešeﾐé lokalitě 
k dispozici přípojk┞ NN, NTL pl┞ﾐu, ┗odo┗odﾐí a kaﾐalizačﾐí přípojka. 



 

 

 

  27 

 

 
Obr. 2.2 Poloha ﾏístﾐí části Veselí a ﾏěsta )áHřeh v okrese Šuﾏperk [10] 
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2.2 PODKLADY PRO OCENĚNÍ 

Podklady pro oIeﾐěﾐí H┞l┞ získáﾐ┞ z ┗eřejﾐě dostupﾐýIh aktuálﾐíIh iﾐforﾏaIí z katastru nemo-

vitostí [7], jež jsou oHsaheﾏ Příloh┞ B a C. Jedﾐá se přede┗šíﾏ o iﾐforﾏaIe o katastrálﾐíﾏ 
úzeﾏí, čísle parIel┞, ┗ýﾏěře a druhu oIeňo┗aﾐýIh pozeﾏků. )ﾐázorﾐěﾐí poloh┞ oIeňo┗aﾐýIh 

parcel v ráﾏIi okresu Šuﾏperk u┗ádí předIhozí kapitola. Výřez┞ příslušﾐýIh částí katastrálﾐí 
ﾏap┞ a ┗┞zﾐačeﾐí parIel jsou součástí Přílohy A. 

Téﾏateﾏ této případo┗é studie je proHleﾏatika ┗li┗u úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí ﾐa Ieﾐ┞ pozeﾏků, 
proto H┞l┞ pro oIeﾐěﾐí použit┞ také aktuálﾐí úzeﾏﾐí pláﾐ┞ jedﾐotli┗ýIh oHIí. Výřez┞ ÚP 
s legeﾐdou a předﾏětﾐýﾏi pozeﾏk┞ jsou součástí Příloh┞ D. 

OIeňo┗aﾐé parIel┞ ﾐeleží ┗ katastrálﾐíIh úzeﾏí ﾏěst, pro které je ┗┞dáﾐa Ieﾐo┗á ﾏapa sta-

┗eHﾐíIh pozeﾏků. 

Metodika oIeňo┗áﾐí pozeﾏků se řídí příslušﾐýﾏi prá┗ﾐíﾏ předpis┞ a sou┗isejíIí literaturou, 

která oHsahuje teoretiIká ┗ýIhodiska pro tuto práIi. Hla┗ﾐíﾏ zdrojeﾏ je pak Teorie oIeňo┗áﾐí 
ﾐeﾏo┗itostí [ヱ]. 

VšeIhﾐ┞ Iito┗aﾐé zdroje a apliko┗aﾐé prá┗ﾐí předpis┞, ┗četﾐě iﾐterﾐeto┗ýIh zdrojů, jsou uve-

deny v sezﾐaﾏu použitýIh zdrojů. 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE PAVLOV 

Katastrálﾐí úzeﾏí Veselí u MohelﾐiIe je ┗ ráﾏIi úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí řešeﾐo ┗ ÚP oHIe Pa┗lo┗. 
)astupitelst┗o oHIe Pa┗lo┗ sIh┗álilo s┗ůj pr┗ﾐí a aktuálﾐě platﾐý úzeﾏﾐí pláﾐ ┗ roce 2014 pro-

středﾐiIt┗íﾏ OOP č.01/2014 která ﾐaH┞la účiﾐﾐosti ヲ9. 3. 2014. 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE MĚSTA ZÁBŘEH 

Obec s rozšířeﾐou půsoHﾐostí )áHřeh sIh┗álila aktuálﾐě platﾐý úzeﾏﾐí pláﾐ v roce 2010 pro-

středﾐiIt┗íﾏ OOP č. ヱ/ヲヰヱヰ., která ﾐaH┞la účiﾐﾐosti ヲヴ. 5. 2010. )áro┗eň tak pozH┞l platﾐosti 
předIhozí úzeﾏﾐí pláﾐ z roku 1997. 
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2.3 )DENT)F)KACE POSUZOVAN8C( POZEMK0 

Pro oIeﾐěﾐí a ﾐásledﾐé poro┗ﾐáﾐí H┞l┞ ┗┞Hráﾐ┞ 2 pozemky v růzﾐýIh lokalitáIh šuﾏperského 
okresu. B┞l┞ z┗oleﾐ┞ sta┗eHﾐí parcela v rezideﾐčﾐí oblasti ﾏěsta )áHřeh a pozemek v ﾏalé oHIi 
Veselí ┗e ┗zdáleﾐosti 11 km od MohelﾐiIe, který je v úzeﾏﾐíﾏ pláﾐu zahrﾐut do ploch pro byd-

leﾐí. 

2.3.1 Pozemek č. な –p.č. ににば/に, k.ú. Veselí u Mohelnice 

Obr. 2.3 Pohled ﾐa pozeﾏek p.č. ヲヲΑ/ヲ, k.ú. Veselí u MohelﾐiIe [11] 

Pozeﾏek leží ┗ okrajo┗é části oHIe Veselí se vstupem silﾐiIe ヲ. tříd┞ přes pozeﾏek p. č. ヲヲΑ/Β 
stejﾐého ﾏajitele. Možﾐá zásta┗Ha ﾐa toﾏto pozeﾏku H┞ Hezprostředﾐě navazovala 

na stá┗ajíIí zásta┗Hu RD ┗ oHIi. Jedﾐá se o ﾏírﾐě s┗ažitou parIelu, která je ┗ současﾐé doHě 
┗┞uží┗áﾐa z části jako tr┗alý tra┗ﾐí porost a z části jako orﾐá půda. Na pozeﾏek ﾐejsou při┗ede-

ﾐ┞ iﾐžeﾐýrské sítě. V k.ú. Veselí u MohelﾐiIe se ﾐe┗┞sk┞tují zápla┗o┗á úzeﾏí. AutoHuso┗á za-

stá┗ka je od hraﾐiIe pozeﾏku ┗zdáleﾐa ンヰヰ ﾏ po ﾏístﾐí koﾏuﾐikaIi. 

Katastr ﾐeﾏo┗itostí e┗iduje teﾐto pozeﾏek jako zeﾏědělský Hez žádﾐého oﾏezeﾐí ┗lastﾐiIké-
ho prá┗a ふdruh pozeﾏku: tr┗alý tra┗ﾐí porost – ┗iz Příloha Bぶ o ┗ýﾏěře ヲ ΑΑン m

2
. Parcela je 

v soukroﾏéﾏ ┗lastﾐiIt┗í. Na pozemku jsou stanoveny 2 stupně BPEJ. Pr┗ﾐí části o ┗ýﾏěře 
30 m

2
 je přiřazeﾐa jedﾐotka ヵヱΒヱヴ, druhé části o ┗ýﾏěře ヲ 743 m

2
 je přiřazeﾐa jedﾐotka 54068. 

BPEJ ┗ětší části pozeﾏku řadí zeﾏědělskou půdu do V. tříd┞ oIhraﾐ┞ dle vyhlášk┞ č. ヴΒ/ヲヰヱヱ 
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Sb. [14, § ヱ]. Podle MetodiIkého pok┞ﾐu odHoru lesa a půd┞ k odﾐíﾏáﾐí půd┞ ze )PF dle záko-

na České ﾐárodﾐí rad┞ č. 334/1992 Sb. o oIhraﾐě zeﾏědělského půdﾐího foﾐdu ze dﾐe 
ヱヲ.ヶ.ヱΓΓヶ, č.j. OOLP/ヱヰヶΑ/Γヶ ふdále jeﾐ „MetodiIký pok┞ﾐ“ぶ, jsou do této tříd┞ situo┗áﾐ┞ půd┞, 
které ﾏají ┗elﾏi ﾐízkou produkčﾐí sIhopﾐost a lze ted┞ u těIhto půd předpokládat efekti┗ﾐější 
ﾐezeﾏědělské ┗┞užití. Meﾐší část pozeﾏku se řadí do IV. tříd┞ oIhraﾐ┞ [ヱヴ, § ヱ] a dle Metodic-

kého pok┞ﾐu se jedﾐá o půd┞ s pře┗ážﾐě podprůﾏěrﾐou produkčﾐí sIhopﾐostí, které jsou ┗┞u-

žitelﾐé pro ┗ýsta┗Hu. 

Stá┗ajíIí ÚP [5] zahrﾐuje pozeﾏek do ploIh zasta┗itelﾐýIh, sﾏíšeﾐýIh oH┞tﾐýIh. 

2.3.2 Pozemek č. に –p.č. ねひぬね/なぱど, k.ú. Zábřeh na Moravě 

Obr. 2.4 Pohled ﾐa pozeﾏek p.č. ヴΓンヴ/ヱΒヰ, k.ú. )áHřeh ﾐa Mora┗ě [11] 

Pozeﾏek leží ┗ okrajo┗é části ﾏěsta )áHřeh ┗ ﾐo┗ě ┗zﾐikajíIí zásta┗Hě RD v oHlíHeﾐé lokalitě 
Na Výsluﾐí. Na pozeﾏek je přístup z ﾏístﾐí asfalto┗é koﾏuﾐikaIe. Možﾐá zásta┗Ha ﾐa toﾏto 
pozemku by bezprostředﾐě ﾐa┗azo┗ala ﾐa ﾐo┗ě ┗zﾐikajíIí zástavbu RD v sousedst┗í. Jedﾐá se 
o ﾏírﾐě s┗ažitou parcelu. Na pozemek jsou při┗edeﾐ┞ koﾏpletﾐí iﾐžeﾐýrské sítě. ParIela ﾐeleží 
v zápla┗o┗éﾏ úzeﾏí. )astá┗ka MHD je od hraﾐiIe pozeﾏku ┗zdáleﾐa Βヰヰ ﾏ. 

Katastr nemovitostí e┗iduje teﾐto pozeﾏek jako orﾐá půda ふ┗iz Příloha Cぶ o ┗ýﾏěře 1 255 m
2
. 

Parcela je v soukroﾏéﾏ ┗lastﾐiIt┗í. Přiřazeﾐá Hoﾐito┗aﾐá půdﾐě ekologiIká jedﾐotka je rozdě-
leﾐa ﾐa ヲ části, pr┗ﾐí ふo ┗ýﾏěře ヱ 217 m

2
) ﾏá číslo 53211, druhá ふo ┗ýﾏěře ンΒ m

2ぶ ﾏá číslo 

ヵンヲヵヱ. OHě t┞to čísla BPEJ jsou zařazeﾐ┞ do IV. tříd┞ oIhraﾐ┞ dle ┗┞hlášk┞ č. 48/2011 Sb. 

[14, § 1]. Podle MetodiIkého pok┞ﾐu jsou do této tříd┞ situo┗áﾐ┞ půd┞ s pře┗ážﾐě podprůﾏěr-

ﾐou produkčﾐí sIhopﾐostí, které jsou ┗┞užitelﾐé pro ┗ýsta┗Hu. 

Stá┗ajíIí ÚP zahrﾐuje pozeﾏek do ploIh zasta┗itelﾐýIh, určeﾐýIh pro H┞dleﾐí [6]. 
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2.4 ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY 

)┗oleﾐé parIel┞ jsou ┗ této části případo┗é studie oIeňo┗áﾐ┞ jako pozeﾏk┞ zeﾏědělské. Je 
siﾏulo┗áﾐa skutečﾐost, že se jedﾐá o ﾐesta┗eHﾐí pozeﾏk┞ sloužíIí zejﾏéﾐa pro hospodařeﾐí se 
zeﾏědělskou půdou. 

2.4.1 Určení ceny zjištěné u zemědělských pozemků 

)ákladﾐí Ieﾐ┞ pozeﾏků jsou určeﾐ┞ dle příloh┞ č. ヴ oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. [ヱΒ] 
podle údajů o BPEJ e┗ido┗aﾐýIh ┗ katastru ﾐeﾏo┗itostí. Oba pozemky jsou rozděleny ﾐa ヲ části 

o růzﾐýIh BPEJ. Podle příloh┞ č. ヵ oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ jsou základﾐí Ieﾐ┞ upra┗eﾐ┞ přirážkaﾏi. 
V obci Pavlov, jejíž součástí je k.ú. Veselí u MohelﾐiIe, žije ﾏéﾐě ﾐež ヲ tis. oH┞┗atel, ﾐeﾐí proto 
počítáﾐo se žádﾐou přirážkou. Ve ﾏěstě )áHřeh žije ヱン 798 oH┞┗atel, přirážka tak čiﾐí ヱヲヰ%. 

Parcela č. 1 – p.č. ははぴ/は, k.ú. Veselí u Mohelnice 

227/2 Veselí u MohelﾐiIe trvalý travﾐí porost 30 51814 4,63 0 4,63 1,00 138,90

227/2 Veselí u MohelﾐiIe trvalý travﾐí porost 2743 54068 1,20 0 1,20 1,00 3 291,60

1,24

Určeﾐí Ieﾐ┞ zjištěﾐé zeﾏědělskýIh pozeﾏků dle § ヶ v┞hlášk┞ č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. ve zﾐěﾐí v┞hlášk┞ č. ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH.
min. ZC 

[Kč/ﾏ²]
Cena pozemku 

[Kč]
k.ú. Druh pozemku

Výﾏěra 
[m²]

BPEJ
ZC 

[Kč/ﾏ²]

Cena celkem za 1 m² 

Přirážka 
[%]

ZCU 

[Kč/ﾏ²]
p.č.

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

Parcela č. 2 – p.č. 4934/1ふね, k.ú. Zábřeh na Moravě  

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě orﾐá půda 1217 53211 5,75 120 12,65 1,00 15 395,05

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě orﾐá půda 38 53251 4,62 120 10,16 1,00 386,23

12,57

Určeﾐí Ieﾐ┞ zjištěﾐé zeﾏědělskýIh pozeﾏků dle § ヶ v┞hlášk┞ č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. ve zﾐěﾐí v┞hlášk┞ č. ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH.

p.č. k.ú. Druh pozemku
Výﾏěra 

[m²]
BPEJ

ZC 

[Kč/ﾏ²]
Přirážka 

[%]

ZCU 

[Kč/ﾏ²]
min. ZC 

[Kč/ﾏ²]
Cena pozemku 

[Kč]

Cena celkem za 1 m² 
(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

2.4.2 Určení ceny obvyklé zemědělských pozemků metodou přímého 
porovnání 

V okrese Šuﾏperk se v současﾐé doHě ﾐaHízejí k prodeji zeﾏědělské pozeﾏk┞ pře┗ážﾐě 

v katastru ﾏeﾐšíIh oHIí. Pro určeﾐí Ieﾐ┞ ┗┞HraﾐýIh pozeﾏků H┞ly z iﾐzertﾐíIh ser┗erů ┗┞t┗oře-

ny 2 dataHáze dle lokalit, ┗e kterýIh se ﾐaIházejí oIeňo┗aﾐé pozeﾏk┞. Pr┗ﾐí dataHáze zahrﾐuje 
pozemky v ﾏalýIh oHIíIh ┗ okrese Šuﾏperk a druhá u┗ádí iﾐzero┗aﾐé pozeﾏk┞ ┗e ﾏěsteIh 
tohoto okresu. Pokud H┞lo ﾏožﾐé zjistit koﾐkrétﾐí parIelu a její BPEJ, H┞la pro sro┗ﾐáﾐí použita 
cena za m

2
 dle BPEJ. Pokud iﾐzero┗aﾐý zeﾏědělský pozeﾏek ﾐeH┞lo ﾏožﾐé přesﾐě ideﾐtifiko-

┗at, H┞la použita průﾏěrﾐá Ieﾐa pro příslušﾐé k.ú. dle ┗┞hl. č. 298/2014 Sb. o staﾐo┗eﾐí se-

zﾐaﾏu katastrálﾐíIh úzeﾏí s přiřazeﾐýﾏi průﾏěrﾐýﾏi základﾐíﾏi Ieﾐaﾏi zeﾏědělskýIh po-

zeﾏků [13]. 

Ceﾐ┞ iﾐzero┗aﾐýIh pozeﾏků se ﾏetodou příﾏého poro┗ﾐáﾐí upra┗í poﾏoIí koefiIieﾐtů odliš-
nosti. Nejprve je provedena redukce na pramen ceny koeficientem KCR, který upravuje inzero-

┗aﾐou Ieﾐu zejﾏéﾐa o pro┗izi RK. Pouze u pozeﾏku, u kterého H┞la zjištěﾐa oH┗┞klá Ieﾐa jiﾐýﾏ 
odhadcem, k redukIi ﾐa praﾏeﾐ Ieﾐ┞ ﾐedoIhází. Další koefiIieﾐt┞ Kヱ až Kヵ upra┗ují iﾐzero┗aﾐé 
ceny podle ┗ýﾏěr pozeﾏku, jejiIh ﾏožﾐého ┗┞užití pro zeﾏědělskou ┗ýroHu, k┗alit┞ půd┞, 
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ro┗iﾐﾐosti či s┗ažitosti teréﾐu a ┗zdáleﾐosti od oHIe. Posledﾐíﾏ koefiIieﾐteﾏ KΒ se jsou Ieﾐ┞ 
zeﾏědělskýIh pozeﾏků upra┗eﾐ┞ dle ú┗ah┞ oIeňo┗atele. 

Databáze inzerovaných zemědělských pozemků v lokalitě č. の pro ocenění 

Č. Popis Cena za m2 

1 

Bratrušov Pozemek v obci Bratrušov o celkové výměře ひ なねぱ m2. Jedná se o ornou půdu 
v mírně svažitém terénu, vhodný jako pastvina, k zemědělské činnosti nebo jako zahrádky. )S v dosahu. BPEJ: 72914 (dle BPEJ ね,にに Kč/m2) 

   
Plocha pozemku: 9 148 m2 

Datum aktualizace: 7. 2. 2015 )D zakázky: 405499  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

15 Kč 

vč. provize 

RK 

 

2 

Mladeč Nabízíme k prodeji zemědělský pozemek o rozloze なひばな m² v Mladči. Mladeč je 
obec v Olomouckém kraji, ね km západně od Litovle a にど km severozápadně 
od Olomouce, na hranici C(KO Litovelské Pomoraví. Pozemek je zahrnut v LPIS. BPEJ: nelze zjistit ゅdle vyhl. にひぱ/にどなね Sb. なに,はの Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 1 971 m2 

Datum aktualizace: 13. 2. 2015 )D zakázky: 0326  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

15 Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

3 

Oskava - Bedřichov Prodeji zemědělského pozemku v Bedřichově u Oskavy. Celková rozloha pozem-

ku je 6 396 m² a je částečně zahrnut v LP)S. Bedřichov u Oskavy leží v okrese Šumperk, v Olomouckém kraji. BPEJ: 84068 (dle BPEJ な,にど Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 6 396 m2 

Datum aktualizace: 12. 2. 2015 )D zakázky: 0506  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

なの Kč 

vč. provize 
RK 

4 

(ynčina 

Dva pozemky v k. ú. (ynčina s celkovou výměrou など 707 m2, orná půda. Jedná se o pozemky ve zjednodušené evidenci - přídělový plán. Pro info volejte uvedené-ho makléře. BPEJ: nelze zjistit ゅdle vyhl. にひぱ/にどなね Sb. に,ねに Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 10 707 m2 

Datum aktualizace: 27. 1. 2015 )D zakázky: PO22770 1636374  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

11 Kč 

5 

Zvole 

Prodej 10 582 m2 orné půdy v k.ú. Zvole u Zábřeha, okres Šumperk. Jedná se 
o pozemky parc. č. にぱにぱ ゅの 032 m2) a 2268 (5 550 m2ょ. Prodej přímo od majitele. 
BPEJ: nelze zjistit ゅdle vyhl. にひぱ/にどなね Sb. ば,なに Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 10 582 m2 

Datum aktualizace: 4. 5. 2015 )D zakázky: 20732  

Zdroj: http://www.zemedelskepozemky.cz/ 

20 Kč 

bez RK 
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Č. Popis Cena za m2 

6 

Písařov Prodej orné půdy o celkové výměře にど 104 m2 na okraji obce Písařov. Na hranici 
pozemku je el. přípojka. Možnost využití k vlastní zemědělské výrobě nebo mož-nost pronájmu, případně umístění mobilního domu apod. Přístup k pozemku je po obecní komunikaci. BPEJ: 93621, 93631 (průměrně dle jednotlivých výměr 
a dle BPEJ 2,65 Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 20 104 m2 

Datum aktualizace: 3. 7. 2014 )D zakázky: 386420  

Zdroj: http://www.bioreality.cz/ 

13,43 Kč 

7 

Postřelmůvek Pozemek určený pro zemědělské účely v dobře dostupné části obce. Současné využití jako orná půda. BPEJ: nelze zjistit ゅdle vyhl. にひぱ/にどなね Sb. は,ばば Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 12 890 m2 

Datum aktualizace: 3. 7. 2014 )D zakázky: 372884  

Zdroj: http://www.bioreality.cz/ 

なは Kč 

8 

Ruda nad Moravou 

Pozemek v obci Ruda nad Moravou s výměrou ぱ 543 m². V současné době veden jako trvalý travní porost. Na pozemku nejsou evidována žádná omezení ani ná-jemní smlouva. Jedná se o krajní pozemek s příjezdovou cestou. V ÚP obce vede-ný jako plochy zemědělské – louky, pastviny, zahrady. Pozemek se nachází 
v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně. BPEJ: 74099, 74310, 

72904 ゅprůměrně dle jednotlivých výmě  a dle BPEJ に,など Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 8 543 m2 

Datum aktualizace: 11. 3. 2015 )D zakázky: ZWE-P1112  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

15 Kč 

vč. provize 
RK 



 

 

 

  35 

 

Č. Popis Cena za m2 

9 

Bludov Prodám zemědělské pozemky KÚ Bludov, okres Šumperk. Parcely č. ぬどどひ/ば 
a ぬどどひ/なぬ mají charakter trvalého travního porostu. Celková výměra にどひの m2. Zapsáno na LV č. などひば. BPEJ: ののぱどど ゅdle oceňovací vyhl. ば,ぱば Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 2 095 m2 

Datum aktualizace: 25. 4. 2015 )D zakázky: N00770  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

12 Kč 

(4, 12, tabulka ┗lastﾐí zdroj) 

Grubbsův parametrický test 

Z testu ┗┞pl┞ﾐulo, že žádﾐou z hodﾐot ﾐeﾐí potřeHa ┗┞loučit. ふ┗iz příloha E) 

Určení ceny obvyklé zemědělského pozemku č. の pomocí indexu odlišnosti 

Přímé porovnání - část 1

Č. Lokalita Výměra (m2
) Jiné

Oceň. 
objekt

Veselí 2 773
trvalý travní porost, mírně svažitý terén, 

dobrý přístup, v obci

1 Bratrušov 9 148
orná půda, pastvina, mírně svažitý terén, dobrý 

pUístup, na okraji obce

2 Mladeč 1 971
orná půda, rovinatý terén, dobrý pUístup, mimo 

obec

3 Oskava - BedUichov 6 396 orná půda, mírně svažitý terén, na okraji obce
4 Hynčina 10 707 orná půda, pastvina, svažitý terén, mimo obec

5 Zvole 10 582
orná půda, mimo obec, rovinatý terén, dobrý 

pUístup

6 PísaUov 20 104
orná půda, pastvina, svažitý terén, dobrý 

pUístup, el. pUípojka, mimo obec
7 PostUelmůvek 12 890 orná půda, mírně svažitý terén, dobrý pUístup

8 Ruda nad Moravou 8 543
trvalý travní porost, pastvina, mírně svažitý 

terén, dobrý pUístup, na okraji obce

9 Bludov 2 095
trvalý travní porost, rovinatý terén, dobrý 

pUístup, na okraji obce  
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Přímé porovnání - část 2

Č.
Cena 

požadovaná 
resp. zaplacená 

KCR

Cena po redukci 

na pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Cena oceňovaného 
objektu odvozená

Kč/m² Kč
K1×  … × 

K8
Kč/m²

1 15,00 0,90 13,50 0,99 1,00 1,13 1,00 1,00 1,00 1,13 11,99

2 15,00 0,90 13,50 1,01 1,05 1,48 1,05 0,98 1,00 1,60 8,46

3 15,00 0,90 13,50 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,50

4 11,00 0,95 10,45 0,99 1,00 1,05 0,95 0,98 1,00 0,98 10,68

5 20,00 0,95 19,00 0,99 1,05 1,25 1,05 0,98 1,00 1,35 14,11

6 13,43 0,95 12,76 0,98 1,00 1,06 0,95 0,98 1,05 1,04 12,31

7 16,00 0,95 15,20 0,98 1,05 1,23 0,95 1,00 1,00 1,23 12,37

8 15,00 0,90 13,50 0,99 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,04 13,01

9 12,00 0,95 11,40 1,01 1,00 0,95 1,05 1,00 1,00 1,00 11,43

Celkem průměr Kč 13,65 Kč 11,98

Minimum Kč 10,45 Kč 8,46

Maximum Kč 19,00 Kč 14,11

Směrodatná výběrová odchylka                                                       2,43 s 1,68

Pravděpodobná spodní hranice                                                       11,22 průměr - s             10,31

Pravděpodobná horní hranice                                                       16,07 průměr + s             13,66

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na výměru                                                                                       

K2 Koeficient úpravy na využití pozemku                                                                                                
K3 Koeficient úpravy na kvalitu půdy                                                                                        
K4 Koeficient úpravy na rovinnost, svažitost                                                                                                 
K5 Koeficient úpravy dle vzdálenosti od obce                                                                                                 
K6

K7

K8 Koeficient úpravy dle úvahy oceňovatele/autora                                                                                                 
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce pUiměUeně nižší (vč. provize RK 0,ř0; jinak 0,ř5)

IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × KŘ)                                                                                                                                 
U oceňovaného objektu se pUi pUímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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Databáze inzerovaných zemědělských pozemků v lokalitě č. は  pro ocenění 

Č. Popis Cena za m2 

1 

Uničov Prodej orné půdy v obci Nová Dědina u Uničova, ぬ ぬのぱ m2, k.ú. Nová Dědina 
u Uničova, příjezdová cesta, bez nájemní smlouvy. Pozemek leží u pozemní ko-munikace č. ねねは, v současné době není zatížen nájemní smlouvou. BPEJ: nelze zjistit ゅdle vyhl. にひぱ/にどなね Sb. なの,ばひ Kč/m2) 

      
Plocha pozemku: 3 358 m2 

Datum aktualizace: 3. 2. 2015 )D zakázky: 39041  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

35 Kč 

vč. provize 
RK 

 

2 

Zábřeh Orná půda na okraji obce Zábřehu na Moravě. 
BPEJ: 55800 (dle BPEJ ば,ぱば Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 13 423 m2 

Datum aktualizace: 18. 3. 2015 )D zakázky: 441990  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

20 Kč 

vč. provize 

RK 

ゅzlevněno 
z にの Kčょ 

3 

Litovel Orná půda v katastrálním území obce Litovel. BPEJ: nelze zjistit (dle vyhl. にひぱ/にどなね Sb. なね,はば Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 24 159 m2 

Datum aktualizace: 3. 7. 2014 )D zakázky: 376791  

Zdroj: http://www.bioreality.cz/ 

はど Kč 
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Č. Popis Cena za m2 

4 

Mohelnice Draženou nemovitostí je pozemek p.č. にぱぬど/に - ostatní plocha a pozemek p.č. 
2831/11 - orná půda, vše v k.ú. Mohelnice, okres Šumperk, které jsou situovány 
v západní části k.ú. a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné ko-

munikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. BPEJ: 35600 (dle BPEJ なの,ばば Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 5 349 m2 

Datum aktualizace: 20. 2. 2015 )D zakázky: 311038044  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

50,48 Kč 

(znalecký 
posudek pro 

účely draž-
by) 

 

5 

Postřelmov Pozemek KN なぱなば/ひぱ o celkové výměře なに 417 m2 v k.ú. Postřelmov, který se nachází v přímé blízkosti Šumperka. Pozemek je veden jako orná půda, je obdě-láván, ale nevázne na něm nájemní smlouva. BPEJ: 52113, 52112 (průměrně dle jednotlivých výměr a dle BPEJ に,のは Kč/m2) 

  
Plocha pozemku: 12 417 m2 

Datum aktualizace: 4. 4. 2015 )D zakázky: 20740  

Zdroj: http://www.zemedelskepozemky.cz/ 

ぬひ Kč 

(bez RK) 

6 

Postřelmov Pozemek KN なぱなば/なね o celkové výměře にに 717 m2 v k.ú. Postřelmov, který se nachází v přímé blízkosti Šumperka. Pozemek není příliš vzdálen od obce. Poze-mek je veden jako orná půda ゅvysoká bonitaょ, je obděláván, ale nevázne na něm nájemní smlouva. Je dobře přístupný ze silnice. BPEJ: 54300, 51400 (průměrně 
dle jednotlivých výměr a dle BPEJ なな,ばぱ Kč/m2) 

    
Plocha pozemku: 12 417 m2 

Datum aktualizace: 4. 4. 2015 )D zakázky: 20739  

Zdroj: http://www.zemedelskepozemky.cz/ 

4ひ Kč 

(bez RK) 

ふヴ, ヱヲ, taHulka ┗lastﾐí zdrojぶ 
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Grubbsův parametrický test 

Z testu vyplynulo, že žádﾐou z hodﾐot ﾐeﾐí potřeHa ┗┞loučit. ふ┗iz příloha E) 

Určení ceny obvyklé zemědělského pozemku č. は pomocí indexu odlišnosti 

Přímé porovnání - část 1

Č. Lokalita Výměra (m2
) Jiné

Oceň. 
objekt

Zábřeh 1 255
trvalý travní porost, rovinatý terén, dobrý 

přístup, v obci

1 Uničov 3 358
orná půda, mírně svažitý terén, dobrý pUístup, na 

okraji obce

2 ZábUeh 13 423
orná půda, rovinatý terén, dobrý pUístup, na 

okraji obce

3 Litovel 24 159 orná půda, mimo obec

4 Mohelnice 5 349
orná půda, rovinatý terén, dobrý pUístup, na 

okraji obce

5 PostUelmov 12 417 orná půda, rovinatý terén, mimo obec

6 PostUelmov 22 717
orná půda, rovinatý terén, mimo obec, vysoká 

bonita  

Přímé porovnání - část 2

Č.
Cena 

požadovaná 
resp. zaplacená 

KCR

Cena po redukci 

na pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Cena oceňovaného 
objektu odvozená

Kč/m² Kč
K1×  … × 

K8
Kč/m²

1 35,00 0,90 31,50 0,99 1,05 1,09 0,98 1,00 1,00 1,11 28,49

2 20,00 0,95 19,00 0,98 1,05 1,02 1,00 1,00 1,00 1,05 18,09

3 60,00 0,90 54,00 0,98 1,05 1,08 1,00 0,98 1,10 1,20 45,10

4 50,48 0,95 47,95 0,98 1,05 1,09 1,00 1,00 1,10 1,24 38,76

5 39,00 0,95 37,05 0,98 1,05 0,97 1,00 0,98 1,10 1,08 34,28

6 49,00 0,95 46,55 0,98 1,05 1,05 1,00 0,98 1,10 1,17 39,81

Celkem průměr Kč 39,34 Kč 34,09

Minimum Kč 19,00 Kč 18,09

Maximum Kč 54,00 Kč 45,10

Směrodatná výběrová odchylka                                                       12,82 s 9,62

Pravděpodobná spodní hranice                                                       26,52 průměr - s             24,46

Pravděpodobná horní hranice                                                       52,16 průměr + s             43,71

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na výměru                                                                                       

K2 Koeficient úpravy na využití pozemku                                                                                                
K3 Koeficient úpravy na kvalitu půdy                                                                                        
K4 Koeficient úpravy na rovinnost, svažitost                                                                                                 
K5 Koeficient úpravy dle vzdálenosti od obce                                                                                                 
K6

K7

K8 Koeficient úpravy dle úvahy oceňovatele/autora                                                                                                 
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce pUiměUeně nižší (vč. provize RK 0,ř0; jinak 0,ř5)

IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × KŘ)                                                                                                                                 
U oceňovaného objektu se pUi pUímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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Dílčí rekapitulace 

Rekapitulace cen zemědělských pozemků 

227/2 Veselí u MohelﾐiIe 1,24 3 430,50

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě 12,57 15 781,28

33 220,54

42 782,95

Ceﾐa zjištěﾐá 
[Kč/ﾏ²]

Ceﾐa zjištěﾐá 
[Kč]

RekapitulaIe Ieﾐ zeﾏědělskýIh pozeﾏků
Ceﾐa oHvyklá 

[Kč]
p.č. k.ú. Ceﾐa oHvyklá 

[Kč/ﾏ²]
11,98

34,09  

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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2.5 POZEMKY URČENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM K ZASTAVĚNÍ 

V ﾐásledujíIí části případo┗é studie je u ┗┞HraﾐýIh pozeﾏků siﾏulo┗áﾐ další stupeň úzeﾏﾐího 
pláﾐo┗áﾐí. Pozeﾏk┞ Hudou oIeﾐěﾐ┞ jako spadajíIí do ploIh určeﾐýIh úzeﾏﾐíﾏ pláﾐeﾏ oHIí 
k zasta┗ěﾐí. 

2.5.1 Určení ceny zjištěné pozemků určených územním plánem 
k zastavění 

Pozeﾏk┞ určeﾐé k zasta┗ěﾐí se oIeﾐí dle ┗┞hlášk┞ č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. ┗e zﾐěﾐí ┗┞hlášk┞ 
č. ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH. § 9 odst. 4, jeﾐž odkazuje ﾐa oIeﾐěﾐí dle § 4 odst. 1 a její ┗┞ﾐásoHeﾐí koefiIien-

tem 0,30. Takto upra┗eﾐá Ieﾐa čiﾐí ﾐejﾏéﾐě ヲヰ Kč/ﾏ2
. 

PodroHﾐý ┗ýpočet základﾐí Ieﾐ┞ upra┗eﾐé ふ)CUぶ je u┗edeﾐ ┗ kapitole 2.5.1. 

Parcela č. 1 – p.č. ははぴ/は, k.ú. Veselí u Mohelnice 

227/2 Veselí u MohelﾐiIe trvalý travﾐí porost 2 773 279,99 84,0020,00

Celková zjištěﾐá Ieﾐa pozeﾏku:

Určeﾐí Ieﾐ┞ zjištěﾐé pozeﾏku určeﾐéﾏ v ÚP k zastavěﾐí dle § Γ v┞hl. č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. v platﾐéﾏ zﾐěﾐí

p.č. k.ú. Druh pozemku
Výﾏěra 

[m²]
ZCU 

[Kč/ﾏ²]
Koeficient dle 

§ Γ odst. ヱ
0,30

Ceﾐa zjištěﾐá 
[Kč/ﾏ²]

ヲンヲ Γヲヱ,ヲヱ Kč

min. ZCU 

[Kč/ﾏ²]

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

Parcela č. は – p.č. ぱぶばぱ/のふね, k.ú. Zábřeh na Moravě 

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě orﾐá půda 1 255 899,23 269,77

min. ZCU 

[Kč/ﾏ²]
20,00

Celková zjištěﾐá Ieﾐa pozeﾏku:

Výﾏěra 
[m²]

ZCU 

[Kč/ﾏ²]
Ceﾐa zjištěﾐá 

[Kč/ﾏ²]
p.č. k.ú. Druh pozemku

Koeficient dle 

§ Γ odst. ヱ
0,30

Určeﾐí Ieﾐ┞ zjištěﾐé pozeﾏku určeﾐéﾏ v ÚP k zastavěﾐí dle § Γ v┞hl. č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. v platﾐéﾏ zﾐěﾐí

ンンΒ ヵヶヰ,Βヵ Kč
(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

2.5.2 Ocenění pozemků určených územním plánem k zastavění ob-

vyklou porovnávací metodou 

Při toﾏto oIeňo┗áﾐí se posuzují pozeﾏk┞ již podle k┗alit┞ sta┗eHﾐí parIel┞, ﾐa ﾐíž Hude 
v HudouIﾐu stát sta┗Ha. OIeňujeﾏe-li pozeﾏk┞ přede┗šíﾏ pro rezideﾐčﾐí ┗ýsta┗Hu, je zapo-

třeHí z┗olit tako┗é Iharakteristik┞, jež jsou pro ﾐásledﾐý prodej pozeﾏků klíčo┗é. Opět se pro-

vede redukce na pramen ceny koeficientem KCR. Následují koeficieﾐt┞ Kヱ až KΒ. Koeficient K1 

zohledňuje ┗elikost sta┗eHﾐího pozeﾏku. Příliš ﾏalé, aﾐi příliš ┗elké pozeﾏk┞ se prodá┗ají hů-
ře, optiﾏálﾐí ┗elikost H┞la z┗oleﾐa je Βヰヰ až ヱヲヰヰ ﾏ2, Ieﾐa ┗ětšíIh a ﾏeﾐšíIh pozeﾏků ﾐež toto 
rozﾏezí se ┗hodﾐě upra┗í. Vzdáleﾐost od ﾐejHližšího ﾏěsta s roz┗iﾐutou sítí služeH je u pozem-

ků ┗ lokalitě č. ヱ ┗┞jádřeﾐa koefiIieﾐteﾏ Kヲ. Koeficieﾐt┞ Kン až Kヵ zohledňují rovinnost pozem-

ku, přístupﾐost na pozemek a ﾏožﾐost ﾐapojeﾐí ﾐa iﾐžeﾐýrské sítě. Poloha sta┗eHﾐí parIel┞ 
v ráﾏIi oHIe ふstřed oHIe ┗s. okrajo┗é částiぶ je ┗┞jádřeﾐa koeficientem K6. Koeficient K7 upravu-

je cenu s ohledeﾏ ﾐa oﾏezeﾐí ┗ýsta┗H┞. Jedﾐá se zejﾏéﾐa o regulati┗┞ RP, oIhraﾐﾐá pásﾏa 
koleﾏ ┗edeﾐí el. eﾐergie a jiﾐá oﾏezeﾐí, která ﾏají ┗li┗ ﾐa uﾏístěﾐí či t┗ar sta┗H┞. Posledﾐí 
koeficient K8 je určeﾐ dle ú┗ah┞ autora a shrﾐuje ┗šeIhﾐ┞ ostatﾐí Iharakteristik┞, které ﾏají 
┗li┗ ﾐa Ieﾐu sta┗eHﾐího pozeﾏku v poro┗ﾐáﾐí s pozeﾏk┞ oIeňo┗aﾐýﾏi. 
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V okrese Šuﾏperk H┞la pro určeﾐí Ieﾐ┞ ┗┞HraﾐýIh pozeﾏků ┗e druhéﾏ stupﾐi úzeﾏﾐího plá-
ﾐo┗áﾐí ┗┞t┗ořeﾐa ﾐásledujíIí dataHáze z iﾐzero┗aﾐýIh prodejů. Opět je dataHáze rozděleﾐa 
na ヲ části; pr┗ﾐí u┗ádí pozeﾏk┞ ┗ lokalitáIh ﾏiﾏo ﾏěsta šuﾏperského okresu, ┗e druhé jsou 
uvedeny parcely v katastru ﾏěst. 

Databáze inzerovaných pozemků určených ÚP k zastavění pro porovnání v lokalitě č. 1 

Č. Popis Cena za m2 

1 

Jestřebí Pozemek o výměře に 161 m2 v obci Jestřebí, vzdálené cca ね km od města Zábřeh. 
Pozemek leží v rovném terénu. Vhodný k výstavbě menšího rodinného domu. 

    
Plocha pozemku: 2 161 m2 

Datum aktualizace: 3. 2. 2015 )D zakázky: 307111  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

130 Kč 

vč. provize 
RK 

 

2 

Obědné Prodej pozemku o výměře ぬ 555 m2 v klidné části obce Obědné. Na hranici po-zemku přípojka elektřiny. 

  
Plocha pozemku: 3 555 m2 

Datum aktualizace: 18. 2. 2015 )D zakázky: 431554  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

126,58 Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

3 

Libina Prodej stavebního pozemku, Libina, )S u hranice pozemku. Nabízíme k prodeji stavební parcelu v centru obce Libina, u hlavní komunikace. Pozemek o celkové výměře ぬ 800 m2 je určený k výstavbě. )nženýrské sítě u hranice pozemku. 

    
Plocha pozemku: 3 800 m2 

Datum aktualizace: 21. 1. 2015 )D zakázky: 927  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

15の Kč 

vč. provize 
RK 

4 

Ruda nad Moravou Nabízíme k prodeji pozemek v Rudě nad Moravou nedaleko města Šumperka ゅcca など km od lázní Bludovょ. Celková plocha pozemku je možná rozdělit na ば samostatných parcel cca po などどど m2 nebo jako celek ke stavbě rodinných domů. V případě také ke komerčnímu využití. )S jsou zavedeny na hranici pozemku. 

   
Plocha pozemku: 7 459 m2 

Datum aktualizace: 8. 1. 2015 )D zakázky: 145083  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

129,91 Kč 

vč. provize 
RK 

5 

Brníčko 

Pozemek určený k výstavbě RD v klidné části obce Brníčko v okrese Šumperk. Parcela má celkovou výměru ひばな m2, umístěná v klidné části obce Brníčko a je přístupná z místní komunikace. V blízkosti je postaveno několik novostaveb a další původní RD. Pozemek je celodenně osluněný a nabízí nádherné výhledy do okolní přírody. Brníčko je vzdálené od okresního města Šumperk なば km a dojez-dová vzdálenost do Zábřehu je ぱ km. )S včetně nově budované kanalizace (do-končení v roce 2013) jsou na hranici pozemku. Obec je zásobována pitnou vodou 
z vodovodu. V obci je ZŠ, MŠ, knihovna, pošta, dvě prodejny s potravinářským a smíšeným zbožím, dvě pohostinství, ve středu obce se nachází fotbalové hřiště.  

  
Plocha pozemku: 971 m2 

Datum aktualizace: 22. 02. 2015 )D zakázky: 13-0228  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

201 Kč 

vč. provize 
RK 



 

 

 

  44 

 

Č. Popis Cena za m2 

6 

Třeština V insolvenčním řízení nabízíme k prodeji pozemek - zatím orná půda, ale 
v územním plánu vedený jako stavební. Pozemek se nachází v okrajové části obce. Přístupová cesta je z hlavní komunikace. )nženýrské sítě jsou na okraji pozemku. Pozemek je také vhodný na rozdělení a výstavbu více domů.   

  
Plocha pozemku: 9 556 m2 

Datum aktualizace: 11. 3. 2015 )D zakázky: 64638  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

93 Kč 

vč. daně 
z převodu 

nemovitosti 

7 

Jestřebí Prodej stavebního pozemku na kraji obce Jestřebíčko. Parcela je vhodná 
pro stavbu. IS - v dosahu do 100 m - elektřina, vodovod. Lokalita je vzdálena 
cca 4 km od města Zábřeh na Moravě. 

  
Plocha pozemku: 2 005 m2 

Datum aktualizace: 24. 2. 2015 )D zakázky: 438599  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

180 Kč 

vč. provize 
RK 

8 

(rabišín Prodej pozemku o celkové výměře ぬ はぬね m2. IS - voda, elektrika na hranici po-zemku, kanalizace vedená kolem pozemku. Klidná lokalita obce. 

  
Plocha pozemku: 3 634 m2 

Datum aktualizace: 14. 4. 2015 )D zakázky: 424830  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

なのば Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

9 

Jindřichov Prodej parcely v Nových Losinách na úpatí Jeseníků o celkové výměře ぬ 293 m2. Na hranici pozemku zaveden elektrický proud, vodovod a plyn. Bude se zavádět 
kanalizace. 

   
Plocha pozemku: 3 293 m2 

Datum aktualizace: 8. 4. 2015 )D zakázky: 440710  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

なねに,ばぬ Kč 

vč. provize 
RK 

10 

Řepová Stavební pozemek o výměře な ぬばね m2 v obci Řepová nedaleko Mohelnice. Poze-

mek je situován v mírném svahu a je zahrnutý v ÚP jako stavební. Plyn a vodo-vod na hranici pozemku, elektřina na pozemku. Pozemek je vhodný jak pro vý-stavbu domu, tak i pro rekreaci s dobrou dostupností do Mohelnice ゅは kmょ, kde je k dispozici kompletní síť obchodů a služeb. Spojení s okolními obcemi je zajiš-těno pravidelnými autobusovými spoji. 

  
Plocha pozemku: 1 374 m2 

Datum aktualizace: 27. 2. 2015 )D zakázky: 69157  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

なぱな,ひの Kč 

vč. provize 
RK 

ふヴ, ヱヲ, taHulka ┗lastﾐí zdrojぶ 

 

Grubbsův parametrický test 

Z testu ┗┞pl┞ﾐulo, že žádﾐou z hodﾐot ﾐeﾐí potřeHa ┗┞loučit. ふ┗iz příloha F) 
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Určení ceny obvyklé pozemku č. の určeného ÚP k zastavění 

Přímé porovnání - část 1

Č. Lokalita Výměra (m2
) Jiné

Oceň. 
objekt

Veselí 2 773
11 km od města, mírně svažitý terén, dobrý 

přístup, v obci, bez IS

1 JestUebí 2 161

4 km od města, rovinatý terén, dobrý pUístup, na 
okraji obce, nutno pUivést všechny IS, omezeno 

vedením VN

2 Obědné 3 555

1Ř km od města, mírně svažitý terén, dobrý 
pUístup, v obci, pouze el. pUípojka na hranici 

pozemku

3 Libina 3 800
14,5 km od města, rovinatý terén, dobrý 

pUístup, v obci, IS na hranici pozemku

4 Ruda nad Moravou 7 459
ř,5 km od města, mírně svažitý terén, dobrý 

pUístup, na okraji obce, IS na hranici pozemku

5 Brníčko 971
Ř,5 km od města, rovinatý terén, v obci, dobrý 

pUístup, IS na hranici pozemku

6 TUeština 9 556
4,5 km od města, rovinatý terén, dobrý pUístup, 

na okraji obce, IS na hranici pozemku

7 JestUebí 2 005
4 km od města, rovinatý terén, dobrý pUístup, na 

okraji obce, nutno pUivést všechny IS

8 Hrabišín 3 634
Ř,4 km od města, svažitý terén, dobrý pUístup, v 

obci, IS na hranici pozemku, 

9 JindUichov 3 293
4,Ř km od města, rovinatý terén, v obci, dobrý 

pUístup, IS na hranici pozemku

10 Tepová 1 374
6,4 km od města, mírně svažitý terén, dobrý 

pUístup, v obci, IS na hranici pozemku  
Přímé porovnání - část 2

Č.
Cena 

požadovaná 
resp. zaplacená 

KCR

Cena po redukci 

na pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Cena oceňovaného 
objektu odvozená

Kč/m² Kč
K1×  … × 

K8
Kč/m²

1 130,00 0,90 117,00 1,01 1,10 1,00 1,02 1,00 0,98 0,95 1,00 1,06 110,44

2 126,58 0,90 113,92 0,99 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 121,25

3 155,00 0,90 139,50 0,99 1,00 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 135,92

4 129,91 0,90 116,92 0,97 1,05 1,02 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,02 115,01

5 201,00 0,90 180,90 1,09 1,05 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19 151,53

6 93,00 0,98 91,14 0,96 1,10 1,02 1,02 1,00 0,98 1,00 1,00 1,08 84,25

7 180,00 0,90 162,00 1,02 1,10 1,00 1,02 1,00 0,98 1,00 1,00 1,12 144,56

8 157,00 0,90 141,30 0,99 1,05 1,02 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 136,24

9 142,73 0,90 128,46 0,99 1,10 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 113,14

10 181,95 0,90 163,76 1,05 1,05 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,13 145,49

Celkem průměr Kč 135,49 Kč 125,78

Minimum Kč 91,14 Kč 84,25

Maximum Kč 180,90 Kč 151,53

Směrodatná výběrová odchylka                                                       27,45 s 20,74

Pravděpodobná spodní hranice                                                       108,04 průměr - s             105,04

Pravděpodobná horní hranice                                                       162,94 průměr + s             146,53

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na výměru                                                                                       

K2 Koeficient úpravy na vzdálenost od města                                                                                              
K3 Koeficient úpravy na inženýrské sítě                                                                                            
K4 Koeficient úpravy na rovinnost, svažitost                                                                                                 
K5 Koeficient úpravy na pUístupnost                                                                                                 
K6 Koeficient úpravy dle polohy pozemku v obci                                                                                            
K7 Koeficient úpravy na omezení výstavby                                                                                                 
K8 Koeficient úpravy dle úvahy oceňovatele/autora                                                                                                 

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce pUiměUeně nižší (vč. provize RK 0,ř0; jinak 0,ř5)
IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × KŘ)                                                                                                                                 

U oceňovaného objektu se pUi pUímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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Databáze inzerovaných pozemků určených ÚP k zastavění pro porovnání v lokalitě č. 2 

Č. Popis Cena za m2 

1 

Moravičany 

Pozemek je v územním plánu schválen pro výstavbu nízkopodlažních rodinných domů. Pozemek je rovinatý, je možno jej použít celý pro výstavbu či z pozemku udělat několik samostatných parcel. K pozemku vede obecní nezpevněná cesta. Všechny )S jsou u hranice pozemku. Mimo rizikovou záplavovou zónu. 

  
Plocha pozemku: 6 830 m2 

Datum aktualizace: 12. 1. 2015 )D zakázky: 00167  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

ぬのど Kč 

vč. provize 
RK 

2 

Zábřeh Prodej velkého a uceleného pozemku územním plánem schváleného pro - indivi-duální bydlení v rodinných domech nebo stavby pro drobné podnikání nerušící-ho a neobtěžujícího charakteru v Zábřehu. Umístění pozemků je nedaleko části Sídliště severovýchod. )deální pro výstavbu řadových nebo samostatně stojících nízkoenergetických domů nebo výstavbu vilové čtvrti se specifickým stylem. Velikost dvou největších pozemků činí ぱぱ どなひ m² o rozměru cca なぬど x はばばm. 
IS v dosahu od rodinné zástavby. 

  
Plocha pozemku: 89 402 m2 

Datum aktualizace: 30. 3. 2015 )D zakázky: 11359  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

なひど Kč 
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Č. Popis Cena za m2 

3 

Šumperk Prodej pozemku v Šumperku v k.ú. (orní Temenice. Pozemek o výměře の 000 m2 určen k budoucí výstavbě. Elektřina je na pozemku a IS jsou v blízkosti pozemku. 

  
Plocha pozemku: 5 000 m2 

Datum aktualizace: 2. 4. 2015 )D zakázky: 296063  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

ぬにの Kč 

vč. provize 
RK 

ゅzlevněno ze 
ねにの Kčょ 

4 

Uničov Prodej stavebního pozemku v Uničově. Celková plocha なひ 581 m2, z nichž 
18.008 m2 je určeno k výstavbě rodinných a bytových domů a な 573 m2 ke ko-merčním účelům. )nženýrské sítě na hranici pozemku. 

    
Plocha pozemku: 19 581 m2 

Datum aktualizace: 2. 4. 2015 )D zakázky: 445579  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

ねばど Kč 

vč. provize 
RK 

5 

Postřelmov Stavební pozemek o celkové výměře 9 451m2 a na něj přímo navazující stavební pozemek o celkové výměře なのね m2 v Postřelmově. Pozemky jsou dobře přístup-né a jsou situovány přímo u stávající zástavby. Pozemky jsou vedeny jako orná půda, ale nejsou vázány nájemní smlouvou. Označení v novém ÚP obce: zastavi-telné území ゅsmíšené obytné územíょ. 

  
Plocha pozemku: 9 605 m2 

Datum aktualizace: 13. 5. 2015 )D zakázky: 88093  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

ぬねひ Kč 

+ provize RK 

ふヴ, ヱヲ, taHulka ┗lastﾐí zdrojぶ 
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Grubbsův parametrický test 

Z testu vypl┞ﾐulo, že žádﾐou z hodﾐot ﾐeﾐí potřeHa ┗┞loučit. ふ┗iz příloha F) 

Zjištění tržní ceny pozemku č. は určeného ÚP k zastavění 

Přímé porovnání - část 1

Č. Lokalita Výměra (m2
) Jiné

Oceň. 
objekt

Zábřeh 1 255
rovinatý terén, dobrý přístup, v obci, IS  na 

hranici pozemku

1 Moravičany 6 830
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

na hranici pozemku, obec není město

2 ZábUeh 89 402
rovinatý terén, pUístup nutno vybudovat, na 

okraji obce, nutno pUivést IS

3 Šumperk 5 000
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

na hranici pozemku

4 Uničov 19 581

rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 
na hranici pozemku, 1573 m2 určeno ke 

komerčním účelům

5 PostUelmov 9 605
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

nutno pUivést, obec není město  

Přímé porovnání - část 2

Č.
Cena 

požadovaná 
resp. zaplacená 

KCR

Cena po redukci 

na pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Cena oceňovaného 
objektu odvozená

Kč/m² Kč
K1×  … × 

K8
Kč/m²

1 350,00 0,90 315,00 0,96 1,00 1,00 0,98 0,95 1,00 1,00 0,89 352,74

2 190,00 0,90 171,00 0,95 0,95 1,00 0,90 0,90 1,00 1,00 0,73 233,75

3 325,00 0,90 292,50 0,96 1,00 1,00 0,98 0,95 1,00 1,00 0,90 326,40

4 470,00 0,90 423,00 0,95 1,00 1,00 0,98 0,95 1,05 1,00 0,93 453,96

5 349,00 0,95 331,55 0,96 0,95 1,00 0,98 0,95 1,00 1,00 0,85 391,90

Celkem průměr Kč 306,61 Kč 351,75

Minimum Kč 171,00 Kč 233,75

Maximum Kč 423,00 Kč 453,96

Směrodatná výběrová odchylka                                                       90,59 s 81,59

Pravděpodobná spodní hranice                                                       216,02 průměr - s             270,16

Pravděpodobná horní hranice                                                       397,20 průměr + s             433,34

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na výměru                                                                                       

K2

K3 Koeficient úpravy na inženýrské sítě                                                                                            
K4 Koeficient úpravy na rovinnost, svažitost                                                                                                 
K5 Koeficient úpravy na pUístupnost                                                                                                 
K6 Koeficient úpravy dle polohy pozemku v obci                                                                                            
K7 Koeficient úpravy na omezení výstavby                                                                                                 
K8 Koeficient úpravy dle úvahy oceňovatele/autora                                                                                                 

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce pUiměUeně nižší (vč. provize RK 0,ř0; jinak 0,ř5)
IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × KŘ)                                                                                                                                 

U oceňovaného objektu se pUi pUímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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Dílčí rekapitulace 

Rekapitulace cen pozemků určených ÚP k zastavění 

227/2 Veselí u MohelﾐiIe 84,00 232 921,21

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě 269,77 338 560,85

348 787,94

441 446,25

125,78

351,75

p.č. k.ú. Ceﾐa oHvyklá 
[Kč/ﾏ²]

RekapitulaIe Ieﾐ pozeﾏků určeﾐýIh ÚP z zastavěﾐí
Ceﾐa zjištěﾐá 

[Kč/ﾏ²]
Ceﾐa zjištěﾐá 

[Kč]
Ceﾐa oHvyklá 

[Kč]

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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2.6 STAVEBNÍ POZEMKY 

Posledﾐíﾏ ┗┞Hraﾐýﾏ stupﾐěﾏ úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí jsou pozeﾏk┞ sta┗eHﾐí. Pro oIeﾐěﾐí ┗┞Hra-

ﾐýIh pozeﾏků Hude siﾏulo┗áﾐo, že se jedﾐá o ﾐezasta┗ěﾐé pozeﾏk┞, pro ﾐěž H┞lo ┗┞dáﾐo 

ﾐapříklad platﾐé rozhodﾐutí o uﾏístěﾐí sta┗H┞ či úzeﾏﾐí souhlas. 

2.6.1 Určení ceny zjištěné stavebních pozemků 

Obce, v jejiIhž katastrálﾐíﾏ úzeﾏí se ﾐaIházejí oIeňo┗aﾐé pozeﾏk┞, ﾐeﾏají ┗┞daﾐou Ieﾐo┗ou 
ﾏapu sta┗eHﾐíIh pozeﾏků. JejiIh adﾏiﾐistrati┗ﾐí Ieﾐa se ro┗ﾐá základﾐí Ieﾐě ﾐezasta┗ěﾐého 
pozeﾏku určeﾐého k zasta┗ěﾐí úzeﾏﾐíﾏ souhlaseﾏ dle ┗┞hlášky č. 441/2013 Sb. ve zﾐěﾐí ┗y-

hlášk┞ č. ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH. § 4 odst. 2 jako součiﾐ základﾐí Ieﾐ┞ upra┗eﾐé ふ)CUぶ dle § ヴ odst. ヱ a její 
┗┞ﾐásoHeﾐí koefiIieﾐteﾏ ヰ,Β. Takto upra┗eﾐá Ieﾐa čiﾐí dle § ヴ odst. Α ﾐejﾏéﾐě ヱ0 Kč/ﾏ2

. 

Podrobný výpočet základní ceny upravené ゅZCU) 

227/2 Veselí u MohelﾐiIe trvalý travﾐí porost 2 773 1 450 0,65 0,60 0,80 0,85 0,90 0,90 311,48

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě orﾐá půda 1 255 1 450 0,95 0,85 0,80 1,00 1,00 1,00 936,70

227/2 Veselí u MohelﾐiIe trvalý travﾐí porost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě orﾐá půda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

227/2 Veselí u MohelﾐiIe trvalý travﾐí porost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě orﾐá půda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227/2 Veselí u MohelﾐiIe 1,01 0,03 -0,02 -0,10 -0,02 0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,899

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě 1,00 0,04 -0,05 0,00 -0,01 0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,960

227/2 Veselí u MohelﾐiIe trvalý travﾐí porost 2 773 311,48 1,000 1,000 0,899 0,899

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě orﾐá půda 1 255 936,70 1,000 1,000 0,960 0,960

Určeﾐí ZÁKLADNÍ CENY staveHﾐíIh pozeﾏků dle § ン v┞hlášk┞ č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. ve zﾐěﾐí v┞hlášk┞ č. ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH.

p.č. k.ú. Druh pozemku
Výﾏěra 

[m²]
ZCv 

[Kč/ﾏ²]
O1 O2 O3 O4

1,000

O5 O6
ZC 

[Kč/ﾏ²]

Určeﾐí INDEXU TRHU staveHﾐíIh pozeﾏků dle § ヴ v┞hl. č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. ve zﾐěﾐí v┞hl. č. ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH.

p.č. k.ú. Druh pozemku P1 P2 P3 P4 P5 P6 IT

1,000

Určeﾐí INDEXU OMEZUJÍCÍCH VLIVŮ staveHﾐíIh pozeﾏků dle § ヴ v┞hl. č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. ve zﾐěﾐí v┞hl. č. ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH.

p.č. k.ú. Druh pozemku P1 P2 P3 P4 P5

P4

P6 Io

1,000

1,000

Určeﾐí INDEXU POLOHY staveHﾐíIh pozeﾏků dle § ヴ v┞hl. č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. ve zﾐěﾐí v┞hl. č. ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH.

p.č. k.ú. P1 P2 P3 P11 IPP5 P6 P7

Ip I ZCU [Kč/ﾏ²]

Určeﾐí ZÁKLADNÍ CENY UPRAVENÉ staveHﾐíIh pozeﾏků dle § ヴ v┞hl. č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. ve zﾐěﾐí v┞hl. č. ヱΓΓ/ヲヰヱヴ SH.

p.č. k.ú. Druh pozemku
Výﾏěra 

[m²]
ZC 

[Kč/ﾏ²]
It Io

279,99

899,23

P8 P9 P10

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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Parcela č. 1 – p.č. ははぴ/は, k.ú. Veselí u Mohelnice 

227/2 Veselí u MohelﾐiIe zastavěﾐá ploIha a ﾐádvoří 2 773 279,99 223,99

Určeﾐí Ieﾐ┞ zjištěﾐé ﾐezastavěﾐého staveHﾐího pozeﾏku dle § ヴ odst. ヲ v┞hl. č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. v platﾐéﾏ zﾐěﾐí

ヶヲヱ ヱヲン,ヲヴ Kč

Koeficient 

dle § ヴ odst. ヲ
min. ZCU 

[Kč/ﾏ²]
Ceﾐa zjištěﾐá 

[Kč/ﾏ²]
p.č. k.ú. Druh pozemku

Výﾏěra 
[m²]

ZCU 

[Kč/ﾏ²]
30,00

Celková zjištěﾐá Ieﾐa pozeﾏku:
0,80

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
 

Parcela č. は – p.č. ぱぶばぱ/のふね, k.ú. Zábřeh na Moravě 

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě zastavěﾐá ploIha a ﾐádvoří 1 255 899,23 719,39

Určeﾐí Ieﾐ┞ zjištěﾐé ﾐezastavěﾐého staveHﾐího pozeﾏku dle § ヴ odst. ヲ v┞hl. č. ヴヴヱ/ヲヰヱン SH. v platﾐéﾏ zﾐěﾐí

0,80 30,00

p.č. k.ú. Druh pozemku
Výﾏěra 

[m²]
ZCU 

[Kč/ﾏ²]
min. ZCU 

[Kč/ﾏ²]
Ceﾐa zjištěﾐá 

[Kč/ﾏ²]

Celková zjištěﾐá Ieﾐa pozeﾏku: Γヰヲ ΒヲΒ,Γン Kč

Koeficient 

dle § ヴ odst. ヲ

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

2.6.2 Ocenění stavebních pozemků obvyklou porovnávací metodou 

Pro příﾏé poro┗ﾐáﾐí ﾐezasta┗ěﾐýIh sta┗eHﾐíIh pozeﾏků se použí┗ají totožﾐé koefiIieﾐt┞ od-

lišﾐosti, jako u oIeňo┗áﾐí pozeﾏků určeﾐýIh ÚP k zasta┗ěﾐí ふ┗iz kapitola ヱ.ヶ.ヲぶ. Odlišﾐosti jsou 
┗┞jádřeﾐ┞ koefiIieﾐt┞ Kヱ až KΒ. KoefiIieﾐt Kヲ, ┗┞jadřujíIí ┗zdáleﾐost oHIe od ﾏěsta, je opět 
u oIeﾐěﾐí pozemku v lokalitě č. ヲ ┗┞ﾐeIháﾐ.  

V okrese Šumperk byly pro určeﾐí oH┗┞klé Ieﾐ┞ ┗┞HraﾐýIh pozeﾏků pro oIeﾐěﾐí jako ﾐezasta-

┗ěﾐé sta┗eHﾐí pozemky ┗┞t┗ořeﾐ┞ 2 dataHáze z iﾐzero┗aﾐýIh prodejů roztříděﾐé ﾐa pozemky 

┗e ﾏěsteIh a ﾐa ┗esﾐiIíIh. 

Databáze inzerovaných stavebních pozemků pro porovnání v lokalitě č. の 

Č. Popis Cena za m2 

1 

(ynčina Nabízíme k prodeji pěkný stavební pozemek pro výstavbu RD vesnického cha-rakteru či rodinnou rekreaci o celkové výměře に ぱぬは m². Pozemek se nachází přímo v obci (ynčina, která se nachází v okrese Šumperk, v Olomouckém kraji. 

    
Plocha pozemku: 2 836 m2 

Datum aktualizace: 3. 2. 2015 )D zakázky: 0548  

Zdroj: http://www.pozemkyafarmy.cz/ 

281,73 Kč 
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Č. Popis Cena za m2 

2 

Mírov Prodej stavebního pozemku v obci Mírov, k výstavbě RD o výměře ぱぱひ m2. Na-chází se v klidné části obce. Pozemek je kompletně zasíťovaný ゅelektřina, plyn, vodovod, kanalizace, veřejné osvětleníょ. Veškerá občanská vybavenost v obci.  

   
Plocha pozemku: 889 m2 

Datum aktualizace: 1. 4. 2015 )D zakázky: 00181  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

230 Kč 

vč. provize 
RK 

3 

Zvole 

Prodej stavebního pozemku o celkové výměře に 080 m2 určeného k výstavbě rodinného domu. )S u pozemku - vodovod, kanalizace, elektřina, plyn. 

  
Plocha pozemku: 2 080 m2 

Datum aktualizace: 31. 3. 2015 )D zakázky: N00763  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

385 Kč 

vč. provize 
RK 

4 

Rájec Stavební pozemek na okraji obce Rájec, která leží v těsné blízkosti města Zábřeh. Pozemek o výměře な 367 m2 je se sklonem k severu, jižní hranici pozemku lemu-je stromořadí, které lze vykácet. K pozemku vede příjezdová, zpevněná cesta. IS 

na hranici pozemku, nataženo pouliční osvětlení, kanalizace řešená prozatím jímkou, veřejná kanalizace v projektu, možnost vlastní studny. Pozemek neleží 
v záplavové zóně. Dobrá dopravní dostupnost, kompletní občanská vybavenost.  

   
Plocha pozemku: 1 367 m2 

Datum aktualizace: 16. 2. 2015 )D zakázky: 00056  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

419 Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

5 

Květín Pozemek pro stavbu RD v obci Květín. Výměra pozemku je にどどど m2. Elektřina 
i plyn na hranici pozemku, kanalizace není, voda obecní. K pozemku vede příjez-dová komunikace. Obec se nachází ぬば km od Olomouce, ね km od Mohelnice. 

  
Plocha pozemku: 2 000 m2 

Datum aktualizace: 18. 03. 2015 )D zakázky: 23599  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

280 Kč 

vč. provize 

RK 

6 

Králová Rovinatý pozemek o výměře ひねな m2 k výstavbě RD v klidné části obce Králová – Medlov. Pozemek je oplocený, )S na hranici pozemku – voda, kanalizace, plyn, elektřina. Stavba může být dle územního plánu は metrů od hranice pozemku, výška max. 7– 8 metrů, možné obytné podkroví, střecha sklon ぬど°- ねの°. 

   
Plocha pozemku: 941 m2 

Datum aktualizace: 8. 4. 2015 )D zakázky: 97  

Zdroj: http://www.motylreality.cz/ 

313,50 Kč 

vč. provize 
RK 

7 

Buková Stavební pozemek o celkové výměře cca にどにな m2 v Bukové u Studené Loučky. )nženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Kanalizace není, je potřeba vybudovat vlastní jímku. Příjezdová cesta je obecní a udržovaná. Zastávka autobusu je pří-mo u pozemku. Pozemek se nachází v centru obce. 

  
Plocha pozemku: 2 021 m2 

Datum aktualizace: 16. 2. 2015 )D zakázky: 418312  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

325 Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

8 

Studená Loučka Pozemek v k.ú. Studená Loučka, obec Mohelnice, územním plánem obce určen jako stavební, vhodný pro výstavbu rodinného nebo rekreačního bydlení. Velmi mírně svažitý pozemek o rozměrech ca. のひ x ねに m leží na okraji obce a je snadno dostupný z obecní komunikace. Vedení vody, elektřiny a plynu jsou dosažitelná 
v těsné blízkosti pozemku ゅcca. 20 m). 

  
Plocha pozemku: 2 476 m2 

Datum aktualizace: 6. 3. 2015 )D zakázky: 426344  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

332 Kč 

vč. provize 
RK 

9 

Sudkov Stavební parcela o výměře cca などどど m2 v klidné části obce Sudkov. Pozemek se 
nachází v blízkosti ZŠ. V obci je veškerá občanská vybavenost, obchody, restau-

race, hřiště, MŠ aj. Dobré spojení hromadnou dopravou do は km vzdáleného Šumperka a ぱ km vzdáleného Zábřehu na Moravě.  

  
Plocha pozemku: 1 000 m2 

Datum aktualizace: 1. 4. 2015  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

349 Kč 

vč. provize 
RK 

10 

Brníčko 

Stavební parcela o výměře な はぬは m2 v obci Brníčko, など km od Zábřehu. Parcela se nachází na jižní straně. Na pozemku možno vystavět nízkoenergetický dům nebo srubovou chalupu. Vynikající občanská vybavenost ゅlékař, ZŠ, MŠ, obchod, pošta, restauraceょ a dostupnost na bus. Lokalita k bydlení i k rekreaci. 

   
Plocha pozemku: 1 636 m2 

Datum aktualizace: 15. 4. 2015 )D zakázky: 412628  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

ねのぱ Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

11 

Ruda nad Moravou Pozemek určený k výstavbě rodinných domů v obci Ruda nad Moravou o celkové výměře ね なぬは m2. Rovinatý, slunný pozemek se nachází v centru obce. Kanaliza-ce bude obcí budovaná v roce にどなの. Plyn, obecní vodovod a elektřina vedle po-zemku podél silnice cca ぱm. Klidné a krásné místo s výhledem do krajiny. 

  
Plocha pozemku: 4 136 m2 

Datum aktualizace: 19. 1. 2015 )D zakázky: 423472  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

404 Kč 

vč. provize 
RK 

ふヴ, ヱヲ, taHulka ┗lastﾐí zdrojぶ 

Grubbsův parametrický test 

Z testu ┗┞pl┞ﾐulo, že žádﾐou z hodﾐot ﾐeﾐí potřeHa ┗┞loučit. ふ┗iz příloha G) 

Určení ceny obvyklé nezastavěného stavebního pozemku v lokalitě č. 1 

Přímé porovnání - část 1

Č. Lokalita Výměra (m2
) Jiné

Oceň. 
objekt

Veselí 2 773
11 km od města, mírně svažitý terén, dobrý 

přístup, v obci, bez IS

1 Hynčina 2 836
12 km od města, mírně svažitý terén, dobrý 

pUístup, v obci, nutno pUivést všechny IS

2 Mírov 889
7 km od města, svažitý terén, dobrý pUístup, v 

obci, IS na hranici pozemku

3 Zvole 2 080
4,Ř km od města, rovinatý terén, dobrý pUístup, 

na okraji obce, IS na hranici pozemku

4 Rájec 1 367
2,5 km od města, mírně svažitý terén, dobrý 

pUístup, na okraji obce, IS na hranici pozemku

5 Květín 2 000
4,ř km od města, rovinatý terén, dobrý pUístup, 

na okraji obce, IS na hranici pozemku

6 Králová 941

Ř,3 km od města, rovinatý terén, dobrý pUístup, 
na okraji obce, IS na hranici pozemku, omezení 

na stavbu v ÚP

7 Buková 2 021
10,3 km od města, rovinatý terén, dobrý 

pUístup, v obci, IS na hranici pozemku

8 Studená Loučka 2 476
Ř,4 km od města, rovinatý terén, dobrý pUístup, 

na okraji obce, IS nutno pUivést

9 Sudkov 1 000
6,Ř km od města, rovinatý terén, dobrý pUístup, 

na okraji obce, IS nutno pUivést

10 Brníčko 1 636
Ř,5 km od města, svažitý terén, dobrý pUístup, 

na okraji obce, IS na hranici pozemku

11 Ruda nad Moravou 4 136
ř,5 km od města, rovinatý terén, dobrý pUístup, 

v obci, IS nutno pUivést  
(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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Přímé porovnání - část 2

Č.
Cena 

požadovaná 
resp. zaplacená 

KCR

Cena po redukci 

na pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Cena oceňovaného 
objektu odvozená

Kč/m² Kč
K1×  … × 

K8
Kč/m²

1 281,73 0,95 267,64 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 261,80

2 230,00 0,90 207,00 0,93 1,05 1,04 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 214,08

3 385,00 0,90 346,50 0,98 1,10 1,04 1,05 1,00 0,95 1,00 1,00 1,11 311,43

4 419,00 0,90 377,10 0,95 1,10 1,04 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 1,03 365,51

5 280,00 0,90 252,00 0,97 1,10 1,04 1,05 1,00 0,95 1,00 1,00 1,11 227,16

6 313,50 0,90 282,15 0,93 1,05 1,04 1,05 1,00 0,95 0,95 1,00 0,97 291,95

7 325,00 0,90 292,50 0,97 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 286,34

8 332,00 0,90 298,80 0,99 1,05 1,02 1,05 1,00 0,95 1,00 1,00 1,06 282,72

9 349,00 0,90 314,10 0,94 1,05 1,02 1,05 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 314,09

10 458,00 0,90 412,20 0,96 1,05 1,04 0,95 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 436,13

11 404,00 0,90 363,60 1,05 1,05 1,02 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,18 308,18

Celkem průměr Kč 290,46 Kč 280,12

Minimum Kč 207,00 Kč 214,08

Maximum Kč 412,20 Kč 436,13

Směrodatná výběrová odchylka                                                       60,12 s 61,58

Pravděpodobná spodní hranice                                                       230,34 průměr - s             218,55

Pravděpodobná horní hranice                                                       350,58 průměr + s             341,70

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na výměru                                                                                       

K2 Koeficient úpravy na vzdálenost od města                                                                                              
K3 Koeficient úpravy na inženýrské sítě                                                                                            
K4 Koeficient úpravy na rovinnost, svažitost                                                                                                 
K5 Koeficient úpravy na pUístupnost                                                                                                 
K6 Koeficient úpravy dle polohy pozemku v obci                                                                                            
K7 Koeficient úpravy na omezení výstavby                                                                                                 
K8 Koeficient úpravy dle úvahy oceňovatele/autora                                                                                                 

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce pUiměUeně nižší (vč. provize RK 0,ř0; jinak 0,ř5)
IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × KŘ)                                                                                                                                 

U oceňovaného objektu se pUi pUímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

Dílčí rekapitulace 

Rekapitulace cen nezastavěných stavebních pozemků 

227/2 Veselí u MohelﾐiIe 223,99 621 123,24

4934/180 ZáHřeh ﾐa Moravě 719,39 902 828,93

776 772,76

866,50 1 087 457,50

RekapitulaIe Ieﾐ ﾐezastavěﾐýIh staveHﾐíIh pozeﾏků
Cena 

zjištěﾐá [Kč]
Ceﾐa oHvyklá 

[Kč/ﾏ²]
Ceﾐa oHvyklá 

[Kč]

280,12

p.č. k.ú. Ceﾐa zjištěﾐá [Kč/ﾏ²]

 
(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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Databáze inzerovaných stavebních pozemků pro porovnání v lokalitě č. は 

Č. Popis Cena za m2 

1 

Zábřeh Stavební pozemek v atraktivní lokalitě města Zábřeh o celkové výměře な 071 m2. Parcela schválena v územním plánu jako stavební. )nženýrské sítě vodovod, ka-nalizace a elektřina na hranici pozemku. )nternet je přiveden optickým kabelem. 

  
Plocha pozemku: 1 071 m2 

Datum aktualizace: 14. 4. 2015 )D zakázky: 445529  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

936 Kč 

vč. provize 
RK 

 

2 

Šumperk Prodej stavební parcely o celkové výměře な どばぱ m2. Na hranici parcely jsou veš-keré )S ゅelektřina, plyn, kanalizace, veřejný vodovodょ. Atraktivní, slunná lokalita s východní expozicí, klidná část obce. 

 
Plocha pozemku: 1 078 m2 

Datum aktualizace: 4. 3. 2015 )D zakázky: 433284  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

900 Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

3 

Šumperk 

Prodej stavební parcely o celkové výměře ひどに m2. Na hranici parcely jsou veške-ré )S ゅelektřina, plyn, kanalizace, veřejný vodovodょ. V případě rychlého prodeje je cena k jednání. Atraktivní, slunná lokalita s JZ expozicí, klidná část obce. 

  
Plocha pozemku: 902 m2 

Datum aktualizace: 20. 3. 2015 )D zakázky: 431950  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

1 300 Kč 

vč. provize 
RK 

4 

Mohelnice - Podolí Rovinatý stavební pozemek o výměře な なぱば m2 v Podolí u Mohelnice v klidné části hned na začátku obce. K místu, kde se pozemek nachází, vede soukromá cesta, která z な/の patří k pozemku a není průjezdná. Za pozemkem je louka. 
Na hranici pozemku jsou všechny )S. V zadní části pozemku je navezená povr-chová hlína pro srovnání pozemku.  

  
Plocha pozemku: 1 187 m2 

Datum aktualizace: 17. 3. 2015 )D zakázky: 216  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

1 028 Kč 

vč. provize 
RK 

5 

Zábřeh Stavební pozemek o celkové výměře ののは m2 v žádané lokalitě v centru města Zábřeh. V blízkosti parcely jsou veškeré )S. 

  
Plocha pozemku: 556 m2 

Datum aktualizace: 5. 4. 2015 )D zakázky: 393180  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

576 Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

6 

Zábřeh Pozemek pro výstavbu RD v žádané lokalitě města Zábřeh. Nově vybudovaná stavební část města. Veškeré )S na hranici pozemku včetně optického kabelu. 

  
Plocha pozemku: 617 m2 

Datum aktualizace: 19. 4. 2015 )D zakázky: 345906  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

な どどど Kč 

vč. provize 
RK 

7 

Zábřeh Pozemek pro výstavbu RD v žádané lokalitě města Zábřeh. Nově vybudovaná stavební část města. Veškeré )S na hranici pozemku včetně optického kabelu. 

  
Plocha pozemku: 509 m2 

Datum aktualizace: 19. 5. 2015 )D zakázky: 345911  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

9のど Kč 

vč. provize 
RK 

8 

Mohelnice Nabízíme k prodeji stavební pozemek v klidné části Mohelnice o celkové výměře 
863 m2. Na hranici parcely jsou veškeré )S ゅelektřina, plyn, kanalizace, veřejný vodovodょ. Příjezdová cesta včetně veřejného osvětlení je obecní a udržovaná. 

  
Plocha pozemku: 863 m2 

Datum aktualizace: 15. 4. 2015 )D zakázky: 449970  

Zdroj: http://www.mmreality.cz/ 

1 150 Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

9 

Zábřeh Pozemek pro výstavbu RD v žádané lokalitě města Zábřeh. Nově vybudovaná stavební část města. Veškeré )S na hranici pozemku včetně optického kabelu. 

  
Plocha pozemku: 506 m2 

Datum aktualizace: 17. 3. 2015 

ID zakázky: 226  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

ぱのど Kč 

vč. provize 
RK 

10 

Dolní Studénky Prodej pozemku v nově vybudované lokalitě "Třemešek" mezi obcemi Dolní Studénky a Nový Malín. Celková výměra な.どねの m2. Na pozemek jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě. Je vybudována komunikace i veřejné osvětlení.  

  
Plocha pozemku: 1 045 m2 

Datum aktualizace: 15. 4. 2015 )D zakázky: PO1402:1677015  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

880 Kč 

11 

Bludov Nabízíme stavební pozemky určené k výstavbě rodinných domů v obci Bludov, lokalita "Za Školou". Jedná se o klidnou venkovskou lokalitu obklopenou příro-

dou, v blízkosti kompletní občanská vybavenost, tenisové kurty, základní škola, obchodní dům. Cena včetně )S, příjezdové komunikace a veřejného osvětlení. 

   
Plocha pozemku: 1 000 m2 

Datum aktualizace: 13. 3. 2015 )D zakázky: 445579  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

699 Kč 

vč. provize 
RK 
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Č. Popis Cena za m2 

12 

Zábřeh Pozemek pro výstavbu RD v začínající vilové čtvrti pod Račicí. Tato atraktivní lokalita na kraji města nabízí krásný výhled do krajiny. Celková výměra je 
948 m2, veškeré sítě jsou na hranici pozemku. K pozemku vede nová asfaltová komunikace s pouličním osvětlením. Dostupnost do centra cca な,の km. V blízkos-ti je zastávka M(D cca などど m, mateřská a základní škola cca な km. 

   
Plocha pozemku: 948 m2 

Datum aktualizace: 4. 2. 2015 )D zakázky: 56477  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

はひは Kč 

vč. provize 
RK 

13 

Postřelmov Stavební parcela o výměře などどば m2 v klidné části obce Postřelmov. Na pozemku základová deska. Všechny )S pozemku - plyn, vodovod, elektrika. Cena včetně 
projektu. 

  
Plocha pozemku: 1 007 m2 

Datum aktualizace: 14. 4. 2015 )D zakázky: 445579  

Zdroj: http://www.sreality.cz/ 

992 Kč 

vč. provize 
RK 

ふヴ, ヱヲ, taHulka ┗lastﾐí zdrojぶ 

 

Grubbsův parametrický test 

Z testu ┗┞pl┞ﾐulo, že žádﾐou z hodﾐot ﾐeﾐí potřeHa ┗┞loučit. ふ┗iz příloha G) 
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Určení ceny obvyklé stavebního pozemku v lokalitě č. 2 

Přímé porovnání - část 1

Č. Lokalita Výměra (m2
) Jiné

Oceň. 
objekt

Zábřeh 1 255
rovinatý terén, dobrý přístup, v obci, IS  na 

hranici pozemku

1 ZábUeh 1 071
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

na hranici pozemku

2 Šumperk 1 078
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

na hranici pozemku

3 Šumperk 902
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

na hranici pozemku, cena "k jednání"

4 Mohelnice - Podolí 1 187
rovinatý terén, dobrý pUístup, v obci sousedící s 

městem, IS na hranici pozemku

5 ZábUeh 556

rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 
nutno pUivést, sousedí s rybníkem, omezující 

tvar pozemku

6 ZábUeh 617
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

na hranici pozemku

7 ZábUeh 509
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

na hranici pozemku

8 Rapotín 863
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

na hranici pozemku

9 ZábUeh 506

rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 
na hranici pozemku, rohový pozemek, zastíněn 

okolní zástavbou

10 Dolní Studénky 1 045
rovinatý terén, dobrý pUístup, v obci sousedící s 

městem, IS na hranici pozemku

11 Bludov 1 000
rovinatý terén, dobrý pUístup, na okraji obce, IS 

na hranici pozemku

12 ZábUeh 948
svažitý terén pod pUíjezdovou cestou, dobrý 

pUístup, na okraji obce, IS na hranici pozemku

13 PostUelmov 1 007
rovinatý terén, dobrý pUístup, v obci, IS na 

hranici pozemku  
(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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Přímé porovnání - část 2

Č.
Cena 

požadovaná 
resp. zaplacená 

KCR

Cena po redukci 

na pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO

Cena oceňovaného 
objektu odvozená

Kč/m² Kč
K1×  … × 

K8
Kč/m²

1 936,00 0,90 842,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 842,40

2 900,00 0,90 810,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 810,00

3 1 300,00 0,85 1 105,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 105,00

4 1 027,80 0,90 925,02 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 973,71

5 575,54 0,90 517,99 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,76 685,67

6 1 000,00 0,90 900,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 948,20

7 950,00 0,90 855,00 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 909,04

8 1 150,00 0,90 1 035,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 035,00

9 850,00 0,90 765,00 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,85 903,95

10 880,00 0,90 792,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 833,68

11 699,00 0,90 629,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 629,10

12 696,00 0,90 626,40 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 696,00

13 992,00 0,90 892,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 892,80

Celkem průměr Kč 822,75 Kč 866,50

Minimum Kč 517,99 Kč 629,10

Maximum Kč 1 105,00 Kč 1 105,00

Směrodatná výběrová odchylka                                                       163,52 s 138,54

Pravděpodobná spodní hranice                                                       659,23 průměr - s             727,96

Pravděpodobná horní hranice                                                       986,26 průměr + s             1 005,04

KCR Koeficient redukce na pramen ceny

K1 Koeficient úpravy na výměru                                                                                       

K2

K3 Koeficient úpravy na inženýrské sítě                                                                                            
K4 Koeficient úpravy na rovinnost, svažitost                                                                                                 
K5 Koeficient úpravy na pUístupnost                                                                                                 
K6 Koeficient úpravy dle polohy pozemku v obci                                                                                            
K7 Koeficient úpravy na omezení výstavby                                                                                                 
K8 Koeficient úpravy dle úvahy oceňovatele/autora                                                                                                 

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00,   u inzerce pUiměUeně nižší (vč. provize RK 0,ř0; jinak 0,ř5)
IO Index odlišnosti IO  = (K1 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × KŘ)                                                                                                                                 

U oceňovaného objektu se pUi pUímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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2.7 ANAL8ZA ZJ)ŠTĚN8C( V8SLEDK0 

OHsaheﾏ této posledﾐí části případo┗é studie je shrﾐutí a ┗┞hodﾐoIeﾐí získaﾐýIh ┗ýsledků, 
které jsou prezeﾐto┗áﾐ┞ poﾏoIí grafů opatřeﾐýIh koﾏeﾐtáři. Jedﾐotli┗á grafiIký zﾐázorﾐěﾐí 
deﾏoﾐstrují Ieﾐo┗é poro┗ﾐáﾐí ┗ zá┗islosti ﾐa stupﾐíIh úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí, jež jsou pro daﾐé 
pozeﾏk┞ siﾏulo┗áﾐ┞. IﾐterpretaIe ┗ýsledků oHsahuje koﾏeﾐtáře k hodﾐotáﾏ zjištěﾐýﾏ dle 
platﾐýIh Ieﾐo┗ýIh předpisů a ┗ zá┗islosti ﾐa prostudo┗áﾐí realitﾐího trhu. 

2.7.1 Porovnání cen dle jednotlivých stupňů územního plánování 

Ceny zemědělských pozemků 

 

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

Hla┗ﾐíﾏ kritérieﾏ při staﾐo┗eﾐí Ieﾐ┞ zjištěﾐé je u zeﾏědělskýIh pozeﾏků Hoﾐito┗aﾐá půdﾐě 
ekologiIká jedﾐotka, ┗┞jadřujíIí Iharakteristiku pozeﾏku z půdﾐě-ekologiIkého hlediska. Dle 
BPEJ, které jsou u┗edeﾐ┞ ┗ KN patří pozeﾏek p. č. ヲヲΑ/ヲ k. ú. Veselí u MohelﾐiIe ┗ětšiﾐou s┗é 
ploIh┞ do V. tříd┞ oIhraﾐ┞, zatíﾏIo pozeﾏek p. č. ヴΓンヴ/ヱΒヰ k. ú. )áHřeh ﾐa Mora┗ě do IV. tříd┞ 
ochrany. Z grafu je patrﾐý rozdíl pozeﾏek č. ヱ ﾏá ┗ýrazﾐě ﾐižší zjištěﾐou Ieﾐu ﾐež pozeﾏek č. 
2. Z toho je ﾏožﾐé od┗odit, že ┗ýše Ieﾐ┞ zjištěﾐé dle Ieﾐo┗ýIh předpisů ﾏá ┗zrůstajíIí teﾐdeﾐIi 
v zá┗islosti ﾐa zařazeﾐí pozeﾏku od I. do V. tříd┞ oIhraﾐ┞. 

Co se týče oH┗┞klýIh Ieﾐ, jsou t┞to ┗ poro┗ﾐáﾐí s Ieﾐaﾏi zjištěﾐýﾏi podstatﾐě ┗┞šší. OH┗┞klá 
Ieﾐa staﾐo┗eﾐá pro pozeﾏek č. ヱ odpo┗ídá Hěžﾐé situaIi i ┗ jiﾐýIh okreseIh ČR, a┗šak u dru-

hého pozeﾏku je oH┗┞klá Ieﾐa ┗ýrazﾐě ┗┞šší, ﾐež H┞ se dalo očeká┗at. Očeká┗aﾐé rozﾏezí H┞lo 
20 – ヲヵ Kč/ﾏ2, ale jak je ┗idět ﾐa iﾐzero┗aﾐýIh zeﾏědělskýIh parIeláIh, Ieﾐo┗á hladiﾐa dosa-

huje v průﾏěru ﾐad ンヰ Kč. Tato situaIe je zapříčiﾐěﾐa ﾐěkolika faktor┞, zejﾏéﾐa ﾏálo roz┗iﾐu-

týﾏ trheﾏ a ﾏalou ﾐaHídkou. 
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Ceny pozemků určených ÚP k zastavění 

 

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

Odlišﾐá situaIe ﾐastá┗á při zařazeﾐí zeﾏědělskýIh pozeﾏků úzeﾏﾐíﾏ pláﾐeﾏ do ploIh urče-

ﾐýIh pro zasta┗ěﾐí. Jak zjištěﾐá, tak i oH┗┞klá Ieﾐa ┗elﾏi ┗ýrazﾐě ┗zrostou. Je to proto, že je 
na pozeﾏk┞ ﾐahlížeﾐo z pohledu HudouIí ﾏožﾐé ┗ýsta┗H┞ a ﾏetodika staﾐo┗eﾐí zjištěﾐé Ieﾐ┞ 
se již ﾐeod┗íjí od BPEJ, ale přede┗šíﾏ od poloh┞ pozeﾏku. Také trh reaguje ﾐa zařazeﾐí pozem-

ků do ÚP ┗ýrazﾐýﾏ ﾐárůsteﾏ Ieﾐ┞, jak dokládá příﾏé poro┗ﾐáﾐí oIeňo┗aﾐého pozeﾏku 
s dataHází oHdoHﾐýIh pozeﾏků. 

Výše oH┗┞klé Ieﾐ┞ pozeﾏku č. ヱ je ┗ šﾏperskéﾏ kraji spíše ﾐižší. Je to dáﾐo odlehlou polohou 
oHIe od ﾏěst i od páteřﾐíIh koﾏuﾐikaIí kraje. Lokalita č. ヱ ﾐeﾐí zajíﾏa┗á aﾐi z hlediska cestov-

ﾐího ruIhu, jako je toﾏu ﾐapř. u l┞žařskýIh středisek ┗ se┗erﾐí části kraje. 

OHdoHﾐě jako u zeﾏědělskýIh pozeﾏků jsou zjištěﾐé Ieﾐ┞ ﾐižší ﾐež Ieﾐ┞ oH┗┞klé. Rozdíl ┗šak 
již ﾐeﾐí tak ┗ýrazﾐý. Ceﾐ┞ oH┗┞klé jsou zhruHa o ヵヰ – ヱヰヰ % ┗┞šší ﾐež Ieﾐ┞ zjištěﾐé, ┗ zá┗islosti 
ﾐa koﾐkrétﾐí lokalitě. 
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Ceny nezastavěných stavebních pozemků 

 

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

Určeﾐí Ieﾐ┞ zjištěﾐé oHou sta┗eHﾐíIh pozeﾏků H┞l┞ pro┗edeﾐ┞ ﾐa základě oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ 
[18]. Pro lokalit┞ oIeňo┗aﾐýIh pozeﾏků ﾐeﾐí ┗┞dáﾐa Ieﾐo┗á ﾏapa, základﾐí zjištěﾐá jedﾐotko-

┗á Ieﾐa H┞la proto staﾐo┗eﾐa dle § ン a ヴ. Vzhledeﾏ k toﾏu, že se jedﾐá o ﾐezasta┗ěﾐé sta┗eHﾐí 
pozeﾏk┞, je použit koefiIieﾐt ヰ,Βヰ. Jeho použití je o┗šeﾏ diskutaHilﾐí s ohledeﾏ ﾐa již tak ┗ý-
razﾐě ﾐižší Ieﾐu zjištěﾐou oproti Ieﾐě oH┗┞klé. Je-li totiž pozeﾏek oploIeﾐý a jsou-li ﾐa ﾐěj 
při┗edeﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ dostupﾐé IS, H┞lo H┞ ┗hodﾐější oIeﾐit pozeﾏek jako H┞ již ﾐa ﾐěﾏ sta┗Ha 
stála. 

Na příkladu těIhto d┗ou pozeﾏků je ﾏožﾐo pozoro┗at z┗ětšeﾐí rozdílu ﾏezi oHěﾏa lokalitaﾏi 
oproti předIhozíﾏu stupﾐi úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí. Je to jedﾐak lukrati┗ﾐější polohou druhé par-

Iel┞, ale také ┗┞ššíﾏi ﾐáklad┞ ﾐa připra┗eﾐí pozeﾏku pro HudouIí ┗ýsta┗Hu ┗e ﾏěsteIh, 
zejﾏéﾐa příjezdo┗é koﾏuﾐikaIe a IS. Náklad┞ ﾐa přípra┗u sta┗eHﾐíIh parIel jsou ┗ ﾏeﾐšíIh 
oHIíIh ﾐižší, ﾐapř. k┗ůli ﾏeﾐšíﾏu počtu IS. 
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2.7.2 Souhrnné cenové porovnání jednotlivých pozemků 

NásledujíIí ヲ graf┞ slouží k poro┗ﾐáﾐá jedﾐotko┗ýIh zjištěﾐýIh a oH┗┞klýIh Ieﾐ. V rafech jsou 

zﾐázorﾐěﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ ン stupﾐě úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí, číﾏž je ﾏožﾐé posoudit zﾏěﾐ┞ Ieﾐ ┗ sou-

vislosti s faktor┞, které je o┗li┗ňují. 

Ceny pozemku p. č. ははぴ/は k. ú. Veselí u Mohelnice v jednotlivých stupních územního plánování 

 

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 

Ceny pozemku p. č. ぱぶばぱ/のふね k. ú. Zábřeh na Moravě v jednotlivých stupních územního pláno-

vání 

 

(zdroj – ┗lastﾐíぶ 
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ZÁVĚR 

Hla┗ﾐíﾏ Iíleﾏ diploﾏo┗é práIe H┞lo určeﾐí Ieﾐ d┗ou z┗oleﾐýIh pozeﾏků ┗ okrese Šuﾏperk, 
které se ┗li┗eﾏ úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh stupﾐíIh úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí ﾏěﾐí. Podsta-

tou případo┗é studie H┞lo posoudit, jakýﾏ způsoHeﾏ se teﾐto ┗li┗ proﾏítﾐe do ┗ýše zjištěﾐýIh 
a oH┗┞klýIh Ieﾐ. Určeﾐí Ieﾐ pozeﾏků, u ﾐiIhž H┞l┞ siﾏulo┗áﾐ┞ růzﾐé stupﾐě úzeﾏﾐího pláﾐo-

┗áﾐí,  ┗edlo ke zhodﾐoIeﾐí proHleﾏatik┞ zﾏěﾐ Ieﾐ ┗ důsledku ┗li┗u úzeﾏﾐího pláﾐo┗áﾐí a 
ke zjištěﾐí příčiﾐ┞ těIhto odIh┞lek. 

Nejﾐižší jedﾐotko┗é Ieﾐ┞ H┞l┞ určeﾐ┞ u zeﾏědělskýIh pozeﾏků, zejﾏéﾐa ┗ lokalitáIh ┗zdále-

ﾐýIh od ﾏěst, a to z dů┗odu reliéfu krajiﾐ┞ okresu Šuﾏperk, který je ﾏiﾏo Horﾐoﾏora┗ský 
ú┗al koleﾏ ┗ětšiﾐ┞ ﾏěst jiﾐak kopIo┗itý s ﾐižší k┗alitou půd┞. Nej┗ětší proIeﾐtuálﾐí Ieﾐo┗ý 
ﾐárůst H┞l zaﾐaﾏeﾐáﾐ u určeﾐí zjištěﾐýIh i oH┗┞klýIh Ieﾐ při přeIhodu zeﾏědělskýIh pozeﾏků 
do ploIh určeﾐýIh ÚP k zasta┗ěﾐí. Teﾐto treﾐd se opakuje při přeIhodu z pozeﾏků určeﾐého 
ÚP k zasta┗ěﾐí ﾐa pozeﾏk┞ sta┗eHﾐí. OIeﾐěﾐí pozeﾏků ┗ řešeﾐéﾏ úzeﾏí pak pot┗rdilo skuteč-
ﾐost rostouIíIh Ieﾐ spojeﾐýIh s iﾐforﾏo┗áﾐíﾏ ┗eřejﾐosti o jejiIh předpokládaﾐéﾏ ┗┞užití. 
Ceﾐ┞ ted┞ ﾏají ┗zrůstajíIí teﾐdeﾐIi ┗ souvislosti s přiHližujíIí se realizaIí sta┗H┞. 

Případo┗á studie ┗edla ke splﾐěﾐí staﾐo┗eﾐýIh Iílů diploﾏo┗é práIe. B┞l posouzeﾐ ┗li┗ územ-

ﾐího pláﾐo┗áﾐí u d┗ou ┗┞HraﾐýIh pozeﾏků ┗ řešeﾐéﾏ úzeﾏí, kd┞ pr┗ﾐí se ﾐaIházel ┗ lokalitě 
oHIe ┗zdáleﾐé od ┗elkýIh ﾏěst okresu Šuﾏperk a druhý se ﾐaIházel ┗e druhéﾏ ﾐej┗ětšíﾏ 
ﾏěstě okresu. 

Výsledk┞ oIeﾐěﾐí pozeﾏků Ieﾐou zjištěﾐou a oH┗┞klou zřetelﾐě ukazují ﾐa ﾐesoulad úro┗ﾐí 
těIhto d┗ou Ieﾐ. Je to způsoHeﾐo oHeIﾐou platﾐostí oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ pro Ielé úzeﾏí ČR, 
ted┞ pro ┗elﾏi odlišﾐé lokalit┞. Metodika oIeňo┗aIí ┗┞hlášk┞ H┞ se ┗ HudouIﾐu ﾏěla upra┗it 
tak, aH┞ se takto staﾐo┗eﾐá Ieﾐa ┗íIe Hlížila Ieﾐě oH┗┞klé, ať už ┗ětšíﾏ rozpětíﾏ hodﾐot 
při staﾐo┗eﾐí základﾐíIh Ieﾐ, ﾐeHo prostředﾐiIt┗íﾏ dalšíIh přirážek a srážek reflektujíIí situaIi 
na trhu s nemovitostmi. 
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SEZNAM POUŽ)T8C( ZKRATEK A SYMBOL0 

 

 k.ú. katastrálﾐí úzeﾏí 
 KN  katastr ﾐeﾏo┗itostí 
 ÚP  úzeﾏﾐí pláﾐ 

 RP  regulačﾐí pláﾐ 

 BPEJ Hoﾐito┗aﾐá půdﾐě ekologiIká jedﾐotka 

 ZPF zeﾏědělský půdﾐí foﾐd 

 RK  realitﾐí kaﾐIelář 
 RD  rodiﾐﾐý důﾏ 

 IS  iﾐžeﾐýrské sítě 
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PŘÍLO(Y 

A. Výřezy katastrální mapy s oceňovanými parcelami 

 

 
Obr. 2.5 V┞zﾐačeﾐí pozeﾏku p.č. ヲヲΑ/ヲ k.ú. Veselí u MohelﾐiIe [7] 

 

 

 
Obr. 2.6 V┞zﾐačeﾐí pozeﾏku p.č. ヴΓンヴ/ヱΒヰ k.ú. )áHřeh ﾐa Mora┗ě [7] 
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B. Pozemek č. な – informace z KN 
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C. Pozemek č. に – informace z KN 
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D. Výřezy ÚP s jednotlivými oceňovanými parcelami 

 

 

Obr. 2.7 V┞zﾐačeﾐí pozeﾏku p.č. ヲヲΑ/2 k.ú. Veselí u MohelﾐiIe ┗ platﾐéﾏ úzeﾏﾐíﾏ pláﾐu [5] 



 

 

 

  77 

 

 

 



 

 

 

  78 

 

 

 

 

 

Obr. 2.8 V┞zﾐačeﾐí pozeﾏku p.č. ヴΓンヴ/ヱΒヰ k.ú. )áHřeh ﾐa Mora┗ě ┗ platﾐéﾏ úzeﾏﾐíﾏ pláﾐu [6] 



 

 

 

  79 

 

E. Grubbsův test – prodej zemědělských pozemků 

 

Jednotkové ceny Dtto seřazené MIN - MAX
1 15,00 11,00

2 15,00 12,00

3 15,00 13,43

4 11,00 15,00

5 20,00 15,00

6 13,43 15,00

7 16,00 15,00

8 15,00 16,00

9 12,00 20,00

Číselné charakteristiky průměr 14,71

s 2,57

x1 11,00

xn 20,00

T1 = (průměr - x1)/s Testová kritéria: T1 1,4467909

Tn = (xn - průměr)/s Tn 2,0587449

Kritická hodnota testu Výsledek:
n = 9 T1 < T1α 1,147<2,109

T1α=Tnα = 2,109 Tn < T1α 2,059<2,109

H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme
H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme

Grubbs]v test - zemEdElské pozemky v lokalitE 1

Závěr: Soubor hodnot neobsahuje žádné extrémní hodnoty, které by bylo zapotřebí vyloučit  

 

Jednotkové ceny Dtto seřazené MIN - MAX
1 35,00 20,00

2 20,00 35,00

3 60,00 39,00

4 50,48 49,00

5 39,00 50,48

6 49,00 60,00

Číselné charakteristiky průměr 42,25

s 14,05

x1 20,00

xn 60,00

T1 = (průměr - x1)/s Testová kritéria: T1 1,5837675

Tn = (xn - průměr)/s Tn 1,2638816

Kritická hodnota testu Výsledek:
n = 6 T1 < T1α 1,583<1,822

T1α=Tnα = 1,822 Tn < T1α 1,263<1,822

H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme
H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme

Grubbs]v test - zemEdElské pozemky v lokalitE 2

Závěr: Soubor hodnot neobsahuje žádné extrémní hodnoty, které by bylo zapotřebí vyloučit  
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F. Grubbsův test – prodej pozemků určených ÚP k zastavění 
 

Jednotkové ceny Dtto seřazené MIN - MAX
1 130,00 93,00

2 126,58 126,58

3 155,00 129,91

4 129,91 130,00

5 201,00 142,73

6 93,00 155,00

7 180,00 157,00

8 157,00 180,00

9 142,73 181,95

10 181,95 201,00

Číselné charakteristiky průměr 149,72

s 32,06

x1 93,00

xn 201,00

T1 = (průměr - x1)/s Testová kritéria: T1 1,7692454

Tn = (xn - průměr)/s Tn 1,5997358

Kritická hodnota testu Výsledek:
n = 10 T1 < T1α 1,769 < 2,177

T1α=Tnα = 2,177 Tn < T1α 1,600 < 2,177

H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme
H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme

Grubbs]v test - pozemky určené ÚP k zastavEní v lokalitE č.1

Závěr: Soubor hodnot neobsahuje žádné extrémní hodnoty, které by bylo zapotřebí vyloučit  

 

Jednotkové ceny Dtto seřazené MIN - MAX
1 350,00 190,00

2 190,00 325,00

3 325,00 349,00

4 470,00 350,00

5 349,00 470,00

Číselné charakteristiky průměr 336,80

s 99,69

x1 190,00

xn 470,00

T1 = (průměr - x1)/s Testová kritéria: T1 1,4725202

Tn = (xn - průměr)/s Tn 1,3361014

Kritická hodnota testu Výsledek:
n = 5 T1 < T1α 1,472<1,673

T1α=Tnα = 1,673 Tn < T1α 1,336<1,673

H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme
H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme

Grubbs]v test - pozemky určené ÚP k zastavEní v lokalitE č.2

Závěr: Soubor hodnot neobsahuje žádné extrémní hodnoty, které by bylo zapotřebí vyloučit  
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G. Grubbsův test – prodej stavebních pozemků 

 

Jednotkové ceny Dtto seřazené MIN - MAX
1 281,73 230,00

2 230,00 280,00

3 384,62 281,73

4 419,26 313,50

5 280,00 324,59

6 313,50 331,99

7 324,59 349,00

8 331,99 384,62

9 349,00 404,26

10 458,44 419,26

11 404,26 458,44

Číselné charakteristiky průměr 343,40

s 68,18

x1 230,00

xn 458,44

T1 = (průměr - x1)/s Testová kritéria: T1 1,6632804

Tn = (xn - průměr)/s Tn 1,6873262

Kritická hodnota testu Výsledek:
n = 11 T1 < T1α 1,663<2,235

T1α=Tnα = 2,235 Tn < T1α 1,687<2,235

H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme
H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme

Grubbs]v test - stavební pozemky v lokalitE č. 1

Závěr: Soubor hodnot neobsahuje žádné extrémní hodnoty, které by bylo zapotřebí vyloučit  

Jednotkové ceny Dtto seřazené MIN - MAX
1 936,00 575,54

2 900,00 696,00

3 1 300,00 699,00

4 1 027,80 850,00

5 575,54 880,00

6 1 000,00 900,00

7 950,00 936,00

8 1 150,00 950,00

9 850,00 992,00

10 880,00 1 000,00

11 699,00 1 027,80

12 696,00 1 150,00

13 992,00 1 300,00

Číselné charakteristiky průměr 919,72

s 192,84

x1 575,54

xn 1300,00

T1 = (průměr - x1)/s Testová kritéria: T1 1,7848245

Tn = (xn - průměr)/s Tn 1,9720430

Kritická hodnota testu Výsledek:
n = 13 T1 < T1α 1,785<2,231

T1α=Tnα = 2,331 Tn < T1α 1,972<2,231

H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme
H0 (nulovou hypotézu) nezamítáme, hodnotu nevylučujeme

Grubbs]v test - stavební pozemky v lokalitE č. 2

Závěr: Soubor hodnot neobsahuje žádné extrémní hodnoty, které by bylo zapotřebí vyloučit  


