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Abstrakt  

Úkolem diplomové práce je posoudit vliv územního plánování na cenu pozemků 

v Brně formou případové studie. Studie bude zpracována z veřejně dostupných informací a to 

především ze zákonů České republiky a z údajů o cenách pozemků, které byli získány 

za použití realitních serverů. Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. Teoretická 

část se zabývá především popisem vybrané lokality, právními aspekty územního plánování a 

objasněním základních pojmů spojených s územním plánováním. Druhá část diplomové práce 

porovnává vliv územně plánovací dokumentace na vývoj cen pozemků. 

Klíčová slova 

Územní plánování, územní plán, cena, pozemek. 

 

Abstrakt 

The task of this thesis is to assess the impact of down and country planning on the 

price of land in Brno in the form of case studies. The study will be compiled from publicly 

available information, primarily from the laws of the Czech Republic and data on land prices, 

which were obtained using real estate sites. The thesis is divided into two parts. The 

theoretical part is mainly concerned with the description of the selected sites, legal aspects of 

planning and clarifying the basic concepts associated with planning. The second part of this 

thesis compares the impact of planning documentation for the development of land prices. 
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Town and country planning, ground plan, price, land. 
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1  ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu územního plánování na cenu pozemků 

v městě  Brně. Územní plánování je jedna z nejdůležitějších činností, která ovlivňuje 

charakter dané lokality a jednotlivých pozemků a s tím i jejich cenu. Územní plán nám říká, 

kde, co a za jakých podmínek můžeme stavět. Ne každý pozemek je určen k zastavění. 

Základním předpokladem ke stavbě je, aby pozemek, na kterém chci stavět byl pozemkem 

stavebním a takto byl uveden ve výpisu z katastru nemovitostí, nebo aby byl k tomuto účelu 

určen územním plánem nebo regulačním plánem.  

Další úlohou územního plánování je, aby například nestavební pozemky v těsné 

blízkosti Brna byly přidány do územního plánu a bylo možno na nich v budoucnosti stavět. 

Územní plán je také velmi důležitý pro investory a developery, kteří se snaží, aby byla co 

největší část pozemku stavebních.  

V práci je řešeno, jak jednotlivé stupně územně plánovací dokumentace ovlivňují cenu 

pozemků ve zvolené lokalitě. Touto lokalitou jsou Chrlice. 

Posouzení je provedeno tak, že je vybraný jeden konkrétní pozemek (parcela č. 577 

v katastrálním území Brno-Chrlice), na kterém jsou simulovány různé stupně územního 

plánování.  

Nejdříve je pozemek považovaný za zemědělskou půdu a je oceněný, jak podle 

oceňovacích předpisů, tak srovnávací metodou.  

Po zjištění ceny zemědělského pozemku je uvažováno, že daný pozemek je 

v územním plánu určený k zastavění. Také tento pozemek je oceněný podle oceňovacích 

předpisů a porovnávací metodou.  

V poslední fázi je pozemek považovaný za pozemek, na kterém bylo již vydáno 

územní rozhodnutí a také je stanovena administrativní tržní cena. 
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2  CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Lokalitu Chrlice jsem si vybral z důvodu, že do dnešní doby zde nezačal stavební 

boom jako například v Soběšících, Ivanovicích, Jehnicích a dalších okrajových lokalitách 

Brna. Pravděpodobnou příčinu tohoto nezájmu spatřuji v tom, že donedávna nebyly Chrlice 

připojeny na kanalizaci. V dnešní době je již v této lokalitě kanalizace vybudována, a proto 

předpokládám, že do budoucna tedy i v této nejjižnější části Brna nastane stavební boom a 

tato lokalita se stane vyhledávanou adresou pro bydlení. 

2.1 ZÁKLADNÍ FAKTA 

Chrlice jsou bývalá samostatná obec, která byla k Brnu připojena 26. listopadu 1971. 

Od roku 1971 až do 24. listopadu 1990 byli Chrlice součástí městského obvodu Brno IV. 

Od tohoto data se Chrlice staly samostatnou městskou částí.  

Městská část Chrlice je nejjižnější městskou částí statutárního města Brna s 3 176 

obyvateli a o celkové rozloze 949,27 hektarů. Chrlice se rozkládají na levém (východním) 

břehu řeky Svratky. Přestože jsou Chrlice již skoro třicet let součástí Brna neustále si 

zachovávají vesnický charakter, který je narušen menší panelovou zástavbou. V zastavěném 

území MČ se nachází uprostřed firma CIPRES FILTR - vzduchotechnika, v jižní části 

slévárna ALFE. Dále je zde středisko správy a údržby dálnic a dálniční oddělení Policie ČR. 

V jižní části obce se nachází zemědělské areály. Průmyslová výroba je soustředěna zejména 

do skladového areálu při ul. Tovární ve východní části katastru. Západní částí chrlického 

katastru prochází dálnice D2. Převážná část chrlického katastru je tvořena ornou půdou. 

(zdroj[10]) 
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Obrázek 1- Městská část Brno Chrlice, zdroj: www.brno.cz 

2.2 SOUSEDNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Městská část Chrlice se rozkládá v jihovýchodní části území města Brna. Na severu 

sousedí s městskou částí Brno-Tuřany (k.ú. Tuřany, Holásky, Brněnské Ivanovice) a Brno jih 

(k.ú. Komárov, Přízřenice, Dolní a Horní Heršpice, ). Na území Brno-venkov sousedí s 

Modřicemi, Rebešovicemi, Otmarovem, Sokolnicemi a Kobylnicemi.  
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Obrázek 2 - Městské části města Brna, zdroj: www.brno.cz 

2.3 DOPRAVNÍ NAPOJENÍ CHRLIC NA BRNO A KOLÍ 

Chrlice mají velice dobrou dopravní dostupnost. Z centra Brna se lze do Chrlic 

dopravit několika způsoby a to z ulice Úzká, kde odjíždí pravidelný spoj MHD, linka číslo 63. 

Toto spojení je v Chrlicích zhruba za 20 minut, další alternativou je linka číslo 78 ze zastávky 

Židenice nádraží. Do Chrlic jezdí také noční spoj a to linka číslo 95 ze zastávky Hlavní 

nádraží. Při cestě do Chrlic lze využít dopravu vlakem, zastávka Chrlice na trati Přerov – 

Brno. Další možnost je individuální doprava nejvhodněji po dálnici D2 Exit 3 Chrlice. 
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2.4 HISTORIE CHRLIC 

Historie Chrlic není nijak významná, jedná se o původně zemědělskou vesnici o níž 

první zmínky pocházejí z 11. století.  

Dominantou městské části je chrlický zámek. Zámek byl postaven v II. polovině 16. 

století. Zřejmě stojí v místech někdejší tvrze. Budova pak byla několikrát přestavována. Její 

jádro tvoří barokní přestavba, kterou v l. pol. 18. století uskutečnil M. Grimm. V r. 1935 byl 

zámek přestavěn do jednopatrové dvoukřídlové budovy, jako ústav pro nevidomé. Součástí 

zámku byla i kaple v secesním slohu, která byla po roce 1960 zrušena. Počátkem padesátých 

let byly vnitřní prostory zámku upraveny pro potřeby domova důchodců. Při přestavbě po 

r. 1993 bylo přistaveno nové křídlo. (zdroj [11]) 

2.5 ŠKOLSTVÍ A KULTURA V CHRLICÍCH 

V městské části Chrlice najdeme jak mateřskou tak základní školu. Škola sídlí 

v budově, která byla postavena v roce 1897. Dále byla v roce 1935 tato budova rozšířena a to 

přístavbou. V 70. letech při výstavbě sídliště  byla postavena mateřská školka. Dalším 

vzdělávacím zařízení na území Chrlic je střední odborné učeliště obchodní, jehož součástí je i 

internát.  

V současné době jediným kulturním zařízením nacházejícím se v Chrlicích je pobočka 

knihovny Jiřího Mahena. (zdroj [11]) 

2.6 PRŮMYSL 

V zastavěném území Chrlic má sídlo firma Cipra Filtr, která se zabývá výrobou a 

montáží vzduchotechniky. V jižní části Chrlic se nachází slévárna ALFE, její vznik se datuje 

od roku 1913.  

Průmyslová výroba je soustředěna ve východní části Chrlic do velkého skladového 

areálu, který se nachází na ulici Tovární. V tomto skladovém areálu je soustředěna většina 

skromného chrlického průmyslu. V areálu se nacházejí např. firma, Unibeton, firma ILBAU, 

firma Karton Morava a mnoho dalších. 

Zemědělské areály jsou v jižní části MČ - středisko Agro Brno-Tuřany (živočišná 

výroba), areál ZEZANA a objekty AGRO Modřice. 
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Územím prochází železniční trať z Brna do Přerova s místní železniční zastávkou. 

Této výhody využívá jak zemědělský tak i průmyslový areál, oba jsou napojeny vlečkou na 

tuto trať. (zdroj [11]) 

 

 

Obrázek 3 - Městské části města Brna, zdroj: www.Brno.cz 

.  
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3  ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

3.1 CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Hlavním cílem územního plánování je pokusit se vytvořit předpoklady pro výstavbu a 

udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek příznivých pro životní 

prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel, kteří využívají dané území. 

To znamená uspokojuje potřeby současné generace, aniž by dnešní požadavky ohrožoval 

podmínky života budoucích generací. (zdroj [8], str. 12) 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 18: 

„Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 

komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem 

sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Orgány  územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i 

soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a 

konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

 Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  Přitom 

chrání krajinu  jako  podstatnou složku prostředí života  obyvatel  a  základ jejich totožnosti. 

S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje 

ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s 

ohledem na  potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

V  nezastavěném území  lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby,  zařízení, a 

jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 

přírody a krajiny, pro veřejnou  dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále 

taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití  pro  účely  rekreace a 

cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 

centra. 

Na  nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu 

způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.“ (zdroj [8], str. 12) 
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3.1.1 Úkoly územního plánování 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 19: úkolem územního plánování je: 

• „zjiš ťovat  a  posuzovat  stav území, jeho  přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

• stanovovat  koncepci  rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území 

• prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení,  

jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné  zdraví,  životní  

prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 

hospodárné využívání 

• stanovovat  urbanistické,  architektonické a estetické požadavky na využívání  a  

prostorové  uspořádání  území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 

řešení staveb 

• stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro  umístění a 

uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

• stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

• vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof  a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

• vytvářet  v území podmínky pro odstraňování  důsledků  náhlých hospodářských změn 

• stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

• prověřovat a  vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z 

veřejných rozpočtů na změny v územ, 

• vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

• určovat nutné asanační,  rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

• vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů  před  

negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak 

• regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, uplatňovat  poznatky  

zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 

péče.“ (zdroj [8], str. 12) 

3.2 ÚZEMNÍ PLÁN 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 43: 
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„Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen"urbanistická koncepce"), uspořádání 

krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména 

zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově  nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně 

prospěšné  stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 

pro využití těchto ploch a koridorů.“  (zdroj [8], str. 20) 

Územní plán obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a to v kontextu 

s potřebami a přáními obyvatel dané vesnice či města. Podmínkou je, aby územní plán obce 

nebyl v rozporu se zásadami územního rozvoje kraje a politice územního rozvoje. (zdroj[8], 

str. 20) 

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. Územní plán může být také 

vydán pouze pro vymezenou část území obce. Územní plán se vydává formou opatření 

obecné povahy podle správního řádu. (zdroj[8], str. 20) 

„Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem 

obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.“ (zdroj [8], 

str. 20) 

3.2.1 Pořízení územního plánu 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 44: „O pořízení územního plánu rozhoduje 

zastupitelstvo obce 

• z vlastního podnětu, 

• na návrh orgánu veřejné správy, 

• na návrh občana obce, 

• na  návrh  fyzické  nebo  právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná 

práva k pozemku nebo stavbě na území obce.“ (zdroj [8], str. 20) 

3.3 REGULAČNÍ PLÁN 

Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, prostorové umístění 

a uspořádání staveb, ochranu hodnot a charakteru území. Vytváření příznivé životního 

prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky a vymezí využití pozemků, pro umístění a 



18 

prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo 

veřejně prospěšná opatření. (zdroj[8], str. 25) 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 61: 

„Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a 

je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán vydaný  krajem je dále závazný  pro  

územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulační plán nenahrazuje územní 

rozhodnutí  v nezastavěném území“. “(zdroj [8], str. 25) 

3.3.1 Pořízení regulačního plánu 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 62: 

„ Regulační  plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy 

podle správního řádu. O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního 

nebo jiného podnětu: 

• zastupitelstvo  kraje  v  ploše  nebo  koridoru  vymezeném zásadami územního 

rozvoje 

• zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem 

• zastupitelstvo  obce, není-li vydán územní plán, v zastavěném území nebo  v 

nezastavěném území jen tehdy, pokud se nemění jeho charakter nebo pokud 

nahrazuje plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav podle 

zvláštního právního předpisu 

• Ministerstvo obrany v ploše, která je součástí vojenského újezdu.“ (zdroj [8], 

str. 25) 

3.3.2 Platnost, změna a zrušení regulačního plánu 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., §71 : 

„Regulační plán pořízený na žádost platí 3 roky ode dne nabytí jeho účinnosti, není-li 

v něm stanovena lhůta delší. Regulační plán pořízený na  žádost pozbývá platnosti, nebyla-li 

ve lhůtě platnosti podána úplná žádost  o stavební povolení, ohlášení nebo jiné rozhodnutí 

podle tohoto zákona.  
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Regulační  plán  pořízený na žádost lze měnit na žádost toho, komu přísluší  vykonávat  

práva z něj plynoucí, regulační plán z podnětu lze měnit z podnětu zastupitelstva, které je 

příslušné k jeho vydání. 

Obec je povinna uvést regulační  plán z podnětu do souladu s vydanou  územně  

plánovací  dokumentací  kraje nebo vydaným územním plánem anebo jeho změnou vymezující 

veřejně prospěšné  stavby nebo veřejně  prospěšná opatření, do té doby nelze podle jeho 

dotčených  částí postupovat. Při této změně regulačního plánu postupuje obec jako při změně 

z vlastního podnětu. 

Kraj je povinen uvést do souladu regulační plán vydaný z podnětu kraje s následně  

vydanými zásadami  územního rozvoje a  politikou územního  rozvoje, do té doby nelze  podle 

jeho příslušných částí postupovat.“ (zdroj [8], str. 28) 

3.4 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 76: 

„Územní rozhodnutí je rozhodnutí o umísťování staveb, jiných zařízení a jejich změny, 

které mají  vliv na využití území a nebo které dokonce mění dosavadní charakter využívaného 

území. parafráze 

Kdokoliv kdo podává návrh na vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 

musí dbát na to jestli je jeho záměr v souladu s územně plánovací dokumentací,úkoly 

územního plánování,jsou dodrženy požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu a také 

je povinen dbát na zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb.“ (zdroj [8], str. 29) 

3.4.1 Druhy územního rozhodnutí 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 77: „Územním rozhodnutím je rozhodnutí o: 

• umístění stavby nebo zařízení   

• změně využití území 

• změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 

• dělení nebo scelování pozemků 

• ochranném pásmu. 
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Územní rozhodnutí se  nevydává pro území, pro které je vydán regulační  plán,  a  to  v  

rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí.“ (zdroj [8], str. 30) 

3.4.2 Příslušnost k územnímu rozhodnutí 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 84: 

„Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad  na  základě územního řízení nebo 

zjednodušeného územního řízení.“ (zdroj [8], str. 31) 

3.4.3 Účastníci územního řízení 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 85 „Ú častníky územního řízení jsou: 

• žadatel 

• obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 

• vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr 

uskutečněn 

• osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může  být  územním rozhodnutím 

přímo dotčeno 

• osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.“ (zdroj [8], str. 32) 

 

Účastníky územního řízení nejsou: 

• nájemci  bytů 

• nájemci  nebytových prostor  

• nájemci  pozemků. (zdroj [8], str. 32) 

3.4.4 Žádost o vydání územního rozhodnutí 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 86: 

„Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní 

údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje  pozemků a staveb.“ (zdroj [8], str. 32) 
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Potřebné náležitosti: 

• „Žadatel musí předložit doklady dokládající jeho vlastnické právo k pozemku 

nebo předložit smlouvu, která ho opravňuje provést stavbu nebo opatření 

k pozemkům a stavbám, toto je nutné dokládat pouze v případě, že to nelze 

zjistit v katastru nemovitostí.  

•  Rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná 

stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení, nejde-li o 

koordinované  závazné stanovisko podle § 4 odst. 6, vydané správním úřadem, 

který je příslušný vydat územní rozhodnutí.  

• Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

• Dokumentaci k záměru.“ (zdroj [8], str. 32) 

3.4.5 Doba platnosti územního rozhodnutí 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 93: 

„Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby  a  o  dělení 

nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí  právní  moci, nestanoví-li stavební úřad 

v odůvodněných případech lhůtu delší. 

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo  změně 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k 

jejich konzumaci. 

Dobu  platnosti  územního rozhodnutí může stavební úřad  na odůvodněnou  žádost  

prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí  staví. Na řízení o prodloužení 

lhůty se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se 

nekoná a závazná  stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení, jinak se k nim nepřihlíží. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost  

o  stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona  nebo  

zvláštních  právních předpisů,nebylo-li  započato s využitím území pro stanovený účel, nebo 

bylo-li stavební nebo jiné povolovací  řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta 

po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. 
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Územní rozhodnutí pozbývá  platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel   sdělení  

žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace 

záměru již zahájena. 

Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného 

útvaru, nestanoví-li stavební úřad jinou lhůtu.“  (zdroj [8], str. 34) 

3.4.6 Změna a zrušení územního rozhodnutí 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 94: 

„Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila  územně  

plánovací  dokumentace  nebo  jiné podklady pro územní rozhodnutí  nebo  podmínky v území, 

a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí  novým  územním rozhodnutím. Návrh na změnu 

územního rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této změny. 

 Rozhodnutí o  ochranném  pásmu lze změnit nebo zrušit i na žádost toho, komu  z něj 

vyplývá povinnost; vyžaduje-li to veřejný zájem, lze rozhodnutí  o  ochranném pásmu změnit 

nebo zrušit i z podnětu dotčeného orgánu  podle  zvláštního  právního  předpisu. Z rozhodnutí 

o ochranném pásmu  může stavební úřad na žádost toho, komu z něj vyplývá povinnost,povolit  

časově  omezenou  výjimku  za  účelem  uskutečnění jednorázové činnosti. 

Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení  umístění veřejně 

prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření. 

Při  změně  nebo  zrušení  územního  rozhodnutí anebo při povolení výjimky se použijí 

ustanovení o územním řízení obdobně. 

Dojde-li  ke zrušení územního rozhodnutí po právní moci stavebního povolení nebo 

udělení souhlasu stavebního úřadu (§ 106 odst. 1), územní rozhodnutí se již nevydává“. (zdroj 

[8], str. 34) 

 

3.5 ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 95: 

„Stavební  úřad  může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území,  o  změně 

stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže záměr je v 



23 

zastavitelné ploše nebo v zastavěném území, záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní 

prostředí, žádost má všechny předepsané náležitosti a žádost je doložena závaznými 

stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků  řízení,  kteří mají vlastnická  nebo  jiná  

věcná  práva k  pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou  hranici  

s  těmito  pozemky, a  stavbám  na nich; závazná stanoviska a souhlasy   účastníků   řízení   

musí   obsahovat výslovný  souhlas se zjednodušeným řízením“. (zdroj[8], str. 34) 

3.6 ÚZEMNÍ SOUHLAS 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 96: 

„ Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas,a  to  na  

základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, 

poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní   

a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze  vydat, obsahuje-li závazné stanovisko  

dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen  nesouhlas, 

nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní  prostředí  podle  zvláštního  

právního předpisu.“ (zdroj [8], str. 35) 

Územní souhlas postačí v případech: 

• staveb, jejich změn a zařízení, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení  

• ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení, 

• staveb pro reklamu, 

• staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se 

vliv stavby na okolí, 

• úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou 

větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými 

prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady,  

• skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a 

skládek odpadu, 

• změn druhu pozemku o výměře do 300 m2, 

• změn staveb. (zdroj [8], str. 35) 
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4  POZEMEK, CENY POZEMKU A ZP ŮSOBY JEHO 

OCENĚNÍ 

4.1 POZEMKY 

Pozemek oproti převážné většině jiných věcí má svoji unikátnost a to v tom, že na 

světě je pouze omezené množství pozemků a dále je nemožné je rozšiřovat. Další neméně 

zajímavou unikátností pozemku je, že nelze přemisťovat. Z těchto důvodů je vlastnictví půdy 

zvláštním druhem monopolu. (zdroj [1], str.387) 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., § 9: Pro účely oceňování se pozemky člení na: 

• stavební pozemky 

• zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina,lesní  pozemky,  

kterými jsou  lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné 

nelesní pozemky. 

• pozemky  evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky,  

• jiné  pozemky, kterými jsou například  hospodářsky nevyužitelné pozemky a 

neplodná půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz,močál, 

bažina.“ (zdroj [7], str.5) 

Stavební pozemky jsou: 

• nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí na které  bylo  vydáno  

územním  rozhodnutím určující je   k zastavění. Plochy skutečně zastavěné bez 

ohledu na stav v katastru nemovitostí (zdroj [7], str.5) 

•  „pozemky  evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné 

plochy  a  nádvoří,  v  druhu  pozemku ostatní plochy - staveniště nebo ostatní  

plochy,  které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní  plochy,  

které  tvoří  jednotný  funkční  celek  se  stavbou a pozemkem  evidovaným  v  

katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha  a  nádvoří  za  

účelem  jejich  společného  využití  a  jsou ve vlastnictví stejného subjekt“ 

(zdroj [7], str.5 ) 

Za stavební pozemek se nepovažuje pozemek zastavěný pouze podzemním nebo 

nadzemním vedením včetně jeho příslušenství, dále se za stavební pozemek nepovažuje 
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pozemek, na kterém je podzemní stavba nedosahující úrovně terénu a také studny stavby bez 

základů ploty opěrné zdi pomníky sochy atd. (zdroj [7], str. 5) 

„Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru  

nemovitostí. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí  a  skutečným 

stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu.“ (zdroj [7], str. 5) 

4.2 FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ  CENU (HODNOTU) POZEMK Ů 

Konečná cena (hodnota) pozemku je ovlivněna spoustou faktorů, které se musí 

zohlednit při jeho prodeji.  

Hlavní faktory: 

• poloha 

• tvar pozemku 

• stupeň územního plánování 

• dostupnost inženýrských sítí 

• výměra  

• zátěže z minulosti. 

 

Poloha 

Poloha nemovitosti je považována za nejdůležitější faktor, který ovlivňuje nejen její 

hodnotu, ale i její prodejnost. Na polohu pozemku se můžeme dívat ze dvou hledisek a to 

z hlediska celostátního, jestli pozemek leží ve velkém městě nebo v malé obci a nebo 

z hlediska místního, například umístění pozemku v rámci jedné ulice nebo čtvrti. Kvalita 

pozemku nelze hodnotit absolutně, ale vždy jen relativně v souvislosti s možným využitím. 

(zdroj [2], str.30 ) 

 

Tvar pozemku 

Pokud je tvar pozemku nepravidelný, například moc úzký, což snižuje jeho 

využitelnost v oblasti stavebnictví, cena pozemku se tím úměrně snižuje. (zdroj [2], str.30 ) 
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Stupeň územního plánování 

Cena pozemku se mění v závislosti na stupni územního plánování, což názorně 

ukazuje graf č. 1. Nejčastější využití pozemků je využití na stavební parcely. Proto je důležité, 

aby na těchto pozemcích bylo zajištěno právo výstavby. K tomu je potřebné uzemní 

rozhodnutí. Zajištění možnosti výstavby (územní rozhodnutí, stavební povolení) vyžaduje čas 

a peníze vlastníka na straně jedné a naopak snižuje nebo eliminuje rizika související 

s možností realizace stavby, a odráží se tak pozitivně na hodnotě daného pozemku. Proto čím 

vyšší stupeň územního plánování, tím vyšší cena pozemku. (zdroj [2], str.30 ) 

 

 

graf 1- vývoj ceny pozemků v závislosti na stupni územního plánování (zdroj [1], str.388 ) 

Výměra 

Většinou platí, že čím má pozemek větší výměru, tím je jeho cena v Kč větší. Naopak 

cena za m2/ Kč obvykle klesá. (zdroj [2], str.30 ) 
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Dostupnost inženýrských sítí 

V dnešní době si jistě nedokážeme představit, že náš rodinný domek nebude připojen 

na inženýrské sítě a my budeme doma svítit petrolejkou a pro vodu chodit do studny. A proto 

jsou inženýrské sítě nezbytnou součástí našeho pohodlí. Při pořizování pozemku tedy 

vyžadujeme inženýrské sítě v co nejmenší vzdálenosti od našeho pozemku. Pokud by tomu 

tak nebylo a inženýrské sítě by byly ve větší vzdálenosti od pozemku, snadno se může stát, že 

náklady na zbudování inženýrských sítí mohou přesáhnou cenu pozemku. 

 

Zátěže z minulosti 

Pod tímto pojmem si můžeme například představit oblasti kolem bývalých 

průmyslových kolosů nebo jejich areály, které v dnešní době již nejsou využívány. Přestože 

tyto bývalé areály (brownfields) leží v zajímavých lokalitách, nedaří se pro ně nalézt 

investory a to z důvodu velké ekologické zátěže. Na jejich odstranění by bylo nutno vynaložit 

nemalé finanční prostředky. (zdroj [2], str.31 ) 

4.3 CENA ADMINISTRATIVNÍ (ZJIŠT ĚNÁ) A CENA TRŽNÍ 

(OBVYKLÁ) 

„Cena zjištěná podle cenového předpisu, tj. cena administrativní; v současné době 

podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 

3/192008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění vyhlášky č. 127/1999 

Sb.. Ve vyhlášce nejsou specifikovány případy, kdy je ji třeba použít. Odkazuje se na ni např. 

zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 

dalších předpisů, a některé další předpisy.“ (zdroj [1],str.52-53) 

„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při 

prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména 

vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 
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oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního 

vztahu k nim. 

Obvykle se obecná cena zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi 

obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto 

informace nejsou od statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných nemovitostí, 

je třeba použít náhradní metodiku.“ (zdroj [1], str.52-53) 

4.4 ZPŮSOBY OCENĚNÍ POZEMK Ů 

4.4.1 Metoda třídy polohy 

„Metoda výpočtu ceny stavebního pozemku podle tzv. „třídy polohy“ spočívá v 

poznání, že cena stavebního pozemku je ve zcela určité relaci jak k celkové ceně nemovitosti, 

tak k výnosu z nájmu. Výhodou je, že tato metoda může být použita v převážné většině případů 

ocenění stavebních pozemků, především pak tam, kde nejsou k dispozici žádné porovnatelné 

pozemky se známou prodejní cenou.  

Procentuální podíl ceny pozemku je určen pomocí tzv. „klíče třídy polohy“. V tomto 

klíči jsou obsažena různá kriteria, např. dopravní vztahy, obytné budovy a jejich poloha ve 

vztahu k obchodu, průmyslovému území, oblasti s nízkou využitelností pozemku, vysoký počet 

podlaží, otevřený nebo uzavřený způsob zastavění, povyšující faktory (lázně, výhledové 

využití), redukční faktory (hluk z průmyslu, zastínění) atd. 

 Používáno je 5 + 2 klíčů třídy polohy, podle kterých se hodnotí na základě slovního 

stanovení třídy polohy odráží poměry jednotlivých pozemků. Např. objekty na zastávkách 

veřejných dopravních prostředků, na hlavních třídách, křižovatkách a místech by měly být až 

o třídu výše než sousední nemovitosti v bočních ulicích, zejména objekty s prodejními 

plochami. V samotném středu měst platí tato zásada dvojnásob. 

Jedná-li se o nezastavěný stavební pozemek, pak je nutno reálně zvažovat, jaký 

nejlukrativnější objekt by na něm bylo možno vystavět, vypočíst si jeho reprodukční cenu a z 

této vycházet. Pokud by se jednalo o pozemek stavebně nepřipravený (bez přípojek, bez 

příjezdu ap.), je nutno náklady na jejich vybudování odečíst od ceny pozemku, pokud je bude 

muset na své náklady vybudovat budoucí vlastník. Pokud se bude podílet částečně, pak po-
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měrnou část. Tímto způsobem ceny některých stavebně nepřipravených pozemků velmi 

klesnou.“ (zdroj [1], str.392-395) 

4.4.2 Indexové metody 

„Indexové metody jsou založeny na principu odvození hodnoty pozemku ze známé 

hodnoty jiného pozemku na základě zohlednění některých jeho odlišných vlastností. 

Indexovou metodu je možno efektivně využít při porovnání ceny pozemku prodaného s 

cenou podobného pozemku odhadovaného. Porovnání s jedním pozemkem je však zřejmě 

málo, pro větší objektivitu je zapotřebí provést porovnání s více pozemky prodanými resp. 

inzerovanými.“ (zdroj [1],str.392-395) 

4.4.3 Ocenění podle cenové mapy 

„Cenové mapy jsou grafickým elaborátem, z něhož je možno zjistit cenu pozemků. 

Jsou vypracovávány v různém stupni podrobnosti. Obvyklým způsobem vytvoření cenové 

mapy je získání souhrnu údajů o realizovaných převodech vlastnictví pozemků v určité ob-

lasti, jejich zpracování a vynesení do mapy. Pro tento účel je obvykle obec rozdělena do zón 

podle převažujícího charakteru zástavby (obytná, komerční, občanská vybavenost, parky, 

železnice, rekreace ap.). V mapě jsou pak vyneseny v každé zóně základní ceny (obvykle 

dotiskem do katastrálních map v ČR je nyní předepsáno měřítko 1:5000 nebo 

podrobnější.“ (zdroj [1],str.392-395) 

4.4.4 Reziduální metoda 

„Tato metoda se používá zejména, vykazuje-li pozemek potenciál (nového) stavebního 

využití. Je to kupříkladu tehdy, jedná-li se o pozemek nezastavěný resp. zastavěný zástavbou, 

kterou je ekonomicky výhodné odstranit a na jejím místě vystavět stavbu novou. 

Nejprve se stanoví hodnota nemovitosti po jejím dokončení. K tomu bývá nejčastěji 

využito některé z výnosových metod příp. metody porovnání. Od budoucí hodnoty celé 

nemovitosti se odečtou náklady potřebné na výstavbu. Jedná se nejen o náklady stavební, ale 

rovněž náklady na případné odstranění ekologické zátěže, vypracování projektu, poplatky a 

daně, financování výstavby atd. Na závěr se odečte obvyklý zisk developera, se kterým by v 
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případě realizace daného projektu kalkuloval. Současná hodnota výsledného rezidua 

představuje hodnotu pozemku stanovenou reziduální metodou.“ (zdroj [12]) 

 

4.5 OCENĚNÍ POZEMKU PODLE VYHLÁŠKY 

4.5.1 Stavební pozemek 

Dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., § 10 : 

„Stavební  pozemek  se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené  v  

cenové  mapě,  kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek   oceněn  v cenové mapě, ocení 

se násobkem výměry pozemku a základní ceny  za  m2  upravené  o  vliv  polohy  a  další  vlivy  

působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, které stanoví vyhláška.“ (zdroj [7], 

str.5) 

4.5.2 Zemědělský pozemek 

Dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., § 11: 

„Zemědělský  pozemek se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem podle 

bonitovaných půdně ekologických jednotek. 

 Základní ceny zemědělských pozemků a jejich úpravu vyjadřující vliv polohy  a  další  

vlivy  působící  zejména  na využitelnost pozemků pro zemědělskou  výrobu,  jako  jsou  

přírodní  nebo  technické  překážky a vyhlášení zvláště chráněných území, stanoví vyhláška.“ 

(zdroj [7],str.6) 
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5  STANOVENÍ CEN POZEMK Ů PODLE OCEŇOVACÍCH 

PŘEDPISŮ 

5.1 OCENĚNÍ ZEM ĚDĚLSKÉHO POZEMKU PODLE § 29 

OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY 

Pro ocenění zemědělského pozemku jsem použil § 29 vyhlášky č.3/2008. Základní 

cenu za jeden metr čtvereční jsem zjistil podle přílohy č. 22 vyhlášky č. 3/ 2008, kde jsou 

uvedeny bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Dalším postupem při oceňování dle 

vyhlášky č.3/2008 je, že se použije příloha č. 23 a vyberou se přirážky a srážky, které lze 

přiřadit k oceňovanému pozemku. Těmito přirážkami nebo srážkami se vynásobí základní 

cena. V mém případě ocenění jsem použil pouze jednu přirážku  ve výši 320% a to z důvodu, 

že pozemek leží v území obce, která má více jak 250 tisíc obyvatel. Dále bylo nutno určit 

koeficient Kp., který se určuje z přílohy č.39 vyhlášky č. 3/2008. Pro pozemky oceněné podle 

§ 29 je Kp., vždy rovno 1,00 a to podle odstavce 15 přílohy č. 39 vyhlášky č. 3/2008. 

tabulka 1 - výpočet ocenění dle §29 vyhlášky 3/2008Sb 

OCENĚNÍ  ZEM ĚDĚLSKÉHO POZEMKU   

Ocenění zemědělského pozemku podle § 29 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

Parcela číslo   577 

Umístění   V intravilánu  

Druh pozemku   Orná půda  

Výměra m2 1467 

BPEJ   20501 

ZC Kč/m2 8,8 

Úprava podle příl. 23     
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Zvýšení - pol. 1 % 320 

Je pozemek v k.ú. odděleném od 

vlastní obce kat. územím jiné 

obce? (odst. 7 přílohy č. 20) 

            ano / ne ne 

Zvýšení - pol. 1 po úpravě % 320 

Snížení - pol. 2 (max. 15 %) % 0 

Snížení - pol. 3.1 (až 15 % % 0 

Snížení - pol. 3.2 (až 25 %) % 0 

Snížení - pol. 3.3 (až 35 %) % 0 

Snížení - pol. 3.4 (až 30 %) % 0 

Snížení - pol. 3.5 (až 20 %) % 0 

Srážky a přirážky celkem % 320 

Koef. prodejnosti (příl. 39) Kp 1 

ZCU (min. 1,00 Kč/m2 - § 29/4) Kč/m2 36,96 

Pozemek celkem Kč 54 220,00 

 

5.2 OCENĚNÍ STAVEBNÍHO POZEMKU DLE § 32 OCE ŇOVACÍ 

VYHLÁŠKY  

V této části se zabývám oceňováním pozemku, který není pozemkem stavebním, ale je 

zahrnut do platného územního plánu jako pozemek určený k zastavění. Dle § 32 oceňovací 

vyhlášky se takovýto pozemek ocení podle § 28 odst. 2 a vynásobí se koeficientem 0,30. 
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Základní cena za m2 pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu užívaného v městě Brně činí 1100 

Kč a to podle § 28 odst.1 písmene C. Základní cenu, kterou jsem zjistil podle vyhlášky dále 

upravím a to podle přílohy č. 21 a dále vynásobím koeficientem Ki., z přílohy č. 38 a 

koeficientem Kp., z přílohy č.39. 

První přirážku, kterou jsem provedl podle přílohy č. 21 odst. 1 a to přirážku 200% 

na polohu pozemku. Další přirážku, kterou jsem provedl byla přirážka 10% za plyn, který je 

umístěný přímo v komunikaci. Srážku jsem udělil za to, že pozemek leží v zátopové oblasti 

viz. příloha B. Srážku jsem určil pouze na 5% a to z důvodu že pouze malá část pozemku se 

nachází v zátopové oblasti a bude jen velmi málo ovlivňovat možnost využívání pozemku.  

 

Pozemek pod RD  577              o výměře 1467 m2 

Chrlice     oblast č. 9 

Dům rodinný    Ki. = 2,173 

tabulka 2 - výpočet ocenění dle §32 vyhlášky 3/2008Sb  

K I = (HL. OBJEKT) PŘÍLOHA 38 2,173 

Kp = (hl. objekt) Příloha 39 1,529 

Rok ocenění   2010 

   Obec    Brno 

   Cenová mapa je - není    je 

   Počet obyvatel obce (nikoliv 

části) 

   368 533 

  Pokud je dána, pevná cena z § 28 

odst. 1 (pokud se počítá přes Cp,  

napsat 0) 

  § 28 odst. 1  

písm. c 

1100 

   Základní cena stavebního   Kč/m2 1100 
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pozemku 

Úpravy základní ceny podle přílohy č. 21  

  Pozemek v obci uvedené 

v odstavci 1 písmeno b), d), f), h), 

j) (obce okolo měst) se zřetelem 

na její významnost z hlediska 

zeměpisného, kulturního a 

hospodářského 

Položka 1.1 Od srážky    - 20                             

(se záporným 

znaménkem)             

do  přirážky   +  

80 

0 

   Výhodnost polohy pozemku na 

území obce z hlediska účelu užití 

stavby na něm zřízené, popřípadě 

k jejímu zřízení určeného 

Položka 1.2 Podle přílohy č. 

21 

200 

   Pozemek určený pro stavbu 

s komerční využitelností nebo 

takovou stavbou již zastavěný, 

např. budovami 

administrativními, hotely, 

restauracemi, prodejnami, 

obchodními domy, domy služeb, 

parkovišti apod. 

Položka 1.3 Přirážka do 150 

% 

0 

  Celkem položky z tabulky č. 1 

přílohy č. 21 

  200 

   Není-li v místě možnost napojení 

na veřejný vodovod 

Položka 2.2 Srážka do 5 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

   Není-li v místě možnost napojení 

na veřejnou kanalizaci 

Položka 2.3 Srážka do 7 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 
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   Není-li v místě možnost napojení 

na rozvod elektřiny  nebo 

vzdálenost od rozvodu elektrické 

energie je větší než 200 m 

Položka 2.4 Srážka do 8 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

   Nepříznivé docházkové 

vzdálenosti  zastávce veřejné 

dopravy (ČSAD, MHD apod.) - 

více než 1,5 km 

Položka 2.5 Srážka do 5 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

Negativní účinky okolí (škodlivé 

exhalace, hluk, otřesy, prach, 

radon aj.) 

Položka 2.6 Srážka do 10 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

   Svažitý pozemek orientovaný  na 

SV, S a SZ 

Položka 2.7 Srážka do 4 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

  Ztížené základové podmínky: 

svažitost terénu přes 15 % v 

převažující části pozemku 

Položka 2.8.1 Srážka do 4 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

  Ztížené základové podmínky: 

hladina spodní vody méně než 1 

m pod úrovní výchozího terénu 

Položka 2.8.2 Srážka do 5 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

   Ztížené základové podmínky: 

únosnost základové půdy při 

odvozeném normovém namáhání 

základové půdy do 0,20 MPa a 

nad 0,61 MPa při výpočtové 

metodě mezních stavů v úrovni 

základové spáry 

Položka 2.8.3 Srážka do 5 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

   Omezené užívání pozemku: 

ochranné pásmo (stanovené 

právním předpisem nebo 

správním rozhodnutím) 

Položka 2.9.1 Srážka do 5 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 
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Omezené užívání pozemku: 

chráněná krajinná oblast 

Položka 2.9.2 Srážka do 3 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

Omezené užívání pozemku: národní 

park 

Položka 2.9.3 Srážka do 3 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

Omezené užívání pozemku: stavba 

pod povrchem pozemku 

Položka 2.9.4 Srážka do 5 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

Omezené užívání pozemku: 

zátopové území obce stanovené 

vodohospodářským orgánem 

Položka 2.9.5 Srážka do 25 % 

(se záporným 

znaménkem) 

-5 

Stavební uzávěra Položka 2.9.6 Srážka do 5 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

Nezastavěný pozemek s 

neupravených povrchem 

přírodního sportoviště mimo 

funkční celek s tímto sportovištěm 

Položka 2.10 Srážka do 25 % 

(se záporným 

znaménkem) 

0 

Pozemek s možností jeho napojení 

na rozvod plynu 

Položka 2.11 Přirážka do 10 

% 

10 

Srážky a přirážky  celkem   podle tabulky č. 2 

přílohy č. 21 

5 

Tabulka výpočtu - § 28 odst. 2    

Ocenění stavebního pozemku podle § 28 odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

Pozemek číslo p.č. 577 Zdůvodnění ev. 

Druh pozemku  zast.pl. srážek a přirážek: 
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Výměra pozemku m2 1467 . 

Umístění pozemku  pozemek pod RD . 

Ocenění podle  Odst. 1 (c) . 

Základní cena ZC Kč/m2 1100 . 

Přirážky a srážky podle příl. 21 tab. 

1                        

% 200 . 

ZC po úpravě položkami tab. 1 % 3300 . 

Přirážky a srážky podle příl. 21 tab. 

2                        

% 5 . 

Stavba umístěná na pozemku  RD . 

Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,173 . 

ZCU podle § 28 odst. 2,  s Ki, bez 

Kp 

Kč/m2 7529,45 . 

Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,529 . 

ZCU podle § 28 odst. 2,  s Ki a s Kp Kč/m2 11 512,52 . 

Minimální cena podle § 32dst. 1                     Kč/m2 20 Vypočteno v 

MS Excel 

Použitá ZCU s Kp Kč/m2 11 512,52 Vypočteno v 

MS Excel 

Cena pozemku bez Kp Kč 577 11 045 695,82 

Cena pozemku s Kp Kč 577 16 888 868,90 

Koeficient podle § 32dst. 1                     - 0,3  

Cena pozemku bez Kp, Kč 577 3 313 708,74 
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s koeficientem 0,3 

Cena pozemku bez Kp, 

s koeficientem 0,3 

Kč 991/9 3 313 710 

Cena pozemku s Kp, 

s koeficientem 0,3 

Kč 577 5 066 660,67 

Celková cena po zaokrouhlení (§ 

46) 

Kč zaokrouhlení na 

desetikoruny 

5 066 660 

 

5.3 OCENĚNÍ POZEMKU DLE CENOVÉ MAPY 

V Brně je vydána cenová mapa stavebních pozemků, platná od 1. 1. 2010. Podle této 

cenové mapy se oceňovaný pozemek nachází v Brně Chrlicích, v níž je vyznačena cena 

1640,- Kč/m2. Pozemek proto ocením cenou z cenové mapy. 

tabulka 3 – výpočet dle cenové mapy 

OCENĚNÍ STAVEBNÍCH POZEMK Ů PODLE § 10 ZÁKONA Č. 151/1997 SB. - 

CENOVÁ MAPA 

Cenová mapa obce platná od:   1.1.2010 

Parcela 

číslo 

Druh pozemku Umístění Výměra m2 ZC     

Kč/m2 

Cena  Kč 

577 Stavební pozemek  1467 1640 2405880 

 Celkem parcely    2 405 880 
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6  STANOVENÍ CEN POZEMK Ů POROVNÁVACÍM 

ZPŮSOBEM 

6.1 OCENĚNÍ ZEM ĚDĚLSKÉHO POZEMKU 

Pro porovnávací metodu jsem vytvořil databázi pozemků, která obsahuje deset 

pozemků, které jsem vyhledal na realitních serverech. V lokalitě, která byla zvolena pro tuto 

diplomovou práci nebyl dostatečný počet odpovídajících pozemků, proto jsem byl nucen 

využít pozemků z ostatních lokalit ležících v Brně. Tento problém jsem následně zohlednil při 

udělování koeficientů.  

V inzerci jsem také nenašel dostatečný počet pozemků, které jsou vedeny jako orná 

půda, proto databázi tvoří i zahrady.  

Při udělování hodnot koeficientů jsem se držel v rozmezí doporučených hodnot, které 

se uvádí v Teorii oceňování nemovitostí jako koeficienty využívané Českou spořitelnou viz. 

tabulka č. 4. 

 

tabulka 4 - rozpětí koeficientů 

Koeficient min max 

Koeficient velikosti pozemku 0,8 1,2 

Koeficient polohy pozemku   0,8 1,9 

Koeficient dopravní dostupnosti  0,8 1,3 

Koeficient vybavenosti pozemku (Inženýrské sítě)  0,4 2 

Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce 0,5 1,5 
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tabulka 5 - data k porovnání orné půdy 

Č. 
Popis 

Cena 

1 Brno - Chrlice 

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej zemědělské půdy 4260m2 v části Brno - Chrlice. 

Pozemek se nachází v těsné blízkosti průmyslové zóny. 

 

 

 

Druh pozemku: Orná půda, Plocha parcely: 4260,  Číslo zakázky: 1259491, Poslední 

změna: 31.3.2009, Datum vložení inzerátu: 01.04.2010 

852 000 Kč 

2 Brno – Chrlice 

 

Představujeme k prodeji pozemek určený k zemědělským účelům o rozloze 5.084m2, v 

obci Chrlice v okrese Brno-město. Zemědělský pozemek je využíván místním družstvem, 

avšak výpověď je možná. Obec Chrlice je vzdálena pouhé 3km od krajského města Brno! 

 

 

Druh pozemku: Orná půda, Plocha parcely: 5084, Číslo zakázky: 1259491, Poslední 

změna: 6.4.2010,  Datum vložení inzerátu: 15.1.2010 

 76 260 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

3  Brno – Chrlice 

Představujeme k prodeji pozemek určený k zemědělským účelům o rozloze 4.692m2 v obci 

Chrlice v okrese Brno-město. Zemědělský pozemek je využíván místním družstvem, avšak 

výpověď je možná. Obec Chrlice je vzdálena pouhé 3km od krajského města Brno!  

 

 

Druh Pozemku: Orná půda, Plocha parcely: 4692, Číslo zakázky: 292007,Poslední změna: 

11.1.2010, Datum vložení inzerátu: 15.1.2010 

 70 380 Kč 

4 Brno - Žebětín 

Výborná investiční příležitost za přijatelnou a bezkonkurenční cenu v hranicích města 

Brna!!! Jedná se o pozemek, současně orná půda o velikosti 1568 m2 v masivu, nacházejícím 

se ihned vedle "staré Bystrcké dálnice". Hranice parcel v masivu byly při poslední 

digitalizaci katastrálních map opravené tak, aby do budoucna, při změně statutu těchto 

pozemků na stavební, odpovídaly infrastrukturním a inženýrským požadavkům úřadů. 

Pozemek je ve tvaru kosočtverce, o rozměrech 16,5 x 81.5 x 23 x 77,5 m a hraničí přímo s 

obecní komunikací- polní (současně zoraná) Pozemek  obsahuje extra úrodnou půdu, což  

zaručuje použití k zemědělským účelům s vysokou produktivitou kvalitních komodit.. 

 

 

Druh Pozemku: Orná půda, Plocha parcely: 1568m2 ,Číslo zakázky: 000065, Poslední 

změna: 02.04.2010, Datum vložení inzerátu: 02.04.2010 

 220 000Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

5 Brno - Žebětín 

Prodej zemědělského pozemku v Žebětíně.  Pozemek má CP 2 716 m2, šířku 16,3 m, délku 

165 m. Nachází se při silnici Stará dálnice na rozhraní Kohoutovic a Žebětína. Bez IS, není 

stavební. 

 

 

Druh pozemku: orná půda, Plocha parcely: 2716m2 ,  Číslo zakázky: 610776668, Poslední 

změna: 12.2.20010, Datum vložení inzerátu: 13.4.2010 

 575 000 Kč 

6 Brno – Slatina 

Prodej zahrada Slatina o velikosti 1860m2 , šíře pozemku 32m2 na okraji Brna s dobrou 

dostupností do centra.,. Je zde elektřina 220/380V, nedaleko připojení , studna, opravený 

příjezd z obou stran až na pozemek, zpevněná polní cesta. Nynější využití zahrada. 

 

Druh Pozemku: Zahrada,Plocha parcely: 1860m2 , číslo zakázky: 521665, Poslední změna: 

23.03.2010, Datum vložení inzerátu: 29.04.2010 

 600 780Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

7 Brně - Černovic 

Exkluzivně Vám nabízíme zprostředkování prodeje pozemku - zahrady v lokalitě černovice. 

Pozemek je situován v mírném svahu a je určený k rekreaci. Celková plocha pozemku činí 

2.282m2. Šíře je cca 20m. IS: elektřina 22/380 na pozemku, možnost vyvrtání vlastní studny. 

Pozemek je oplocený, zatravněný, se vzrostlými stromy. Jsou zde neudržované stavby - 

garáž, chatka se z.p. cca 20m2. Oblast je známa vysokou kvalitou spodních vod, vlastní 

studna bude tedy velkým přínosem. Pozemek se nachází v rozsáhlé zahrádkářské kolonii pod 

Černovickými terasami, je již delší dobu neudržovaný a tomu odpovídá jeho nynější stav. 

Příjezd přímo k pozemku je velmi dobrý, po zpevněné komunikaci.  

 

Druh Pozemku: Zahrada, Plocha parcely: 2282m2 , Číslo zakázky: 3553, Poslední změna: 

02.04.2010, Datum vložení inzerátu: 02.04.2010 

700 000 Kč 

 

8 Brno- Líšeň 

Prodej rekreačního pozemku o výměře 4.913m2 v mírném svažitém terénu, v blízkosti lesa. 

Klidná lokalita s možností příjezdu po nezpevněné komunikaci. Je zde možnost dosahu na el. 

přívod, možnost vlastní studny. Zajímavá investice do budoucna. Pozemek je možno dělit, 

možná koupě části pozemku. 

 

 

 

Druh Pozemku: Zahrada, Plocha parcely: 4913 m2 ,  Číslo zakázky: 3951666780, Poslední 

změna: 08.04.2010, Datum vložení inzerátu: 08.04.2010 

1 326 510 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

9 Brno - Obřany 

Nabízíme Vám k prodeji zahradu v Obřanech, lokalita Hradisko. Celková plocha 4 260 m2 

(rozměr 10x420m). Na zahradě jsou vzrostlé ovocné stromy, zahrada není oplocená. 

Možnost příjezdu autem. Krásné a tiché prostředí v blízkosti města. Zajistíme finanční 

poradenství. 

 

 

 

Druh Pozemku: Zahrada, Plocha parcely: 4260 m2  ,číslo zakázky: N35109, Poslední 

změna: 07.04.2010, Datum vložení inzerátu: 07.04.2010 

  639 |000 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

10 Brno- Maloměřice 

Nabízíme k prodeji pozemek na okraji Brna- Maloměřice. V tomto krásném kraji Vám 

nabízíme pozemek o celkové výměře 2748 m2 v současné době vedený ve zjednodušené 

evidenci. Jedná se o bývalé zemědělské pole. Pozemek je bez všech inženýrských sítí. K 

pozemku vede dobrá příjezdová cesta. V Brně se nachází kompletní občanská vybavenost. 

Dopravní dostupnost zajišťuje pravidelná linka autobusu, MHD a vlak. 

Pozemek je situován na velice klidné místo. V Brně najdeme množství sportovního a 

kulturního vyžití, každý si zde určitě vybere podle svých představ a požadavků to, jak trávit 

volný čas. 

 
Druh Pozemku: Orná půda, Plocha parcely: 2748 m2 , číslo zakázky: A011228, Datum 

vložení inzerátu: 31.03.2010,Poslední změna: 31.03.2010    

274 800 Kč 

tabulka 6 - informace o pozemku 

Č. Lokalita:  

Výměra 

pozemku 

m2 

Inženýrské 

sítě 

Dopravní 

dostupnost 
Jiné 

 p.č. 577 1467 
V 

komunikaci 

Zpevněná 

komunikace 
  

1 Chrlice 4260 NE ANO   

2 Chrlice 5084 NE NE   

3 Chrlice 4692 NE NE   

4 Žebětín 1568 NE NE   

5 Žebětín 2716 NE ANO   
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6 Slatina 1860 NE ANO 

VZDÁLENOST IS 

300M, PŘÍJEZDOVÁ 

KOMUNIKACE 20M 

7 Černovice 2282 EL.PROUD ANO   

8 Líšeň 4913 
 

EL.PROUD 
NE   

9 Obřany 4250 NE ANO   

10 Maloměřice 2748 NE NE   

tabulka 7- výpočet porovnávací metody 

Č. 

Cena 

požadovaná 

resp. 

zaplacená  

Koef. 

redukce 

na 

Cena po 

redukci na 

pramen ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 
IO    

(1-5) 

Cena 

pozemku 

 Kč 
pramen 

ceny 
Kč velikost poloha 

dostupn

ost 
vybavenost 

úvaha 

znalce 
  Kč 

1 852 000 0,75 639 000 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 532 500 

2 76 260 0,75 57 195 1,20 1,00 0,90 1,00 1,00 1,08 52 958 

3 70 380 0,75 52 785 1,20 1,00 0,90 1,00 1,00 1,08 48 875 

4 220 000 0,75 165 000 1,00 1,10 0,90 1,00 1,00 0,99 166 667 

5 575 000 0,75 431 250 1,15 1,15 1,00 1,00 1,00 1,32 326 705 

6 600 780 0,75 450 585 1,10 1,20 1,00 1,00 1,00 1,32 341 352 

7 700 000 0,75 525 000 1,15 1,50 1,00 1,30 1,00 2,24 234 375 

8 1 326 510 0,75 994 883 1,20 1,20 0,90 1,30 1,00 1,68 592 192 

9 639 000 0,75 479 250 1,20 1,35 1,00 1,00 1,00 1,62 295 833 

10 274 800 0,75 206 100 1,15 1,20 0,90 1,00 1,00 1,24 166 210 

Celkem průměr Kč 275 767 
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Směrodatná odchylka Kč 173 228 

Průměr + směrodatná odchylka Kč 448 995 

Průměr - směrodatná odchylka Kč 102 539  

Odhad ceny objektu Kč 275 800 

K1 Koeficient velikosti pozemku                                                                                                                                  

K2 Koeficient polohy pozemku                                                                     

K3 Koeficient dopravní dostupnosti 

K4 Koeficient vybavenosti pozemku (Inženýrské sítě)                                                                                                                   

K5 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)     

 Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: K5 = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 )                                                                                                                                 

 

6.2 OCENĚNÍ POZEMKU UR ČENÝCH K ZASTAV ĚNÍ DLE ÚP 

Pro porovnávací metodu jsem vytvořil databázi pozemků určených k zastavění dle ÚP, 

která obsahuje deset pozemků, které jsem vyhledal na realitních serverech. V lokalitě, kterou 

jsem si vybral pro zpracování diplomové práce jsem nenašel dostatečný počet odpovídajících 

pozemků, proto jsem byl nucen využít pozemků i z ostatních lokalit v městě Brně. Tento 

problém jsem následně zohlednil při udělování koeficientů. 

Při udělování hodnot koeficientů jsem se držel v rozmezí doporučených hodnot, které 

se uvádí v Teorii oceňování nemovitostí jako koeficienty využívané Českou spořitelnou viz. 

tabulka č. 8. 

tabulka 8 - rozpětí koeficientů 

Koeficient Min. Max. 

Koeficient velikosti pozemku 0,8 1,2 
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Koeficient Min. Max. 

Koeficient polohy pozemku   0,8 1,9 

Koeficient dopravní dostupnosti  0,8 1,3 

Koeficient vybavenosti pozemku (Inženýrské sítě)  0,4 2 

Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce 0,5 1,5 

 

tabulka 9-data k pozemku s ÚP 

Č. 
Popis 

Cena 

1 Brno- Soběšice  

Naše realitní kancelář Vám zprostředkovává prodej krásného pozemku pro stavbu domu. 
Celková plocha činí 1.149 m2, šíře je 17 m. Pozemek leží v rovině a je celý oplocen s 
vjezdem. V územním plánu je za hrnut do zóny pro bydlení. Inženýrské sítě jsou v současné 
době vzdáleny do 100 m a musí se dořešit přivedení sítí přes soukromé pozemky. Přístup po 
nezpevněné komunikaci. V blízkosti je plánována výstavba objektů pro bydlení. V současné 
době se dá pozemek využívat jako zahrada s chatkou, která na pozemku stojí. Umístění 
pozemku zaručuje bydlení v klidné lokalitě obklopené krásnou přírodou a přitom s rychlým 
přístupem do centra Brna s pomocí MHD. 

 

 
 

Plocha parcely: 1149 m2 , číslo zakázky: 06236  , Poslední změna: 13.4.2009, Datum 
vložení inzerátu: 13.04.2010 

 

2 642 700 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

2  Brno - Brněnské Ivanovice  

Pozemek leží v klidné a krásné části Brněnských Ivanovic , je určen pro bydlení. Pozemek 
má mírný spád, je dlouhý cca. 200m, široký až 25m, celková plocha je 3 600m²,. Příjezd k 
pozemku bez problému, blízko u velice klidné komunikace. Všechny sítě na pomezí hranic 
pozemku. 1800 kč/m2 

 

 
 
Plocha parcely: 3600 m2 ,číslo zakázky: N006, Poslední změna: 31.3.2009, Datum vložení 
inzerátu: 01.04.2010 

6 480 000 Kč 

3  Brno, Holásky  

Prodej stavebních pozemků určených platným územním plánem města Brna pro výstavbu 
objektů bydlení. Jedná se o dva sousedící rovinaté pozemky o výměře 2530 m2 a 1320 m2. 
Nabídka je vhodná pro stavební společnost,  

 

Plocha parcely: 3850 m2 ,číslo zakázky: 1176483420, Poslední změna: 29.03.2010, 
Datum vložení inzerátu: 29.03.2010 

 5 005 000 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

4 Brně - Chrlice 

Pozemek má obdélníkový tvar a nachází se na okraji obce na velmi klidném místě. V okolí je 
zástavba rodinnými domky. Všechny IS jsou na hranici pozemku(vodovod, plyn, elektřina, 
kanalizace). Příjezdová cesta asfaltová přímo u pozemku. Velmi dobrá dostupnost do Brna. 
V případě zájmu Vám zprostředkujeme sjednání hypotéky, právní servis, advokátní úschovu.  
 

 
 

 
Plocha parcely: 5385 m2 ,Číslo zakázky: 2724787804, Poslední změna: 02.04.2010, 
Datum vložení inzerátu: 02.04.2010 

5654|250 Kč 

5 Brno  - Bosonohy 
 
Se souhlasem majitele nabízíme k prodeji stavební pozemky (1279 m2)v obci Bosonohy. 
Pozemek je svažitý, nachází se nad zástavbou RD v ulici Za vodojemem. Podle ÚP jsou 
rozděleny na pozemky stavební a zahrady. Přes tyto zahrady je na pozemky možný vstup a 
to z ulice Jány. Stavební pozemky jsou orientovány na JZ. K pozemkům je třeba dotáhnout 
IS - tomu odpovídá i jejich cena. Šíře pozemku je 7-9m. Možno přikoupit i další sousední 
stavební pozemky, pak by šíře ve spodní části činila cca 19m a celková výměra 2120 m2 
 
 

 
 
Plocha parcely: 1279 m2 , Číslo zakázky: N06328, Poslední změna: 30.03.2010, 
Datum vložení inzerátu: 16.04.201 

1 266 210 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

6 Brno – Horní Heršpice 
 
Prodej stavebního pozemku  , 2032 m2, šíře 14 m, udržovaný, rovinatý, veškeré IS jsou na 
pozemku, skvělé pro stavbu dvou rodinných domků. Pozemek je určen územním plánem 
obce k stavebnímu použití. V blízkosti je hospoda, škola, zdrav. středisko. 
 

 
 

 
Plocha parcely: 2032 m2, Číslo zakázky: 918, Poslední změna: 08.04.2010, Datum vložení 
inzerátu: 08.04.2010 
 

1 828 800 Kč 

7 Brno - Tuřany 

 
Nabízíme k prodeji pozemek o velikosti 1600m2 v Tuřanech. Rozměry 11x147m, 
oplocený, asfaltová přístupová cesta. Pozemek je momentálně využíván jako zahrada, 2x 
vrtaná studna, dřevěná chatka 12m2, zděný sklep. Možnost bytové výstavby. 1000 
 
 

 
 
Plocha parcely: 1600 m2 , Číslo zakázky: 2361628252, Poslední změna: 12.04.2010, 
Datum vložení inzerátu: 12.04.2010 

1 600 000 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

8 Brno, Přízřenice  

Nabízíme k prodeji pozemek obdélníkového tvaru, rovina. CP 1.484 m2, pozemek je veden v 
územním plánu města Brna jako plochy předměstské bydlení - lze stavět samostatně stojící 
RD. Pozemek je zpřístupněn po městské asfaltové komunikaci. K pozemku nejsou vedeny 
IS. Přípojky ve vzdálenosti cca 100m. Na pozemku je možná výstavba 2-3 domů samostatně 
stojících. Jedná se o zajímavou nemovitost za výhodnou cenu v dobré lokalitě nacházející se 
v bezprostřední blízkosti MHD, cyklostezky a nákupního centra Olympia.  

 

 
 
 
Plocha parcely: 1484 m2 , Číslo zakázky: 918  ,Poslední změna: 08.04.2010, Datum vložení 
inzerátu: 08.04.2010 

1 113 000 Kč 

9 Brno - Dolní Heršpice 
 
Nabízíme k prodeji exkluzivní stavební pozemek v Brně Dolních Heršpicích. Celková 
plocha je 1000 m2, územním plánem je pozemek určen ke stavbě RD. Nemovitost je 
přístupna z obecní komunikace, je rovinatého charakteru v lokalitě s dobrou dostupností 
MHD a IDS. IS jsou v dostupnosti v přilehlé komunikaci.  
 

 
 

 
Plocha parcely: 1000 m2 ,íslo zakázky: 3172247132, Poslední změna: 07.03.2010, Datum 
vložení inzerátu: 07.03.2010 

1  715 450 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

10  Brno – Chrlice 

Jedná se o 2 stavební pozemky naproti sobě o výměrách 1534m2 a 815m2+vlast. podíl 1/4 

za komunikaci o celkové výměře 1104m2, inženýrské sítě z. ul. Pěkná, dále z ul. 

Rebešovická po projednání úřadem příjezd z ul. Rebešovická, příp. nezpevněnou cestou z ul. 

Pěkná, možno i jako na investici do budoucna, v úz. plánu stavební i na dvojdomek, příp. 

patrový dům, možnost koupit pozemky samostatně i jako celek 

 

Plocha parcely: 1534 m2 ,číslo zakázky: ATT1P10196,Datum vložení inzerátu: 31.03.2010, 
Poslední změna: 31.03.2010                           

1 840 800 Kč 

tabulka 10 - informace o pozemku 

Č. Lokalita: 
Výměra 

pozemku m2 
Inženýrské sítě 

Dopravní 

dostupnost 
Jiné 

 p.č. 577 1467 V komunikaci 
Zpevněná 

komunikace 
 

1 Chrlice 1149 ANO NE  

2 Brněnské Ivanovice 3600 ANO ANO  

3 Holásky 3850 ANO ANO  

4 Chrlice 5385 ANO ANO dobudovat  IS šíře pouze 7-9 m 

5 Bosonohy 1279 NE ANO  

6 Horní Heršpice 2032 ANO NE  

7 Tuřany 1600 NE ANO IS 100 M 

8 Přízřenice 1484 NE ANO  

9 Dolní Heršpice 1000 ANO ANO 
částečně zpevněná obecní 

komunikace 

10 Chrlice 1534 ANO NE  
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tabulka 11- výpočet porovnávací metody 

Č. 

Cena 

požadovaná 

resp. 

zaplacená  

Koef. 

redukce 

na 

Cena po 

redukci na 

pramen ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 
IO    

(1-5) 

Cena 

pozemku 

 Kč 
pramen 

ceny 
Kč velikost poloha 

dostupn

ost 
vybavenost 

úvaha 

znalce 
  Kč 

1 2 642 700 0,75 1 982 025 0,93 1,00 0,90 1,00 1,00 0,84 2 359 554 

2 6 480 000 0,75 4 860 000 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,44 3 375 000 

3 5 005 000 0,75 3 753 750 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 3 128 125 

4 5 654 250 0,75 4 240 688 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 3 533 907 

5 1 266 210 0,75 949 658 0,97 0,95 1,00 0,40 0,70 0,26 3 652 531 

6 1 828 800 0,75 1 371 600 1,10 1,00 0,90 1,00 1,00 0,99 1 385 455 

7 1 600 000 0,75 1 200 000 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 0,40 3 000 000 

8 1 113 000 0,75 834 750 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 0,60 1 391 250 

9 1 715 450 0,75 1 286 588 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1 608 235 

10 1 840 800 0,75 1 380 600 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 1 453 263 

Celkem průměr Kč 2 488 732 

Směrodatná odchylka Kč  904 895 

Průměr + směrodatná odchylka Kč 5 236961 

Průměr - směrodatná odchylka Kč 1 324 437  

Odhad ceny objektu Kč 2 488 700 

K1 Koeficient velikosti pozemku                                                                                                                                  

K2 Koeficient polohy pozemku                                                                     

K3 Koeficient dopravní dostupnosti 
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K4 Koeficient vybavenosti pozemku (Inženýrské sítě)                                                                                                              

K5 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)     

 Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: K5 = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 )                                                                                                                                 

6.3 OCENĚNÍ POZEMKU S VYDANÝM ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍ 

Pro porovnávací metodu jsem vytvořil databázi pozemků, která obsahuje deset 

pozemků, které jsem vyhledal na realitních serverech. V lokalitě, kterou jsem si vybral pro 

zpracování diplomové práce jsem nenašel dostatečný počet odpovídajících pozemků, proto 

jsem byl nucen využít pozemků z ostatních oblastí města Brna. Tento problém jsem následně 

zohlednil při udělování koeficientů. 

Při udělování hodnot koeficientů jsem se držel v rozmezí doporučených hodnot které 

se uvádí v Teorii oceňování nemovitostí jako koeficienty využívané Českou spořitelnou viz. 

tabulka č. 12. 

tabulka 12-rozpětí koeficientů 

Koeficient min max 

Koeficient velikosti pozemku 0,8 1,2 

Koeficient polohy pozemku   0,8 1,9 

Koeficient dopravní dostupnosti  0,8 1,3 

Koeficient vybavenosti pozemku (Inženýrské sítě)  0,4 2 

Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce 0,5 1,5 
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tabulka 13- data k pozemku s ÚR 

Č. 
Popis 

Cena 

1  Brno - Chrlice  

Nabízíme Vám krásný stavební pozemek o výměře 1086m2, který leží na 
rovném terénu v Brně Chrlicích v zástavbě domků. Vhodné pro výstavbu RD, 
veškeré IS u pozemku, vlastní studna, klidná lokalita, výborná dopravní 
dostupnost MHD do Brna 

  
 

Druh pozemku: pro bydlení ,Plocha parcely: 1086 m2 ,Číslo zakázky: 
4179662428, Poslední změna: 13.4.2009, Datum vložení inzerátu: 13.04.2010 

 

2 652 320 Kč 

2  Brno - Bosonohy 
 
Kompletně zasíťovaný stavební pozemek o CP cca 1500 m2 mírný svah, 
studna s příjezdovou asfaltovou cestou ve tvaru trojúhelníku. Šířka pozemku u 
cesty cca 30 m2 a je vhodný pouze na stavbu jednoho komfortního domu. 
Veškeré IS. Pozemek je na krásném místě v prestižní vilové zástavbě v obci 
Brno - Bosonohy s výbornou dostupností do středu města Brna. 

 
 

Druh pozemku: pro bydlení ,Plocha parcely: 1500 m2 ,Číslo zakázky: 
4179662428  ,Poslední změna: 13.4.2009,Datum vložení inzerátu: 13.04.2010 

4 700 000 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

3  Brno - Přízřenice 

Nabízíme k prodeji stavební pozemek v Přízřenicích o velikosti 800m2. 
Pozemek se nachází v klidné části Přízřenic. Pozemek je určen k výstavbě RD. 

Na pozemek bylo vydáno uzemní rozhodnutí. 
  

 

Plocha parcely: 800 m2 ,číslo zakázky: 121, Poslední změna: 29.03.2010, 
Datum vložení inzerátu: 29.03.2010 

 2 399 200 Kč 

4 Brně - Dolní Heršpice  

Nabízíme stavební pozemek v Brně - Dolních Heršpicích, určený pro stavbu RD, 
který navazuje na stávající zástavbu RD. CP 2642 m2, šíře cca 15 m, příjezdová 
cesta, IS ve vzdálenosti cca 150 m. Na pozemek bylo již vydáno územní 
rozhodnutí. 

 

 
 

 
Plocha parcely: 2642 m2 ,Číslo zakázky: 3553 , Poslední změna: 02.04.2010, 
Datum vložení inzerátu: 02.04.2010 

5 019 800 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

5 Přízřenice 

Prodej pozemku včetně stavebního povolení.Prodej pozemku o vel. 1666 m2 s 
vydaným platným stavebním povolením.Na pozemku je již započata výstavba - 
základová deska.Pozemek lze po dohodě rozdělit a na pozemku lze postavit další 

RD nebo i dvojdomek. 

 

Plocha parcely: 1666 m2 ,Číslo zakázky: 3553, Poslední změna: 02.04.2010, 
Datum vložení inzerátu: 02.04.2010 
 

 5 497 800 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

6 
Brno – Horní Heršpice 

Nabízíme poslední volné stavební pozemky Horní Heršpice.. Je vydáno územní 
rozhodnutí pro individuální výstavbu samostatně stojících rod.domů. Inženýrské 
sítě již zkolaudovány:splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod,plyn a 
NN - páteřní rozvody. K pozemkům vede nová komunikace: položen hrubý 
asfalt,(komunikace bude kompletně dokončena) stání ze zámkové dlažby. 
Veřejné osvětlení,bude zbudována nová autobusová zastávka,protihluková stěna. 
Každý pozemek je již kompletně zasíťován. Možno ihned stavět. Na pozemku 
jsou veškeré IS (voda,el.energie,plyn,kanalizace). Velikost pozemku : 788 m2, 
956 m2, 1912 m2 

 

Plocha parcely: 788m2 , Číslo zakázky: PO2390538947, Poslední změna: 
2.4.2010, Datum vložení inzerátu: 3.3.2010 

1 891 200Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

7 Brno – Obřany  

Prodej pozemků pro samostatně stojící RD v Brně Obřanech. Pozemky se 
nachází na kraji Obřan (směr Bílovice). Pozemky se nachází v nově řešeném 
území, na které je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dle tohoto 
územní rozhodnutí bude území zastavěno dvaceti samostatně stojícími RD a 
čtyřmi bytovými domy. RD jsou navrženy jako jednopodlažní samostatně stojící 
RD (maximální délka 12 m) s podkrovím event. podsklepené s parkováním na 
pozemku RD a s přípojkami na IS. Domy mají být vzdáleny od páteřní 
komunikace cca 8 m a budou umístěny v jedné linii s komunikací. Vzdálenost 
mezi jednotlivými RD bude 7 metrů. Maximální konstrukční výška nadzemního 
podlaží je 3,3 m, sklon střech 40 stupňů, hřebeny všech střech budou ve stejném 
směru pro všechny RD ve směru páteřní komunikace.I.S. - rozvody ukončeny v 
přípojkových skříních na hranici pozemku, přípojka plynu, přípojka do jednotné 
stávající kanalizace (dešťové vody budou likvidovány vsakováním), vodovod.  

 

Plocha parcely: 966m2 , Číslo zakázky: 90538947, Poslední změna: 12.4.2010, 
Datum vložení inzerátu: 3.3.2009 

2 849 700 Kč 

8 Brno – Ivanovice 
 
740 m2 pro samostatně stojící vilku v žádané lokalitě Brno - Ivanovice, s 
vazbou na výstavbu přízemního nebo jednopatrového RD, nádherné prostředí u 
lesa. Výstavba sítí bude zahájena v druhé polovině letošního roku. 
 

 
 

Plocha parcely: 740 m2, Číslo zakázky:3172247132,Poslední 
změna:07.04.2010, Datum vložení inzerátu: 07.04.2010 

 

 4 350 000 Kč 
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Č. 
Popis 

Cena 

9  Brno - Přízřenice 

Nabízíme k prodeji pozemek o rozloze 812 m2 s vydaným stavebním povolením 
na výstavbu RD, který se nachází při ulici Modřická v Přízřenicích . Ing. sítě 
jsou vyvedeny na pozemek a jsou v ceně pozemku,vč. základové desky RD a 
projektové dokumentace. Pozemek je součástí 3 na sebe navazujících stavebních 
parcel. Jedná se o celkovou plochu 1660 m2. Podrobnosti a projektové 
dokumentace v RK. Cena za další následující pozemky, které mají každý 
výměru 400 m2 je 3000,-Kč za m2. vydané uzemní rozhodnutí 

 

 
 
Plocha parcely: 812 m2, Číslo zakázky: 3172247132, Poslední změna: 
07.04.2010, Datum vložení inzerátu: 07.04.2010 

2  679 600 Kč 

10  Brno - Soběšice 
 
Nabídka stavebního pozemku na prodej:Stavební pozemek na velmi pěkném 
místě v Brně - Soběšicích. Parcela je určena k výstavbě jednoho řadového 
koncového domu. Zastavitelná plocha je 396 m2 (18x22 metrů).Celková 
plocha parcely je 1597 m2.IS - veškeré inženýrské sítě jsou na hranici 
pozemku - elektřina, voda, plyn, kanalizace. K dispozici je rovněž pevná 
telefonní linka. 
 

 
 

Plocha parcely: 1597 m2 , Číslo zakázky: 3172247132, Poslední změna: 
07.04.2010,Datum vložení inzerátu: 07.04.2010 

3 990 000 Kč 
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tabulka 14-informace o pozemku 

Č. Lokalita:  

Výměra 

pozemku 

m2 

Inženýrské 

sítě 

Dopravní 

dostupnost 
Jiné 

  1467 
V 

komunikaci 

Zpevněná 

komunikace 
  

1 Chrlice 1086 ANO ANO   

2 Bosonohy 1500 ANO ANO   

3 Přízřenice 800 ANO ANO   

4 Dolní Heršpice 2642 NE ANO IS 150 m  

5 Přízřenice 1666 ANO ANO   

6 Horní Heršpice 788 ANO ANO  

7 Obřany 966 ANO ANO   

8 Ivanovice 740 NE NE 

Zatím IS nejsou ale jsou plánováný v 

druhé polovině roku a jsou již v ceně 

pozemku 

9 Přízřenice 812 ANO ANO   

10 Soběšice 1597 ANO ANO   

tabulka 15- výpočet porovnávací metody 

Č. 

Cena 

požadovaná 

resp. 

zaplacená  

Koef. 

redukce 

na 

Cena po 

redukci na 

pramen ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 
IO    

(1-5) 

Cena 

pozemku 

 Kč 
pramen 

ceny 
Kč velikost poloha 

dostupn

ost 
vybavenost 

úvaha 

znalce 
  Kč 

1 2 652 320 0,75 1 989 240 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88 2 260 500 

2 4 700 000 0,75 3 525 000 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 0,95 3 710 526 

3 2 399 200 0,75 1 799 400 0,80 1,20 1,00 1,00 1,00 0,96 1 874 375 

4 5 019 800 0,75 3 764 850 1,20 1,00 1,00 0,60 0,80 0,58 6 491 121 
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Č. 

Cena 

požadovaná 

resp. 

zaplacená  

Koef. 

redukce 

na 

Cena po 

redukci na 

pramen ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 
IO    

(1-5) 

Cena 

pozemku 

 Kč 
pramen 

ceny 
Kč velikost poloha 

dostupn

ost 
vybavenost 

úvaha 

znalce 
  Kč 

5 5 497 800 0,75 4 123 350 1,05 1,20 1,00 1,00 1,00 1,26 3 272 500 

6 1 891 200 0,75 1 418 400 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1 773 000 

7 2 849 700 0,75 2 137 275 0,85 1,30 1,00 1,20 1,10 1,46 1 463 887 

8 4 350 000 0,75 3 262 500 0,80 1,20 0,80 0,95 0,60 0,44 7 414 773 

9 2 679 600 0,75 2 009 700 0,80 1,20 1,00 1,00 1,00 0,96 2 093 438 

10 3 990 000 0,75 2 992 500 1,02 1,20 1,00 1,00 1,00 1,22 2 452 869 

Celkem průměr Kč 3 280 699 

Směrodatná odchylka Kč 1 956 262 

Průměr + směrodatná odchylka Kč 5 236961 

Průměr - směrodatná odchylka Kč 1 324 437  

Odhad ceny objektu Kč 3 280 700 

K1 Koeficient velikosti pozemku                                                                                                                                  

K2 Koeficient polohy pozemku                                                                     

K3 Koeficient dopravní dostupnosti 

K4 Koeficient vybavenosti pozemku (Inženýrské sítě)                                                                                                                   

K5 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)     

 Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: K5 = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 )                                                                                           
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7  CENA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V této kapitole se věnuji vlivu inženýrských sítí na cenu pozemku. Jako první jsem 

zvolil pozemek určený k zastavění dle ÚP. Tento pozemek jsem ocenil dle oceňovací 

vyhlášky a budu simulovat situaci, že sítě (voda, plyn, el. proud, kanalizace) jsou 

ve vzdálenosti 100 metrů od pozemku. Touto simulací získám cenu pozemku bez 

zainvestování a v závěru ji porovnám s cenou zainventovaného pozemku. Tím zjistím zda, je 

výhodnější koupit pozemek již zainventovaný nebo nezainventovaný s nutným dodatečným 

napojením na sítě (viz kapitola č. 8  Vyhodnocení zainvestování) 

Při simulaci vypočtu administrativní ceny nezainventovaného pozemku jsem použil 

maximální srážky u položek vyjadřujících možnost napojení na inženýrské sítě. Tyto srážky 

činí 20 %, dalších 5 % je srážka za povodňovou oblast, kterou jsem uplatňoval i v předchozím 

vyhláškovém ocenění. 

tabulka 16- výpočet ocenění dle §32 vyhlášky 3/2008Sb 

KI = (HL. OBJEKT) PŘÍLOHA 38 2,173 

Kp = (hl. objekt) Příloha 39 1,529 

Rok ocenění   2010 

   Obec    Brno 

   Cenová mapa je - není    je 

   Počet obyvatel obce (nikoliv části)    368 533 

  Pokud je dána, pevná cena z § 28 odst. 1 

(pokud se počítá přes Cp,  napsat 0) 

  § 28 odst. 1  písm. c 1100 

   Základní cena stavebního pozemku   Kč/m2 1100 

Úpravy základní ceny podle přílohy č. 21  

   Výhodnost polohy pozemku na území 

obce z hlediska účelu užití stavby na něm 

zřízené, popřípadě k jejímu zřízení 

určeného 

Položka 1.2 Podle přílohy č. 21 200 
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  Celkem položky z tabulky č. 1 přílohy č. 

21 

  200 

   Není-li v místě možnost napojení na 

veřejný vodovod 

Položka 2.2 Srážka do 5 % (se 

záporným 

znaménkem) 

-5 

   Není-li v místě možnost napojení na 

veřejnou kanalizaci 

Položka 2.3 Srážka do 7 % (se 

záporným 

znaménkem) 

-7 

   Není-li v místě možnost napojení na 

rozvod elektřiny   

Položka 2.4 Srážka do 8 % (se 

záporným 

znaménkem) 

-8 

Omezené užívání pozemku: zátopové 

území obce stanovené 

vodohospodářským orgánem 

Položka 2.9.5 Srážka do 25 % (se 

záporným 

znaménkem) 

-5 

Pozemek s možností jeho napojení na 

rozvod plynu 

Položka 2.11 Přirážka do 10 % 0 

Srážky a přirážky  celkem   podle tabulky č. 2 

přílohy č. 21 

-25 

Ocenění stavebního pozemku podle § 28 odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

Pozemek číslo p.č. 577 Zdůvodnění ev. 

Druh pozemku  zast.pl. srážek a přirážek: 

Výměra pozemku m2 1467 . 

Umístění pozemku  pozemek pod RD . 

Ocenění podle  Odst. 1 (c) . 

Základní cena ZC Kč/m2 1100 . 

Přirážky a srážky podle příl. 21 tab. 1                % 200 . 

ZC po úpravě položkami tab. 1 % 3300 . 

Přirážky a srážky podle příl. 21 tab. 2                       % -25 . 

Stavba umístěná na pozemku  RD . 
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Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,173 . 

ZCU podle § 28 odst. 2,  s Ki, bez Kp Kč/m2 5378,16 . 

Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,529 . 

ZCU podle § 28 odst. 2,  s Ki a s Kp Kč/m2 8223,23 . 

Minimální cena podle § 32dst. 1                      Kč/m2 20  

Cena pozemku bez Kp Kč 577 7 889 760,72 

Cena pozemku s Kp Kč 577 12 063 477,79 

Koeficient podle § 32dst. 1                      - 0,3  

Cena pozemku bez Kp, s koeficientem 0,3 Kč 577 2 366 928,22 

Cena pozemku s Kp, s koeficientem 0,3 Kč 577 3 619 043,34 

Celková cena po zaokrouhlení (§ 46) Kč zaokrouhlení na 

desetikoruny 

3 619 050 

 

Jako druhý příklad pro zjištění, zda je lepší koupit pozemek již zainventovaný nebo si 

jej zainventovat sám, mi posloužila metoda porovnávací. Opět jsem použil pozemek určený 

k zastavění dle ÚP.  

Databáze, na jejímž základě jsem porovnávací metodu provedl, odpovídá datům 

z tabulky č. 9. Všechny koeficienty jsem nechal stejné jako v tabulce č. 11, změnil jsem jen 

koeficient vybavenosti, a to protože svůj pozemek považuji za nezasíťovaný a porovnávám jej 

s ostatními pozemky z databáze. 

Zde jsem také simuloval situaci, že inženýrské sítě jsou ve vzdálenosti 100 metrů 

od pozemku. 
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tabulka 17- výpočet porovnávací metody 

Č. 

Cena 

požadovaná 

resp. 

zaplacená  

Koef. 

redukce 

na 

Cena po 

redukci na 

pramen ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 
IO    

(1-5) 

Cena 

pozemku 

 Kč 
pramen 

ceny 
Kč velikost poloha 

dostupn

ost 
vybavenost 

úvaha 

znalce 
  Kč 

1 2 642 700 0,75 1 982 025 0,93 1,00 0,90 2,00 1,00 1,67 1 186 841 

2 6 480 000 0,75 4 860 000 1,20 1,20 1,00 2,00 1,00 2,88 1 687 500 

3 5 005 000 0,75 3 753 750 1,20 1,00 1,00 2,00 1,00 2,40 1 564 063 

4 5 654 250 0,75 4 240 688 1,20 1,00 1,00 2,00 1,00 2,40 1 766 953 

5 1 266 210 0,75 949 658 0,97 0,95 1,00 1,00 1,00 0,92 1 032 237 

6 1 828 800 0,75 1 371 600 1,10 1,00 0,90 2,00 1,00 1,98 692 727 

7 1 600 000 0,75 1 200 000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 200 000 

8 1 113 000 0,75 834 750 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 834 750 

9 1 715 450 0,75 1 286 588 0,80 1,00 1,00 2,00 1,00 1,60 804 118 

10 1 840 800 0,75 1 380 600 1,00 1,00 0,95 2,00 1,00 1,90 726 632 

Celkem průměr Kč 1 149 582 

Směrodatná odchylka Kč 382 892 

Průměr + směrodatná odchylka Kč 448 995 

Průměr - směrodatná odchylka Kč 102 539  

Odhad ceny objektu Kč 1 149 600 

K1 Koeficient velikosti pozemku                                                                                                                                  

K2 Koeficient polohy pozemku                                                                     

K3 Koeficient dopravní dostupnosti 
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K4 Koeficient vybavenosti pozemku (Inženýrské sítě)                                                                                                                   

K5 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)     

 Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: K5 = 1,00,   u inzerce přiměřeně nižší 

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 )                                                                                                                                 

 

V tabulce č. 18 je stanoveno, kolik by stálo napojení na inženýrské sítě. 

tabulka 18-druhy a ceny přípojek 

Druh Přípojky Kč/bm Vzdálenost v 

m 

Kč za 100 

metrů IS 

Přípojka vody DN 40 mm plast 863 100 86 300 

El.přípojka A1 16mm2 v zemi 308 100 30 800 

Přípojka kanalizace DN 150 2781 100 278 100 

Přípojka plynu DN 40 687 100 68 700 

Cena celkem za přípojky K č   463 900 
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8  VYHODNOCENÍ DAT 

Vyhodnocení administrativní ceny 

Zemědělský pozemek vyšel nejlevněji. Cena činila 54 220 Kč. Druhým nejlevnějším 

pozemkem byl pozemek s ÚR, který stál 2 405 880 Kč. Tato cena je o 4 437 % vyšší než 

u zemědělského pozemku. Nejdražším pozemkem se stal pozemek určený k zastavění dle ÚP. 

Jeho cena dosáhla částky 5 066 660 Kč, což je o 210,6 % více než u pozemku s vydaným ÚR 

a o 9344,6% více než u zemědělského pozemku. 

Tento nepoměr v ceně je způsoben direktivním oceněním dle vyhlášky. 

ADMINISTRATIVNÍ CENA

54 220

5 066 660

2 405 880

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

zemědělský pozemek pozemek určený k zastavění
dle ÚP

stavební pozemek s ÚR

graf 2 - porovnání administrativních cen 

Vyhodnocení tržní ceny 

Zemědělský pozemek s cenou 276 200 Kč vyšel jako nejlevnější pozemek ze tří 

porovnávaných variant. Pokud by se pořizoval pozemek ve stejné velikosti, ale již s vydaným 

územním rozhodnutím bylo by třeba si našetřit 2 528 700 Kč, což je o 915 % více než u ceny 

pozemku vedeného jako zemědělská půda. Na třetí pozemek, kde bylo vydáno jíž územní 

rozhodnutí by bylo potřeba 3 264 400Kč. Což je o 29 % více než na pozemek určený 

k zastavění dle územního plánu. 
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TRŽNÍ CENA
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graf 3 - porovnání tržních cen 

Pro lepší porovnání jsem ke grafu tržní ceny přidal ještě graf tržní ceny přepočtené 

na metr čtvereční pozemku. 

graf 4 - tržní cena za m2 

TRŽNÍ CENA ZA V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH
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Vyhodnocení zemědělských pozemků 

Porovnání zemědělských pozemků mezi sebou, kdy jeden pozemek je oceněn podle 

vyhlášky a druhý pozemek pomocí porovnávací metody. Administrativní cena byla zjištěna 

ve výši 54 220 Kč a tržní ceny byla zjištěny ve výši 275 800 Kč. Tržní cena je o 509 % vyšší 

než cena zjištěná cenou administrativní.  

Tento velký rozdíl považuji za důsledek toho, že do budoucna lze předpokládat, že 

většina zemědělských pozemků bude v městě Brně využívána pro jinou než zemědělskou 

činnost.  

ZEMĚDĚLSKÝ POZEMEK
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administrativní cena tržní cena
 

graf 5 - porovnání zemědělských pozemků 

Vyhodnocení pozemku s územním plánem 

Při porovnání ceny administrativní a ceny tržní je zřejmé z grafu č.5, že nastal 

v případě pozemku určeného k zastavění dle ÚP značný rozdíl a to ten, že pozemek oceněný 

cenou administrativní je o 200,4 % dražší než pozemek oceněný dle tržní ceny. Tenhle 

obrovský nepoměr je způsoben tím, že základní vyhlášková cena byla vynásobena přirážkou 

200 %, která se dává bezpodmínečně ve městech s počtem obyvatel nad 250 tisíc a to podle 

přílohy č. 21 odstavce 1.  

Tento nepoměr je tak výrazný, že v podstatě se nelze vyhláškovou cenou v této situaci 

řídit. 
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POZEMEK URČENÝ K ZASTAVĚNÍ DLE ÚP
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graf 6 - porovnání pozemků určených k zastavění dle  ÚP 

Vyhodnocení pozemků s územním rozhodnutím 

Při porovnání ceny administrativní s cenou tržní bylo zjištěno, že cena tržní je o 

35,7 % vetší než cena administrativní. Rozdílné ceny v cenách pozemků jsou zapříčiněny tím, 

že administrativní cena je v tomto případě brána z cenové mapy. Což může být někdy 

problém jelikož cenová mapa je dělaná z kupních smluv. A ne vždy je v těchto smlouvách 

uváděna skutečná cena pozemku a to už z různých důvodů. Naopak cena tržní byla vytvořena 

pomocí porovnávací metody a proto se cena více blíží skutečnosti. 

POZEMEK S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM
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graf 7 - pozemek s územním rozhodnutím 



73 

Celkové vyhodnocení cen pozemků 

Graf celkového porovnání cen jasně ukazuje, jak velký vliv mají stupně územního 

plánu na cenu daného pozemku. 

Z výsledků, ke kterým jsem došel v diplomové práci je zřejmé jaké náklady je nutno 

vynaložit na to, aby se z pozemku zemědělského stal pozemek stavební. Proces převodu 

zemědělského pozemku na pozemek, který je určen v územním plánu k zastavění nebo 

na pozemek s již vydaným územním rozhodnutím je spojen s vynaložením prostředků a 

především se značným časovým obdobným. 

Rozdíl mezi zemědělskou půdou, kterou jsem ocenil tržně a mezi stavebním 

pozemkem s již vydaným územním rozhodnutím je 1 181 %, toto číslo samo o sobě vypovídá, 

jak to může být vynikající investice. 

Jak je dále vidět z grafu, patrné jsou také rozdíly mezi cenou administrativní a cenou 

tržní. Ve dvou ze tří případů je tržní cena větší než cena podle vyhlášky, pouze v jednom 

případě je to naopak. 

 

 

CELKOVÉ POROVNÁNÍ CEN
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graf 8 - celkové porovnání cen 

Pro lepší srovnání jsem přidal ještě graf který porovnává mezi sebou ceny za metr 

čtvereční. 
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CELKOVÉ POROVNÁNÍ  V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH
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graf 9 - celkové porovnání cen za m2 

Vyhodnocení zainvestování pozemku 

Při vyhodnocování výsledků ze zainvestování pozemku jsem zjistil, že 

u administrativní ceny tvoří IS 12,8 % z hodnoty pozemku. U tržní ceny činí IS 40,4 % z ceny 

pozemku. 

Administrativní cena pozemku se oproti původnímu ocenění, kdy uvažujeme s IS, 

snížila o 19,5 %. Tržní cena se oproti původnímu ocenění, kdy jsem uvažoval, že můj 

pozemek je zasíťovaný, snížila o 36,2 %. 

Při porovnání ceny pozemku zainventovaného a nezainventovaného jsem dospěl 

k závěru, že je cenově výhodnější si pozemek zainventovat sám.  

tabulka 19 - výsledky porovnání IS 

Typ ceny Cena pozemku v 

Kč 

Cena IS v Kč Celkem IS a cena 

pozemku v Kč 

Původní cena pozemku 

Administrativní cena 3 619 050 463 900 4 082 950 5 066 660 

Tržní cena 1 149 600 463 900 1 61 3500 2 528 700 
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9  ZÁVĚR 

Úkolem mé diplomové práce bylo posoudit, jak velký vliv má územní plánování 

na cenu tržní a cenu administrativní.  

Při vyhodnocení výsledků jsem došel k závěru, že ve většině případů (ve dvou ze tří) 

je tržní ceny vyšší než cena administrativní. Pouze v jednom případě je cena administrativní 

vyšší než cena tržní a to z toho důvodu, že vyhláška striktně přikazuje použít maximální 

možnou přirážku a to bez ohledu na umístění pozemku v daném městě . 

Dále z výsledků diplomové práce zcela jasně vyplynulo, že vliv územního plánování 

je zcela zásadním faktorem, který ovlivňuje cenu pozemku a nezáleží na tom jestli je použita 

cena administrativní nebo cena tržní. 

Při posouzení vlivu IS na cenu pozemku jsem dospěl k závěru, že je lepší si pozemek 

zainventovat sám, než si jej koupit již zainventovaný. Jelikož toto zkoumání nebylo hlavním 

úkolem diplomové práce, bylo by dobré věnovat se tomuto úkolu samostatně a provést více 

porovnání. 

V tomto tématu je možné nadále pokračovat, například rozšířením na celé Brno, 

popřípadě na celou Českou republiku. 
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IS  – inženýrské sítě 



79 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A – Informace o parcele 

Příloha B – Územní plán města Brna 

Příloha C – Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 8 

Příloha D – Mapy katastrálního území Chrlice 



80 

Příloha A – Informace o parcele 

 



81 
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Příloha C – Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 8 
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