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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. 

Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a 

pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá schémata jsou doplněna 

komentářem a připojeny dokumenty, které jsou nutné k provedení úspěšného obchodu.  

Abstract 

This diploma thesis looks into farm lands and their trade. The purpose of this thesis is to 

access the conditions in which the business with estates is happening in our country and 

make schemes for different types of trades.  For each type of the trade in the thesis are 

added comments and documents which are necessary to make a successful deal. 

Klíčová slova 

Diplomová práce, zemědělství, zemědělská půda, obchod, koupě, prodej, nájem, pacht, 

pozemek, parcela,  

Keywords 

Diploma thesis, agriculture, agricultural land, trade, purchase, sale, rent, tenure, land, 

parcel, 
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Obchodování se zemědělskými pozemky je stále hitem. Zemědělská půda láká 

k nákupům zemědělce, investory i spekulanty. Abychom mohli obchod s pozemky 

úspěšné zakončit, a vznikla tak skutečně zajímavá investice, je potřeba půdě, jako takové, 

dobře porozumět. Pokud si ale samotní nevěříte, rozhodující je fakt s kým do ní 

zainvestujete. Na trhu je spousta makléřů spekulantů, takže se může stát, že z rádoby 

lukrativního pozemku nebudete mít takřka nic. 

Spousta investorské veřejnosti už ví, že půda dokáže dlouhodobě uchovávat 

hodnotu…  
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V době zpracování diplomové práce ještě nebyl uzavřen a vyhodnocen rok 2017, 

proto se práce opírá o rok 2016, kde už bylo možné kalkulovat. V práci srovnáme předešlé 

roky, detailně rok 2016, předpoklady roku 2017 a z pohledu roku 2018 zhodnotíme, zda 

předpoklady vyšly. 

 

V západní Evropě se ceny půdy výrazně lišily, od zhruba 15 korun za metr ve Francii 

přes 25 korun v Německu až po více než 50 korun v Dánsku a Nizozemsku. Oproti tomu 

se cena v České republice pohybovala kolem 5 až 10 korun za metr čtverečný. V takovém 

případě to však ještě nebylo znamení toho, že by se české ceny měly rovnat například těm 

německým. Trvale velké rozdíly zůstávaly mezi vyspělými zeměmi, a to jednak kvůli 

daňovým a právním aspektům, kvůli dopravním nákladům a také i kvůli regulaci trhu 

s pozemky v určitých zemích, která například ve Francii znevýhodňovala majitele pozemků 

a dávala přednost farmářům. 

Podstatnou příčinou značně nižších cen v ČR byla nízká úroveň nájemného. 

Zatímco u nás se nájemné pohybovalo od 500 do 2 tisíc Kč, často kolem tisícovky, 

v počátečních zemích Evropské unie bylo průměrné nájemné za rok 5 až 10 tisíc korun za 

hektar. Důvody nízkých nájmů byly hned dva: rozčlenění půdy mezi množství malých 

vlastníků a nižší dotace z EU pro české zemědělce. I když první činitel do pěti let zanikne, 

druhý byl pro Českou republiku význačný a rozhodoval o tom, které pozemky měly 

významnou hodnotu a které oproti tomu zůstaly prakticky neprodejné. 

Většina české půdy byla v minulých staletích rozdělena do úzkých "proužků", 

kterých měla rodina více v několika částech obce. Tato pole byla po příchodu komunismu 

sjednocena, rozorána a původní pozemky byly úředně sloučeny do větších celků. 

Vlastnická práva byla sice po roce 1989 obnovena, jenomže hranice původních pozemků 

nebyly v terénu zcela patrné. Z toho důvodu tedy nešlo pozemky samostatně pronajímat 

ani využívat. Jinými slovy, zemědělská družstva a soukromí zemědělci si po dohodě (cizí) 

pole rozdělili, takže vlastník musel akceptovat, že například všechna pole na sever od 
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okresní silnice mělo v nájmu bývalé družstvo (dnes akciová společnost), a pole na jih od 

silnice soukromý vlastník. 

Přestože mezi sebou původní soukromí zemědělci a družstva museli prvně často 

doslova bojovat, bylo toto rozčlenění ukázkovým kartelem na mikroúrovni. Nájmy zůstaly 

minimální a vlastníci byli zbaveni svých práv. Mnoho bývalých družstev dokonce 

zavazovalo vlastníky na pět či deset let dopředu, nebo je nutilo k podepsání předkupního 

práva na pozemky, přičemž pozemky ztrácely na hodnotě, protože byly neprodejné. 

A protože spousta majitelů polí byli starší lidé bydlící na vesnici, poslušně přijímali 

smlouvy, které byly nevýhodné, a nechávali si vyplácet minimální nájem, jelikož se nechtěli 

hádat se svými příbuznými, známými nebo sousedy. 

Zemědělci však neměli žádný právní, natož morální nárok na tyto kartely. Zatímco 

nájmy zůstaly stálé, dotace se zvýšily o několik tisíc korun na hektar a budou se zvyšovat i 

nadále. A tady se naskytla pozoruhodná investiční příležitost. V případě, že se investorovi 

podařilo vykoupit dostatek pozemků, dohodnout s nájemci výhodnější nájemné a další 

smluvní podmínky, mohl přijít ke značnému zisku, protože takto "osvobozených" 

pozemků byl nedostatek. Riskovat někdy může být výzvou, avšak nabídka musela být pro 

porušitele zajímavá – alespoň v desítkách hektarů. Individuální vlastník několika 

rozdrobených hektarů nezmohl většinou nic. „Bylo také možno spekulovat na takzvané 

pozemkové úpravy, při kterých stát vyměňoval pozemky, jenomže takové úpravy musely mít 

podporu dalších vlastníků a obce a (především) nebylo na ně dostatek peněz. Podle současného 

postupu úprav budou dokončeny za více než sto let.“ (zdroj [14]) 

 

V roce 2016 se zemědělská půda obchodovala za tržní ceny 15–25 Kč/m², 

v některých lokalitách s opravdu kvalitní ornou půdou a vysokou konkurencí ceny mohly 

vyrůst až nad 30 Kč/m².  
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V ČR se průměrné tržní ceny meziročně zvýšily o 25,54 % z úrovně 162.565 Kč/ha 

(16,26 Kč/ m²) v roce 2015 na úroveň 204.085 Kč/ha (20,41 Kč/ m²) v roce 2016 (graf č.1 na) 

Od roku 2004 šlo o nejvyšší meziroční sledovaný růst. V letech 2013–2016 stouply ceny 

zemědělské půdy o cca 65 %. Za období 2010–2016 došlo ke zdvojnásobení úrovně tržních 

cen. 

„K nárůstu cen sjednávaných v uzavřených kupních smlouvách je nutné dále přičíst i 

efekt postupného přenosu daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcí z převodce na 

nabyvatele v odhadované výši 1-2 %. Reálný meziroční nárůst tržních cen zemědělské půdy po 

započtení přenosu této daňové povinnosti tak činil cca 27 %.“ (zdroj [15]) 

 

Graf č. 1 – Vývoj tržních cen zemědělské půdy v období 2004–2016 (Kč/ha) 

 

Během sledovaného roku 2016 byl vývoj tržních cen velmi nerovnoměrný 

(graf č. 2). V 1. čtvrtletí ceny výrazně rostly, a to o 15 % proti předchozímu čtvrtletí Růst 

pokračoval i ve 2. čtvrtletí, kdy ceny proti předchozímu čtvrtletí vzrostly o téměř 6 %. Ve 

3. čtvrtletí roku 2016 se růst cen téměř zastavil (+1 %), přičemž v posledním čtvrtletí roku 

byl dokonce i mírný pokles o necelé 1 %. Zřejmě změnou zákona o dani z nabytí 

nemovitých věcí lze vysvětlit pokles v posledním čtvrtletí roku 2016. Poplatníkem 4% daně 

(obvykle z kupní ceny) je od 1. 11. 2016 vždy nabyvatel nemovité věci. Dříve si mohli 

převodce s nabyvatelem smluvně ujednat, kdo bude poplatníkem daně.  
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Graf č. 2 – Vývoj tržních cen půdy v průběhu r. 2016 (% změna proti předchozímu čtvrtletí) 

 

Rozdíl mezi tržními cenami orné půdy a trvalých travních porostů (TTP) byl v roce 

2016 ve výši 27 %, tj. mírně nižší než rozdíl 29 % v předchozím roce (graf č. 3).  

 

 

Graf č. 3 – Tržní ceny orné půdy a TTP v období 2013–2016 (Kč/m²) 
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s výměrou 2-5 ha to bylo 18,8 Kč/m² a u obchodů s výměrou nad 5 ha 20,8 Kč/m² (graf č. 4). 

Nejvyšší meziroční nárůst tržních cen (o 38 %) byl zaznamenán u obchodů s výměrou do 2 ha 

a to patrně z důvodu rozšíření zájmu investorů na tyto doposud opomíjené menší výměry. [15] 

Během roku 2016 byl zaznamenán i odlišný přístup investorů k pozemkům 

s výměrami nad 50 ha. Dříve bylo u těch pozemků automaticky očekáváno dosažení vyšší 

prodejní ceny. V současné době jsou tržní ceny na obdobné úrovni jako pozemky 

s výměrou 5-50 ha. U výměr v řádu stovek hektarů byl dokonce zaznamenám i pokles 

jednotkové ceny. Situace se změnila dokonce tak, že při prodeji malých kousků pozemků 

v různých lokalitách je lepší ji prodat po částech, případně při prodeji vcelku, počítat 

s prodejní cenou nižší až o 10 %. 

Nevyšších tržních cen bylo regionálně dosahováno v nejúrodnější oblasti Hané a 

v okolí Hradce Králové. Dále v příhraničních lokalitách, zejména v oblasti západních Čech, 

jsou registrovány naprůměrné tržní ceny vzhledem ke kvalitě půdy. Méně významný je 

nárust ceny v jižní části republiky. Toto ovlivňuje zejména poptávka z Německa a slabší 

pak z Rakouska. V severních oblastech je vliv blízkosti hranice zanedbatelný.  

 

Graf č. 4 – Tržní ceny půdy dle velikosti obchodu v 2013–2016 (Kč/m²) 
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Tzv. úřední ceny půdy stanovené vyhláškami Ministerstva financí a Ministerstva 

zemědělství mají při sjednávání obchodů pouze informativní profil a poskytují informaci 

o pravděpodobné kvalitě pozemků v určité lokalitě. U pozemků s vyšší úřední cenou se dá 

předpokládat i vyšší tržní cena. Vedle bonity půdy značně ovlivňuje reálnou tržní cenu 

jednotlivých pozemků i spousta dalších faktorů. Patří mezi ně například velikost a tvar 

pozemku, erozní ohrožení, umístění, konkurence kupujících v okolí, uzavřené pachtování 

smlouvy, a jiné. 

Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a k nim vyhláškou přiřazené ceny 

jsou základním podkladem pro úřední ceny. Ceny stanovené pro jednotlivé BPEJ by měly 

odrážet ekonomický efekt zemědělské výroby na daných pozemcích. Tyto ceny určuje 

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). 

V praxi jsou dost často využívány k ocenění pozemků pro účely daně z nabytí nemovitých 

věcí, a to jako ceny dle BPEJ následně upravené o vyhláškou stanovené přirážky či srážky.  

Pro výpočet daně z nemovitých věcí je využívána převážně Vyhláška č. 298/2014 Sb. 

o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 

zemědělských pozemků. Ceny stanovené touto vyhláškou pro jednotlivá katastrální území 

jsou váženým průměrem cen dle BPEJ v příslušném katastrálním území. (zdroj [5]) 

Pro celou Českou republiku činí průměrná cena dle BPEJ aktuálně 7,14 Kč/m². 

V roce 2016 byla průměrná tržní cena půdy o 186 % vyšší. Mimo rozdíl mezi cenou úřední 

a cenou tržní nejsou známy žádné informace, které by v blízké době udávali eventuální 

zvýšení úředních cen. 

 

Koncem roku 2016 byla schválena novela občanského zákoníku, kdy s účinností od 

1. 1. 2018 opětovně zavádí předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí. Podle nového 

občanského zákoníku je prodej pozemků zatížených předkupním právem v mnoha 

případech složitější než za platnosti starého občanského zákoníku, a to bude platit také 

pro prodej spoluvlastnických podílů. Novelizace zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech byla schválena s účinností od 1. 8. 2016. Nové 
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ustanovení vstupující do pozemkových úprav je příznačnou změnou pro vlastníky půdy. 

Podle něj je pozemkové úpravy možné schválit se souhlasem vlastníků alespoň 60% 

výměry (dříve 75%). Na samotný trh s půdou nemá tato úprava významný vliv. Změna však 

vyvolává v investorech a vlastnících půdy uvědomění jak rychle může být schválena a 

uplatněna změna zákona ovlivňující vlastnictví půdy. (zdroj 

Během roku 2016 byly stále předkládány žádosti na zákonnou regulaci trhu 

s půdou. Hlavními podněcovateli těchto návrhů jsou Agrární komora ČR a Zemědělský 

svaz ČR. Z dřívějších dostupných návrhů a prohlášení plyne převážně stálá snaha 

o uzákonění předkupních práv pro pachtýře a další skupiny zemědělců, případně i ve 

prospěch státu a omezení možnosti nákupu půdy pro zahraniční subjekty. K řešení tohoto 

problému zvažuje Ministerstvo zemědělství zavedení pracovní skupiny. 

Zásadní dopad na trh se zemědělskou půdou by mělo potenciální zavedení 

regulace převodů zemědělské půdy a předkupních práv. Značné omezení při nakupování 

zemědělské půdy by padlo na početnou skupinu nezemědělských investorů, kde byl 

v roce 2016 podíl 46%. Toto omezení by znamenalo snížení konkurence na straně 

poptávky a zcela určitě mělo dopad na výši tržních cen zemědělské půdy. Současně s tím 

by všichni vlastníci ztratili možnost nabídky půdy rozsáhlému okruhu zájemců a možnost 

svobodné volby kupujícího.  

Do voleb v říjnu 2017 patrně nedojde ke schválení potenciálních legislativních 

změn v tomto směru. V dalších měsících je vývoj značně nejistý a nelze vyřadit ani snahu 

o velmi rychlé prosazení obdobných návrhů. 

 

V roce 2017 byly očekávány události, jejichž důsledky mohou významně ovlivnit i 

trh se zemědělskou půdou. Jsou to především parlamentní volby v říjnu 2017 a následný 

vývoj legislativního prostředí, očekávané ukončení devizových intervencí centrální banky 

v průběhu roku a vývoj kurzu koruny a úrokových sazeb, další jednání o vystoupení 

Spojeného království z EU a vliv Brexitu na budoucí společnou zemědělskou politiku EU. 

Dopady všech těchto událostí se v roce 2017 neprojeví v plném rozsahu, nicméně i tak 

budou značně ovlivňovat očekávání a jednání vlastníků a investorů v průběhu roku. 
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Významná bude i skutečnost, nakolik bude půda zdůrazněna jako politické téma 

v průběhu předvolební kampaně.  

V roce 2017 lze očekávat mírné zvýšení nabídky zemědělské půdy k prodeji. 

Zejména u krátkodobých a střednědobých investorů jsou patrné rostoucí obavy z dalšího 

vývoje. Riziko možného zavedení regulací trhu s půdou a v menší míře i opětovné zavedení 

předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí (od 1. 1. 2018) bude pro část dosud 

vyčkávajících vlastníků dostatečnou motivací k prodeji půdy.  

Očekáváme také častější prodeje ze strany aktivních zemědělských subjektů – 

tj. vlastníků, kteří mají zájem na prodávané půdě i nadále hospodařit, ale nepovažují za 

nutné ji vlastnit. Dalším impulsem pro tyto zemědělské vlastníky může být i případný růst 

úrokových sazeb a jejich snaha snížit své úvěrové zatížení. U některých subjektů nelze 

vyloučit ani nucené prodeje zemědělské půdy z důvodů neschopnosti splácet přijaté 

úvěry, zejména v případě horších výsledků zemědělského roku.  

Na straně poptávky po zemědělské půdě očekáváme v roce 2017 stagnaci nebo 

mírný pokles. Cena půdy již vzrostla do úrovně, kdy i mnohé zemědělské subjekty považují 

nákup půdy za ekonomicky neefektivní. Prognózy dalšího vývoje cen jsou nejisté a lze 

očekávat i pokles zájmu u těch investorů (zemědělských i nezemědělských), jejichž hlavní 

motivací k nákupu byl dlouhodobý růst cen půdy v minulých letech. Předpokládáme další 

útlum aktivit spekulativních nezemědělských investorů, přestože snahy o výkupy půdy 

pod tržní cenou od méně informovaných vlastníků budou zcela jistě pokračovat i v roce 

2017.  

Poptávku zahraničních investorů by oslabilo očekávané posílení koruny po 

ukončení intervencí ČNB. V prostředí současné světové ekonomiky však nelze vyloučit 

vstup nového evropského či globálního investora, který by na objemově malém trhu 

s půdou ČR mohl poptávku výrazně posílit.  

V roce 2017 lze nejpravděpodobněji očekávat vyrovnávání nabídky a poptávky po 

zemědělské půdě a z toho plynoucí zpomalení růstu tržních cen zemědělské půdy. Je však 

na místě zdůraznit, že z výše uvedených důvodů je míra nejistoty predikce vývoje trhu se 

zemědělskou půdou v ČR v příštích dvou letech velmi vysoká. (zdroj [15]) 
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V roce 2017 se zemědělská půda obchodovala nejčastěji za tržní ceny v rozmezí 

15–40 Kč/m², přičemž u nejkvalitnějších pozemků orné půdy a v lokalitách s vysokou 

konkurencí ceny uvedenou horní hranici i přesahovaly. 

V roce 2017 výrazně vzrostl rozdíl mezi tržními cenami orné půdy a cenami trvalých 

travních porostů (TTP), a to na 34 % (z 27 % v roce 2016). Důvodem byl rychlejší růst cen 

pozemků orné půdy (+15,9 %), než pozemků TTP (+9,9 %). Podle očekávání se tak dále 

zvětšovaly cenové rozdíly mezi kvalitními a méně kvalitními pozemky obecně (graf 3). 

Z hlediska velikosti obchodů byla v roce 2017 nejvyšší poptávka po výměrách 

střední velikosti 5–50 ha, přičemž nejlikvidnější byly nabídky pozemků o velikosti 5–10 ha. 

Zatímco v roce 2016 rostly ceny nejvýrazněji u obchodů s výměrou do 2 ha (+38 %), 

v letošním roce rostly nejrychleji u obchodů s výměrou 2–5 ha (+18 %). Rychlý růst cen 

v segmentu velmi drobných pozemků v roce 2016 byl zapřičiněn zvýšeným zájmem 

investorů o tento „nevytěžený“ segment trhu. (zdroj [16]) 

Tempo růstu cen v roce 2017 zpomalilo. 

 

 

Obr. č. 1 – Shrnutí roku 2017 
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Prvním rizikem je cena, která je v různých lokalitách a pro různé pozemky výrazně 

odlišná.  

Úřední ceny sice existují, jsou však využitelné pouze pro daňové účely (daň 

z nemovitosti a daň z převodu nemovitosti) a nerespektují tržní oceňování. Mnoho lidí již 

naletělo realitním kancelářím a nakoupilo předraženou půdu, kterou pak nemohou 

prodat ani za nákupní cenu. Také více než 90 % nabídek na realitních serverech, i pokud 

jsou přímo od majitelů, je značně předražených a nerealistických (to ostatně platí obecně 

o většině nabídek nemovitostí). Za levnými nabídkami zase bývají nekvalitní pozemky či 

skryté vady. 

 

Dalším rizikem při nákupu půdy je nákup nedostatečného množství pozemků, ať 

už proto, že investorovi došly peníze, nebo proto, že další vlastníci odmítají prodat. 

 Nákup se přirozeně setkává s odporem zemědělců, kteří "radí" sousedům nic 

neprodávat, přece neprodají pole "cizím". Při nákupu menšího množství půdy zemědělci 

odmítnou změnit podmínky smlouvy, protože vědí, že nový majitel stejně nemá nikoho, 

komu by pole pronajal. Investice se pak může stát neprodejnou a investované peníze jsou 

na mnoho let umrtveny. Proto je optimální investice do zhruba 50 hektarů zemědělské 

půdy, kdy se již investor dostává do slušné vyjednávací pozice. 

 

Posledním rizikem je nízká likvidita pozemků ve srovnání například s byty. Zatímco 

ve větších městech existuje rozvinutý trh s byty, které jsou při rozumné ceně rychle 

prodejné, majitel pole si na kupce musí počkat. Investoři obvykle nakupují půdu jen 

v určitých lokalitách, takže si majitel musí počkat na toho "pravého". Pro investory, kteří 

chtějí eliminovat uvedená rizika, je proto důležité mít důvěryhodné poradce, kteří se 

specializují na půdní investice. (zdroj [17]) 
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Při investování do půdy je důležité zvážit řadu parametrů samotných pozemků, 

jako jsou výměra, nájemní vztahy, míra scelení, pozemkové úpravy, přístupnost pozemků, 

BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka – pětimístný kód vyjadřující hlavní půdní a 

klimatické podmínky, které mají vliv na úrodnost zemědělské půdy a její ekonomické 

ohodnocení), vzdálenost od hranice například s Německem nebo Rakouskem, druh (orná 

půda vs. Pastvina) a podíl dotační plochy na celkové ploše.  

 

Vývoj na trhu s českou zemědělskou půdou lze rozdělit do několika období. V letech 

2000 až 2008 došlo k většímu rozprodeji státní půdy. Většinou na 30leté bezúročné splátky 

za cenu 1 až 7 Kč za metr čtvereční. Zemědělská půda jako investice byla v té době málo 

likvidní, většina zemědělců půdu nekupovala a mezi zemědělci panovala relativně malá 

rivalita. Tržní ceny se v té době pohybovaly okolo 2 až 6 Kč za metr čtvereční. 

Po roce 2004 se situace citelně změnila. Došlo k navýšení dotací z přibližně 2 000 Kč 

za hektar na 6 000 Kč za hektar. K tomu se přidal celosvětový růst cen komodit, svůj boom 

zažila biopaliva, například řepka, a po celém Česku se začaly hojně stavět bioplynové 

stanice. Navíc došlo k výraznému zvýšení konkurence mezi samotnými zemědělci. Realita 

roku 2014 představuje tržní ceny české zemědělské půdy v relativně širokém rozmezí 

7 až 20 Kč za metr čtvereční. Tržní roční nájemné je pak například v pohraničí nebo na 

Hané od 2 000 Kč za hektar, v extrému až 6 000 Kč. Většina zemědělců však platí drobným 

majitelům za rok jen 500 až 2 000 Kč za hektar. 

V horizontu deseti let by mělo docházet k posunu cen pronájmů na úroveň dotací 

(asi 6 000 Kč za hektar na rok), s ním pak i ke zvýšení výnosu na 2–2,5 %. Jedná se o reálný 

výnos, nikoli nominální, neboť pochází z reálného aktiva, které se samo zhodnocuje 

o inflaci. S tím je spojený předpokládaný růst tržní ceny české zemědělské půdy na úroveň 

20 až 30 Kč za metr čtvereční. Průměrná cena půdy by se mohla odvíjet od jednoduchého 

vzorečku 5 000/0,025 = 200 000 Kč za hektar (20 Kč za metr čtvereční). 

Nesmíme zapomínat na faktor, který by mohl cenu české půdy v horizontu pěti až 

osmi let zvednout, a tím je přiblížení cenám Německa (konvergence). Půda na české straně 
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česko-německých hranic nyní stojí přibližně 0,75 eura za metr čtvereční, u německých 

sousedů jsou to 3 eura. (zdroj [18]) 

 

V první dekádě nového milénia působily na českém trhu s půdou především italské 

investiční skupiny, které nakupovaly půdu za 3 až 6 Kč za metr čtvereční. Nyní ji postupně 

odprodávají za 18 až 30 Kč za metr čtvereční. 

V posledních letech také vzrostl počet spekulativních obchodů s půdou, kde bylo 

dosahováno rychlých přeprodejních zisků na úrovni 50 až 150 %. Spekulanti na trhu 

s českou zemědělskou půdou sice zůstali, ale zisky jim klesají, protože je na trhu stále 

méně neinformovaných vlastníků. Svoji pozornost proto v současnosti obracejí hlavně 

k neinformovaným drobným investorům, kteří do půdy chtějí investovat. Za drobného 

investora považuji člověka, který investuje v řádu set tisíc, ale i zámožnější jedince 

s kapitálem několika milionů. 

Někteří spekulanti vymysleli sofistikované způsoby, jak se půdy s velkou marží 

zbavit. Stačí najít spřízněný fond nebo investiční společnost, do kterých půdu přeprodají. 

Spokojeni jsou pak nejen spekulanti, ale i chamtiví správci fondů, které často zajímá jen 

to, kolik vydělají na poplatcích za správu majetku. Vše navléknou do líbivého marketingu, 

který půdu jako investici vynáší do nebes, a dělají z ní skoro až bezrizikovou investici. 

Samotná cena, za kterou investorům nakoupili, je netrápí, protože oni již vydělali. Stejně 

tak si příliš nelámou hlavu nad tím, že pozemky nejsou pořádně scelené, takže prostor 

pro jejich růst může být citelně omezen. 

Investoři by tedy měli vědět, od koho půdu nakupují a za jaké ceny, a dobře vědět, 

kdo za podobnými investičními společnostmi, fondy nebo privátními skupinami stojí. 

Navenek regulovaný subjekt, klidně přímo nebo nepřímo dozorovaný ČNB, investora před 

předraženými nákupy do fondu často neuchrání. Když v jejím čele stojí bývalý bankéř nebo 

investiční specialista na podílové fondy, který se během roku stane expertem na českou 

zemědělskou půdu, mělo by to být pro investory velké varování.  



26 

 

Nejen v Česku, kde je vlastnictví půdy velmi roztříštěné, platí, že pro růst ceny půdy 

je kritické pozemky scelovat do větších celků. Obecně platí, že čím větší výměra, tím se 

platí vyšší cena za čtvereční metr. Najít větší celky je ale časově náročnější, v současnosti 

je navíc často problém najít novou lokalitu. Stále platí, že dokupovat se vyplatí, někdy lze 

zapracovat na směnách směřujících ke scelení, cestou je i řešení podílového 

spoluvlastnictví. 

Některé pozemky také mohou mít specifickou hodnotu pro konkrétního lokálního 

zemědělce, který výrazně zvýší cenu, jen aby pozemek získal. Místní zemědělci ale také 

mohou držet ceny nízko, takže může být problém odprodat i relativně levně nakoupené 

pozemky. Tyto operace již vyžadují velice podrobnou znalost trhu s půdou a zemědělců 

samotných.  

 

Zemědělská půda splňuje a vždy bude splňovat řadu parametrů alternativní 

investice, které je před samotným investováním potřeba pečlivě zvážit. Investor do 

zemědělské půdy musí být připraven na případnou horší likviditu, na delší časový horizont 

investice, širší rozptyl cen a na velké množství spekulantů a "vykutálených investičních 

poradců" na trhu s českou půdou. 

Globálních důvodů, proč by cena zemědělské půdy měla pokračovat v růstu, je 

hodně. Stejně tak existuje řada domácích podpůrných argumentů. Samotnou držbou se 

zemědělská půda investicí automaticky nestává. Drobný investor by k půdě určitě neměl 

přistupovat se strategií "kup a drž" a doufat, že se všechny optimistické předpovědi naplní. 

Tím nejdůležitějším faktorem pro to, aby se půda stala kvalitní alternativní investicí, 

je samotná práce člověka, který půdu dokáže pro investora výhodně nakoupit, pole 

zajímavým způsobem scelit a s částí portfolia aktivně obchodovat. Proto před samotným 

investováním věnujte patřičnou energii výběru spolehlivého partnera, který vám pomůže 

pozemky vhodně začlenit do vašeho investičního portfolia. Vše se vám vrátí v bohaté 

úrodě, té investiční. (zdroj [18]) 
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Když jsem pátral o informacích ohledně pozemků, nebyl jsem vždy úplně schopen 

ověřit jejich pravost. Některé informace se vzájemně rozporovaly a proto jsem se rozhodl 

vytvořit si svůj vlastní dotazník, který je uveden v příloze č. 1. Jako podklad posloužilo 

100 dotázaných v Brně a okolí a jeho výsledky ukážu na grafech v následujících odstavcích.  

 

 

 

Graf č. 5 – Jak dlouho pozemek vlastníte? 

 

 

Většina oslovených pozemek zdědila, případně dostala od příbuzných. Pozemek se 

tedy předává generaci po generaci v rodině, tudíž naprostá většina má k pozemku vztah. 

 

Graf č. 6 – Máte k pozemku zvláštní vztah? 
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Z grafu je patrné, že přes 90 % oslovených se pozemky předávají v rámci rodiny.  

 

Graf č. 7 – Jak jste k pozemku přišli? 

 

 

Téměř všichni majitelé pozemků se shodli, že jim do schránek chodí nabídky na 

odkud pozemku od různých osob a institucí.  

 

Graf č. 8 – Chodí Vám do schránky nabídky na odkup pozemku od realitních kanceláří/ 

investorů?  
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Z četnosti dopisů je patrné, že nejvíce nabídek chodí cca 1/měsíc, nebo 12/rok.  

 

Graf č. 9 – Kolik asi ks dopisů/rok? 

 

 

U ceny je zřejmé, že střed nabídek se pohybuje okolo 12 kč/m2. Tato informace je 

však zkreslená, jelikož oslovení nebyli roztřízeni podle lokality. To by bylo potřeba pro 

průkaznější určení ceny. 

 

Graf č. 10 – Jaká je Vám nabízena cena v [Kč/m2]?  
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Graf č. 11 – Věděli jste o změně předkupního práva, které začalo platit 1.1. 2018? 

 

 

Jelikož se jednalo o rodinné dědictví, nikdo nechtěl o prodeji ani slyšet. Ti, kteří by 

pozemek ale prodali, tak ale za daleko větší cenu. 

 

Graf č. 12 – Byli byste ochotni pozemek prodat? 

 

 

Překvapivé byly výsledky ohledně realitních kanceláří. Více než polovina neměla za 

svůj život žádnou zkušenost s realitní kanceláří. 

 

Graf č. 13 – Máte zkušenosti s realitní kanceláří?  
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V rámci této diplomové práce rozlišujeme na straně poptávky tři základní druhy 

investorů – zemědělské investory, dlouhodobé nezemědělské investory a spekulativní 

nezemědělské investory. 

Nabídka a poptávka v roce 2016  

Nejvíce poptávající a nakupující skupinou zemědělské půdy za tržní cenu byli v roce 

2016 zemědělští investoři. Jejich podíl na obchodech realizovaných za tržní ceny vzrostl 

v roce 2015 z 50 % na necelých 54 % v roce 2016 (graf č. 14). V roce 2016 byla aktiva 

zemědělských investorů značně podpořena velmi nízkými úrokovými sazbami a 

dostupným financováním nákupu zemědělské půdy ze strany bank, kdy je podle 

dostupných údajů odhadováno, že 20–25 % všech realizovatelných obchodů se 

zemědělskou půdou je financováno z bankovních úvěrů. Financující banky lze tedy v roce 

2016 bezprostředně považovat za velmi důležité iniciátory růstu cen zemědělské půdy. 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond také eviduje velký nárůst zájmu zemědělců 

o nákup půdy a v roce 2016 evidoval 680 žadatelů o poskytnutí podpory na nákup půdy. 

V tomto roce poskytl fond podporu na nákup 10 tis. ha zemědělské půdy. 

Podíl skupiny dlouhodobých nezemědělských investorů na obchodech 

realizovaných za tržní ceny se v porovnání s podílem 49 % v roce 2015 snížil na 46 %. Tito 

investoři při nákupu zemědělské půdy ve značně větší míře využívají vlastních zdrojů 

financování. Dá se tedy předpokládat, že se mezi významné kupující v této skupině začínají 

zařazovat církve a církevní vlastněné společnosti. 

Podíl obchodů realizovatelných za tržní ceny skupinou spekulativních 

nezemědělských investorů byl v roce 2016 zcela bezvýznamný (do 1 %). Nejdrobnější 

vlastníci půdy i vlastníci spoluvlastnických podílů se stali zřetelně více než v předchozím 

roce adresáty hromadného obesílání vlastníků nabídkami na odkup půdy. Ceny za 

odkoupení půdy nabízené těmito zájemci jsou prakticky vždy pod skutečnou tržní cenou.   
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Mezi zahraničními investory se jevil zájem převážně z Německa a méně z ostatních 

zemí než v letech předchozích (Belgie, Holandsko, Itálie, Rakousko). U těchto investorů 

převládá zájem o nákup půdy pro vlastní aktivní hospodaření. 

V roce 2016 došlo na straně poptávky k několika pozoruhodným změnám. Ty sice 

nijak zřetelně neovlivnily celkovou úroveň nabídky půdy, avšak mohou signalizovat 

budoucí trendy na trhu s půdou. „Původní“ držitelé zemědělské půdy byli stále převládající 

skupinou prodávajících. Mezi ně patří převážně restituenti, jejich rodinní příslušníci, 

dědicové atp., kteří nemají zájem půdu sami užívat. V roce 2016 však zemědělskou půdu 

prodávali ve větší míře i aktivní zemědělci a to převážně zároveň s uzavřenou smlouvou 

na zpětný pacht. 

V druhé polovině roku 2016 pak také začaly výprodeje portfolií některých 

nejvýznamnějších spekulativních nezemědělských investorů. Tato fakta odrážejí reálné 

obavy vlastníků o další vývoj na trhu s půdou. 

Celková poptávka po zemědělské půdě v roce 2016 výrazně převládala nad 

poptávkou. V tomto roce byla půda velmi dobře likvidní a při kvalitní prezentaci bylo 

možné nalezení kupujícího za tržní cenu v rámci týdnů. V případě více zájemců pak velmi 

často docházelo i k soutěži o nabízené pozemky. (zdroj [20]) 

 

Graf č. 14 – Struktura kupujících u převodů za tržní cenu v r. 2016 
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Farmáři a zemědělské společnosti, jejich hlavní motivací je držba půdy jako 

výrobního prostředku. 

 

Jako názorný případ volím zemědělského investora, který se rozhodl, zhodnotil 

veškerá rizika pro svou investici, našel vhodný pozemek v osobním vlastnictví a vlastní 

finanční hotovost, kterou bude platit. 

Nález pozemku 

Zhodnocení investice 

Protistrana koupě/dražba 

Pokud je pozemek v osobním vlastnictví, je potřeba se ujistit, zda pozemek patří 

opravdu dané osobě a zda jej může prodat bez jakýchkoliv závazků. Vše je napsáno v listu 

vlastnictví (ukázka v příloze č. 6) u dané nemovitosti, který za poplatek (60–100 Kč/strana) 

zhotoví na příslušném katastrálním úřadě, kterékoliv poště, případně úřadě, kde je možné 

využít služby CheckPOINT. Nemovitost může mít nařízenou exekuci, zástavní právo, či 

věcné břemeno. List vlastnictví spolu s nabývacím titulem by měl kupující po prodávajícím 

požadovat, aby se předešlo problémům hned ze začátku.  

Pokud by ale závazky byly odhaleny, není to ještě důvod pro ukončení obchodu, ne 

vše se ale dá jednoduše vyřešit. Ve složitějších případech je lepší se poradit s advokátem. 

Podpis rezervační smlouvy 

Pokud se kupující s prodávajícím dohodnou, tak spolu uzavřou rezervační smlouvu 

(příloha č. 2). Do konečné kupní ceny nemovitosti bude započtena rezervační záloha, 

kterou prodávající složí na základě této smlouvy. Podpis spolu se složením rezervační 

zálohy obě strany vzájemně zavazuje. Prodávajícího, že nebude od tohoto okamžiku 

nabízet nemovitost dalším zájemcům a že uzavře kupní smlouvu s kupujícím. Kupujícího 

zavazuje rezervační smlouva k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a k doplacení 

zbytku prodejní ceny. Rezervační záloha je zároveň smluvní pokuta, pokud některá ze 

stran nedodrží podmínky rezervační smlouvy. (zdroj [22]) 
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Rezervační smlouva je zároveň na domluvě obou stran a nemusí v některých 

případech proběhnout. 

Úhrada rezervační zálohy 

Po podpisu rezervační smlouvy uhradí kupující rezervační zálohu, která se 

započítává do kupní ceny, a celou kupní cenu před podpisem kupní smlouvy složí do 

úschovny. Poté následuje podpis kupní smlouvy a návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Podpis kupní smlouvy + návrh na vklad 

Před podpisem kupní smlouvy nezapomeňte znovu zkontrolovat Vaše osobní 

údaje (jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště) a identifikaci převáděných 

nemovitostí. Následuje podpis kupní smlouvy. 

Smlouva o úschově 

Uvolnění peněz z úschovy se uskutečňuje dle ve smlouvě dohodnutých podmínek. 

Nejčastějším způsobem je předložení výpisu listu vlastnictví, kde je jako nový majitel 

nemovitosti uveden kupující, případně vyrozumění z katastru nemovitostí. Podmínky jsou 

na vzájemné dohodě. 

Úschovna patří mezi nejbezpečnější formu úhrady kupní ceny jak pro kupujícího, 

tak i pro prodávajícího. Celý proces je v režii profesionálů. Lze použít úschovu u notáře, 

advokáta, či v bance. 

Ověření podpisu (30 Kč/podpis) 

Pro potřeby katastrálního úřadu musí být podpisy obou smluvních stran na kupní 

smlouvě úředně ověřeny. 

Úhrada kupní ceny do úschovy 

RK, advokát, banka, notář 

Potvrzení o přijetí peněz do úschovy 

Podání návrhu na vklad do KN (1000 Kč kolek) 

Podepsaná kupní smlouva společně s návrhem na vklad, jež musí být na 

předepsaném formuláři (příloha č. 7), a tisícikorunovým kolkem, podá na příslušný 
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katastrální úřad a to dle umístění převáděné nemovitosti. Kolek je možné zakoupit i na 

poště. Pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je potřeba pouze jeden 

stejnopis kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Spolu s ní budou ale zapotřebí 

následující přílohy: 

Návrh na vklad do katastr je potřeba mít aspoň ve 3 vyhotoveních. Jeden si 

ponechává katastrální úřad, jeden prodávající a jeden kupující, 

• návrh na vklad do katastru. Je potřeba ho mít alespoň ve 3 vyhotoveních. Jeden si 

ponechává katastrální úřad, jeden prodávající a jeden kupující, 

• listina prokazující oprávnění vlastníka (prodávajícího) nakládat s předmětem 

právního úkonu (nemovitosti), jejíž právní účinky nastaly před 1. 1. 1993, nebo 

úředně ověřený opis (kopie) takové listiny 

• úředně ověřený překlad, nebyla-li smlouva sepsána v českém jazyce 

• (výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, je-li jednou ze smluvních stran právnická 

osoba, a pokud je vznik této osoby podmíněn zápisem do takového rejstříku (stáří 

výpisu není určeno, měl by však obsahovat údaje platné ke dni podání do katastru, 

výpis může být nahrazen jeho úředně ověřenou kopií)) 

Zápis nového vlastníka do listu vlastnictví 

Druhý den po podání kupní smlouvy včetně příloh na příslušný katastrální úřad 

vyrozumí katastrální úřad vlastníka nemovitosti o podání vkladu na převod vlastnického 

práva. Vlastník má lhůtu 20 dní k tomu, aby mohl katastrální úřad informovat o 

případném podvodném jednání. Proti podvodným převodům nemovitostí jejich majitelů 

má sloužit tato pojistka. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, tak katastrální úřad 

rozhodne o povolení vkladu. 

Doba trvání vkladu vlastnického práva se může lišit dle regionů. Dle správního řádu 

je lhůta pro vklad určená na třicet dnů, v odůvodněných, složitých případech na šedesát 

dnů. 

Výplata úschovy 

Po splnění dohodnutých podmínek ve smlouvě o úschově se prodávajícímu 

uvolňují peníze na účet a přechází se k samotnému předání nemovitosti. 
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Předání nemovitosti/předávací protokol 

Předání nemovitosti se řídí podmínkami domluvenými v kupní smlouvě. Obvykle 

po nabytí právní moci vlastnického práva na katastru nemovitostí. 

Podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 

U daně z nabytí nemovitých věcí, dříve známé jako daň z převodu nemovitostí, je 

poplatníkem daně nabyvatel. Daň z nabytí je aktuálně 4 % z nabývací ceny snížené o 

uznatelné výdaje (zpravidla a cenu znaleckého posudku). O dani z nabytí nemovitých věcí 

se zabývá Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., případně vyhláška č. 419/2013 Sb. 

k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. (zdroj [9]) 

U pozemku je nutné určit směrnou hodnotu pozemku dle § 2 vyhlášky č. 419/2013 

Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (zdroj[10]) 

Nejpozději do 3 měsíců od zápisu do LV. (zdroj [21]) 

 

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

„Podle ustanovení § 13 a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve 

znění pozdějších předpisů, je poplatník povinen podat daňové přiznání u příslušného správce 

daně z nemovitých věcí do 31. ledna zdaňovacího období.“ (zdroj [8]) 

Tento poslední krok se bude každoročně opakovat. 
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Obr. č. 2 – Schéma – zemědělští investoři  
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Nakupují půdu za účelem středně až dlouhodobé držby, hlavní motivací je 

přiměřený dlouhodobý výnos investice a její bezpečnost 

 

Jako názorný případ volím zemědělského investora, který se rozhodl, zhodnotil 

veškerá rizika pro svou investici, našel vhodný pozemek v osobním vlastnictví, ale 

nevlastní finanční hotovost, kterou by zaplatil. Počítá se střední až dlouhodobou držbou 

pozemku, nebude jej ale používat pro vlastní výrobu, ale k pronájmu. 

Některé body v postupu jsou totožné, jako u zemědělských investorů, proto je jen 

zopakuji pro zachování plynulosti postupu, ale nebudu je znova rozvádět detailně.  

Nález pozemku 

Zhodnocení investice 

Protistrana koupě/dražba 

Podpis rezervační smlouvy 

Úhrada rezervační zálohy 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavírají mezi sebou prodávající a kupující 

tehdy, pokud kupující nemá celou či část kupní ceny k dispozici a používá jiné možnosti 

financování např. stavebním spořením či hypotečním úvěrem. Obě smluvní strany se ve 

smlouvě o smlouvě budoucí kupní zavazují k podpisu kupní smlouvy ve stanoveném 

termínu pod sankcí dohodnuté finanční pokuty. Je-li to stanoveno, tak při podpisu 

smlouvy o smlouvě budoucí kupující skládá do notářské nebo advokátní úschovy část 

kupní ceny nemovitosti. Vzor smlouvy o smlouvě budoucí kupní je uveden v příloze č.3 

Smlouva o smlouvě budoucí se dá použít i jako alternativa rezervační smlouvy. 

Podklady pro úvěr 

Podklady pro úvěr se můžou dle jednotlivých požadavků bank lišit, ale v zásadě se 

jedná o aktuální výpis z katastru nemovitostí k zastavovanému objektu, snímky 
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z katastrální mapy, znalecký posudek – odhad nemovitosti zpracované znalcem, nabývací 

titul zástavce, pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost. Jestliže klient u banky splní 

veškeré požadavky může uzavřít s bankou smlouvu o úvěru. 

Schválení úvěru v bance – podpis smlouvy o úvěru 

Podpis zástavní smlouvy + návrh na vklad ZS 

„Zástavní smlouva patří k zajišťovacím institutům práva, které slouží k posílení 

věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně. 

V některých případech zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny – notářského 

zápisu a pro vznik zástavního práva je třeba zápis do Rejstříku zástav.“ (zdroj [23]) 

Jde-li o nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí, je ke vzniku zástavního 

práva nutný jeho zápis do katastru nemovitostí. Zástavní smlouva vyžaduje formu 

notářského zápisu. Návrh na vklad musí být na příslušný katastrální úřad doručen vždy 

před návrhem na vklad kupní smlouvy. Podpisem zástavní smlouvy se kupující stává 

majitelem nemovitosti, která je zatížena zástavním právem. K návrhu je potřeba přiložit 

příslušný počet zástavních smluv – odpovídá počtu účastníků plus dvě vyhotovení navíc. 

(zdroj [24]) 

Podpis kupní smlouvy + návrh na vklad KS 

Smlouva o úschově 

Ověření podpisu (30 Kč/podpis) 

Úhrada části kupní ceny do úschovy 

Potvrzení o přijetí peněz do úschovy 

Podání návrhu na vklad zástavní smlouvy do KN (1000 Kč kolek) 

Podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN (1000 Kč kolek) 

Druhý den vyznačení plomby („P“) na LV, zahájení řízení na KN 

Čerpání úvěru z banky na základě plomby na LV 

V některých případech dojde k čerpání úvěru z banky až po zápisu zástavy na list 

vlastnictví. 
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Zápis zástavního práva do listu vlastnictví 

Zápis nového vlastníka do listu vlastnictví 

Výplata úschovy 

Předání nemovitosti/předávací protokol 

Podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

 

Pachtovní smlouva 

Pachtovní smlouva nahradila od 1. 1. 2014. dřívější nájemní smlouvu na pronájem 

zemědělských pozemků a úprava platí i v roce 2017. Pachtovní smlouva je v současnosti 

jedinou možnou smlouvou pro vymezení pronájmu zemědělské půdy. Hlavní rozdíl mezi 

nájemní a pachtovní smlouvou je v tom, že se pachtýř zavazuje půdu zušlechťovat. 

(zdroj [26]) 

„Nový občanský zákoník pachtovní smlouvou rozumí závazek propachtovatele 

přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a závazek pachtýře platit za to 

propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.“ [3] 

Pachtovní smlouva může být na daném pozemku již uzavřena a za těchto okolností 

vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele. Za těchto okolností, zákon 

stanovuje, že smí vypovědět smlouvu jen nájemce, nikoliv pronajímatel. V případě 

nespokojenosti s podmínkami již uzavřené pachtovní smlouvy jedné ze stran, může být 

smlouva ukončena na základě dohody či výpovědi. Možnosti výpovědí jsou uvedeny 

v zákoně. 

Jestliže byla pachtovní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, podání výpovědi 

pachtovní smlouvy je možné pouze ke konci pachtovního roku, tj. k 1. 10. daného roku 

s roční výpovědní lhůtou, jelikož se s největší pravděpodobností bude jednat o pozemek 

patřící do zemědělského půdního fondu. „Je-li pacht ujednán alespoň na dobu tří let, může 

strana vyzvat v době ne kratší než šest měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, 

aby sdělila, zda hodlá v pachtu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do tří měsíců od 
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doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak 

pacht skončí v původně ujednané době.“ [3] 

Při prodeji pozemků často kupní smlouva neobsahuje informace, zda je pozemek 

propachtován, případně obsahuje i ujištění, že na pozemku nejsou práva třetích osob, i 

když to není pravda. 

Přiznání k dani z příjmu FO  

15 % FO, 19 % PO 

Jelikož se jedná o nemovitost pořízenou k pronájmu, tedy k investici, podléhá tento 

příjem každoročně ke zdanění příjmů v rámci zvláštního daňového režimu ve smyslu § 9 

zákona o daních z příjmů. 

Zánik zástavního práva 

Jakmile bude celý úvěr splacen a pohledávka peněžního ústavu zanikne, vystaví 

banka potvrzení zástavního věřitele o zániku zástavního práva. Po obdržení tohoto 

dokumentu má příslušný katastrální úřad lhůtu 30 dnů ode dne doručení žádosti, na 

provedení výmazu zástavního práva z listu vlastnictví zástavce. (zdroj [27]) 
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Obr. č. 3 – Schéma – dlouhodobí nezemědělští investoři 
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Nakupují půdu se záměrem prodat v kratším období, jejich hlavní motivací je 

realizace maximálního zisku v krátkém období. 

Skupina investorů, kteří využívají neinformovanosti občanů a snaží se vykupovat 

půdu pod její tržní cenou. 

 

První fáze je opět totožná, jak u předešlých, proto jen vyjmenuji postup a případné 

odlišnosti dovysvětlím. 

Nález pozemku 

Zhodnocení investice 

Protistrana koupě/dražba 

Podpis rezervační smlouvy 

Úhrada rezervační zálohy 

Podpis kupní smlouvy + návrh na vklad 

Smlouva o úschově 

Ověření podpisu (30 Kč/podpis) 

Úhrada kupní ceny do úschovy 

Potvrzení o přijetí peněz do úschovy 

Podání návrhu na vklad do KN (1000 Kč kolek) 

Zápis nového vlastníka do listu vlastnictví 

Výplata úschovy 

Předání nemovitosti/předávací protokol 

Podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 
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Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí 

Tento krok se bude každoročně opakovat, dokud nedojde k prodeji. Jelikož ale 

přepokládáme, že k prodeji dojde co nejrychleji, tak je možné, že k platbě ani nedojde, 

jelikož se stihne vyměnit vlastník. 

 

V posledním kroku, aby došlo ke zobchodování, tak se pozemek musí taky prodat. 

Jestliže se najde vhodný kupec, tak nic nebrání přistoupit k řešení prodeje. 3. fáze bude 

obdobná jako 1. fáze. Proto opět jen zopakuji kroky bez rozepisování a předpokládám, že 

kupec disponuje finančními prostředky v hotovosti. Tedy nejjednodušší varianta, že 

prodávající se s kupujícím domluví pouze mezi sebou a není v obchodu žádná třetí strana. 

Pozemek nebude přesahovat částku 270 000 Kč, tedy platba může proběhnout 

v hotovosti při podpisu kupní smlouvy. 

Podpis rezervační smlouvy + úhrada rezervační zálohy 

Podpis kupní smlouvy + návrh na vklad 

Ověření podpisu (30 Kč/podpis) 

Podání návrhu na vklad do KN (1000 Kč kolek) 

Zápis nového vlastníka do listu vlastnictví 

Předání nemovitosti/předávací protokol 

A nakonec, kupují si sám podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. 
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Obr. č. 4 – Schéma – spekulativní nezemědělští investoři 
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Mimo výše zmiňované se každá varianta dá doplnit ještě o následující „vylepšení“ 

obchodu. Postup je takřka stejný jak u předchozích, jen ve správné fázi přibude navíc další 

krok, který zhodnotí pozemek. 

 

Jako první zmíním dražbu. U dražby se nedá nikdy dopředu s jistotou určit cena, za 

kterou bude pozemek vydražen. Paradoxně se i stává, že dražba cenu pozemku navýší 

nad jeho tržní hodnotu.  

V případě, že si chce někdo ornou půdu koupit a začít jí obhospodařovávat, nebo 

si ji obstarat ze spekulativních důvodů, má k dispozici využití rozsáhlé nabídky na webu 

Pozemkového fondu www.pfcr.cz. Část těchto informací je i na nástěnce či webu obecních 

a městských úřadů, jichž se prodej týká, a v deníku Právo. 

Přednost při prodejích půdy mají restituenti, samostatně hospodařící rolníci a 

obchodní společnosti či družstva, zabývající se zemědělstvím. Půdu, která není středem 

zájmu, si pak mohou koupit i jiní zájemci. 

„Než se k něčemu takovému odhodláte, stojí za to poradit se s odborníkem, který 

posoudí kvalitu pozemku, který chcete získat,“ radí šéf uzavřeného investičního fondu 

Arca Capital CEE Pavel Makovec. 

Cena půdy se určuje podle její bonity a rozhodují o ní soudní znalci. O ceně, kterou 

zájemce zaplatí, rozhoduje dražba. V některých případech může mít jen jednoho 

účastníka. Zájemce musí dopředu složit pětiprocentní kauci, nejméně 5000 korun. Zhruba 

do dvou měsíců bývá k dispozici kupní smlouva. Zápis do katastru nemovitostí zařídí 

Pozemkový fond a trvá několik týdnů. 

Zájemce si může koupit ornou půdu, nebo třeba i vinici. U orné půdy se dá podle 

Makovce nejlépe předvídat budoucí výnos. Před koupí se podívejte na územní plány obce, 

do jejíhož katastru pozemek patří, s výhledem na 10 až 20 let, kam se bude obec 

rozšiřovat. To může přinést značné výnosy. Podobné spekulativní investice ale bývají často 

spojeny s korupcí, upozorňuje Makovec. 
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Na nákup stačí i desítky tisíc korun, podle Makovce je ale lepší, když jde o stovky 

tisíc korun. Na nákupy pozemků od Pozemkového fondu nabízí stát bezúročný třicetiletý 

úvěr. Na půdě lze hospodařit nebo ji použití jako zajímavou investici s tím, že cena půdy 

bude stoupat. Často se dá dobře pronajmout, což vám zajistí další příjem. 

Z nakoupené půdy se platí daň z nemovitosti. V lednu následujícího roku, kdy 

zájemce koupil půdu, se podává daňové přiznání. Samotná daň se platí v květnu. 

(zdroj [19]) 

Nutné administrativní kroky 

• Vyhledání pozemku na pozemkovém fondu 

• Dražba 

• Pětiprocentní kauce, min. 5000 korun 

• Do dvou měsíců kupní smlouva 

• Pozemkový fond zařídí zápis do katastru nemovitostí (trvá několik týdnů) 

• Daňové přiznání v lednu následujícího roku, kdy zájemce půdu koupil 

• Platba daně z nemovitosti v květnu 

 

Jedná se o jednu z hlavních metod, na které se pozemky nejvíce zhodnocují. Může 

se jednat o stovky až tisíce procent zhodnocení. Pointa je v nákupu zemědělského 

„nelukrativního“ pozemku a po změně územního plánu ho prodat jako lukrativní stavební 

pozemek.  

Problematika tohoto procesu je tak složitá a zřídka, že se jí nebudu v rámci této 

práce zabývat. 

 

Orná půda, chmelnice, vinice, trvalý travní porost, ostatní plocha – všechny tyto 

zatřízení mají i rozdílný vliv na cenu pozemku. Z hlediska investice je nejcenější vinice, 

která se nemůže libovolně rozrůstat. Pro tento proces změny určení pozemku je 
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k dispozici na KN speciální formulář. Situace není tak běžná, tudíž detailně se tímto taky 

nebudu zabývat. 

 

Rozdělení nebo scelování pozemků se neděje už zřídka, ale jde o běžnou praxi 

investorů. Zemědělské pozemky, které jsou ve větším celku mají daleko větší hodnotu za 

m2 než pozemky různě rozkouskované. Oproti tomu pozemky zemědělské, které se mění 

ve stavební parcely, případě rovnou pozemky stavební, se stoupající plochou cena za metr 

klesá, tudíž je výhodnější rozdělit velký stavební pozemek na více dílčích parcel. Jestliže se 

neobjeví zásadní komplikace, tak pozemek lze rozdělit či scelit během 9–12 týdnů. 

Zpracování návrhu geometrického plánu 

Prvním krokem je zakreslit návrh dělení pozemku. Návrh geometrického plánu 

postačí zhotovit formou výřezu z katastrální mapy. Zaznačí se do něj přehledně 

navrhované dělení pozemku spolu s vyznačenými přístupy z veřejných prostranství na 

jednotlivé části po rozdělení. Navrhované změny se vyznačují červenou čarou, oddělované 

části obvykle velkými písmeny abecedy a navíc pro přesnější orientaci je lepší vše 

okótovat. 

 

Obr. č. 5 – Návrh změny v geometrickém plánu  
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Žádost stavebnímu úřadu 

Podání žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků spolu 

s návrhem geometrického plánu dodejte příslušnému stavebnímu úřadu. Úřad má na 

vyjádření 30 dní, někdy se vše může ale urychlit.  

Souhlas stavebního úřadu 

Zpracování plánu geodety – finální geometrický plán 

Po souhlasu je možné nechat vytvořit finální geometrický plán geodety a nechat jej 

schválit katastrálním úřadem. Číslo plánu bude dále použito v kupní smlouvě. 

Schválení finálního geometrického plánu katastrálním úřadem 

Souhlas katastrálního úřadu 

Sepsání kupní smlouvy 

Pozemky uvedené v kupní smlouvě musí být označeny co nepřesněji podle 

finálního geometrického plánu. Je potřeba uvést číslo plánu, datum, číslo nového 

pozemku, výměru, druh pozemku a další informace, které parcelu jednoznačně 

identifikují. 

Podpis kupní smlouvy + návrh na vklad 

Ověření podpisu 

Podání návrhu na vklad do KN (1000 Kč kolek) 

Pro provedení vkladu je stanoven termín 30 dní, ze kterého prvních 20 dní je 

ochranná lhůta, kdy vklad nemůže být proveden. Ochrana proti případnému 

neoprávněnému zápisu. (zdroj [28]) 

Součástí jsou následující dokumenty 

• ručně vyplněný formulář pro vklad, jelikož v aplikaci nejsou nově vzniklé pozemky 

ještě uvedeny 

• 1×kupní smlouva s úředně ověřenými podpisy 

• geometrický plán 

• listina prokazující vlastnictví pozemku 
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• souhlas stavebního úřadu 

• plná moc, pokud nepodává sám vlastník pozemku návrh na vklad  

Zápis nového vlastníka do LV 

 

Podat žádost o vynětí z půdního fondu 

O vynětí z půdního fondu je možné zažádat před nebo až během územního řízení. 

Druhá varianta je v praxi rychlejší, i když je o něco složitější. Formulář je k dispozici na 

stránkách dané obce. 

K žádosti nutno doložit: 

• Platný výpis z katastru nemovitostí (k dostání u jakéhokoli notáře, nebo na poště 

se službou Czech POINT). 

• Platný snímek pozemkové mapy z katastru nemovitostí. 

• Situační zákres odnímané plochy – konkrétní stavby. 

• Řádné odůvodnění stavby – případně návrh variantního řešení. 

• Stanoviska (souhlasy) vlastníků pozemků v případě, že žadatel není vlastníkem. 

• Výsledky pedologického posudku. 

• Bilance skrývky kulturní vrstvy půdy. 

• Vyhodnocení a návrh alternativ. 

• Výpočet finančního odvodu. 

• Údaje o odvodnění, závlahách a o protierozních opatřeních. 

• Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo 

rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy. 

• Rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby. 

 

Zaplatit případný finanční poplatek 

Poplatek se určuje dle bonity půdy a vychází řádově v desetikorunách za metr 

čtvereční. Příloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. definuje základní ceny pozemků dle BPEJ, 

ze kterých se pak roznásobením s koeficientem třídy ochrany zjistí výše poplatku. 

(zdroj [29]) 
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Rebonitace půd se provádí dle vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 

charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení. 

Jedná se o složitější problematiku účelnou spíše pro hospodaře, kteří dostávají dotace za 

hospodaření na pozemcích a bonita byla dříve např. špatně určena. V této zmiňuji pouze 

jako možnost, ale nebudu se tím podrobněji zabývat. 

 

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. 

Prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové 

držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability 

krajiny. Opatření také nepřímo napomáhá rozvoji podnikání a má nesporný efekt v oblasti 

udržitelného rozvoje krajiny. 

Charakteristika opatření  

Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému 

uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby 

také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí pozemkových 

úprav je i realizace tzv. „plánu společných zařízení“. Doba pro zachování účelu podpory 

činí 5 let (netýká se geodetických projektů).  

Cíle opatření 

Zlepšení infrastruktury včetně zajištění přístupnosti pozemků. Restrukturalizace 

pozemků a rozvoj půdního potenciálu. Vývoj rozsahu realizovaných KPÚ. Zvýšení 

konkurenceschopnosti. Zlepšení životního prostředí a krajiny  

Legislativní rámec  

Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova – čl. 30. (zdroj [30]) 
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Obr. č. 6 – Schéma – alternativní nezemědělští investoři 
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Výpis z listu vlastnictví je jedna z prvních listin, které je dobré si opatřit před 

jakoukoliv koupí. Údaje z online náhledu mají pouze informativní charakter a zda se 

opravdu jedná o majitele pozemku a ne jeho otce, který bydlí na stejné adrese se shodným 

jménem, zjistíme jen z tohoto výpisu, protože je zde např. uvedeno i rodné číslo. 

Vzorový výpis z LV je v příloze č. 6. 

 

Návrh na vklad je jednou z nezbytností obchodu, o kterou se častokrát opírají i 

smlouvy jako o dobu, kdy dochází k uvolnění finančních prostředků. Pro provedení 

úspěšného návrhu musí být návrh podepsaný zúčastněnými stranami a opatřen kolkem 

1000 Kč. 

Pro podání návrhu na vklad slouží jednoduchá aplikace na stránkách KN, která 

provede celým postupem. Výstupem aplikace je formulář návrhu na vklad ve formátu PDF, 

který se dá stáhnout a vytisknout. Aplikace využívá aktuální údaje katastru nemovitostí, 

které díky tomu není potřeba vyplňovat. Potřeba je znát pouze název katastrálního území 

a číslo listu vlastnictví, případně čísla pozemků (čísla popisná u budov). V rámci návrhu na 

vklad je třeba uvést následující informace: 

jakých NEMOVITOSTÍ se vklad nebo výmaz práva týká, 

pro KOHO má být právo zapsáno nebo vymazáno, 

jaké PRÁVO má být do katastru zapsáno nebo z katastru vymazáno, 

na základě jakých LISTIN právo vzniká/zaniká. 

Vytvoření návrhu na vklad se skládá z několika jednoduchých kroků. Počet těchto 

kroků je závislý na počtu práv, která se do katastru vkládají nebo z katastru vymazávají. 

(zdroj [31]) 

Vzor náhledu na vklad je uvedený v příloze č. 7. 
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Vyrozumění o provedeném vkladu není potřeba vytvářet, příslušný katastrální úřad 

jej zasílá sám, je ale potřeba si jej pohlídat jak už pro kontrolu, že vše proběhlo v pořádku, 

tak dále slouží jako podklad pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí.  

Vzorové vyrozumění o provedeném vkladu do KN je uvedeno v příloze č. 8. 

 

Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, se 

odvádí z úplatných převodů nemovitostí. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 

je zobrazeno v příloze č. 9.  

Kdo daň z nabytí nemovitých věcí platí 

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z prodeje nemovitostí nebo jejich směn a 

plátcem daně je vždy kupující. Netýká se dědictví nebo darování, nicméně „vzájemné 

darování“ je výjimkou. 

Od daně je úplatný převod nemovitosti osvobozený, pokud se jedná o: 

• první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do 

pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat 

• první úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou 

(nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze 

jednotku užívat 

• převod majetku družstev do vlastnictví jejich členů 

Sazba a výpočet daně z nabytí nemovitých věcí 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta ze základu daně. Základem 

daně je cena nemovitosti. Vycházet lze z kupní ceny nemovitosti, nebo ze směrné hodnoty 

– což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad. 

Daň se vypočte z vyšší z nich. Přitom platí, že pro účely výpočtu daně se nevychází z celé 

směrné (čili místně obvyklé) ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75 procent. 

Pokud by vám porovnávání kupní ceny s cenou místně obvyklou nevyhovovalo, 

můžete kupní cenu porovnat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem, ale musíte o to 
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požádat finanční úřad a znalecký posudek dodat. Do kalkulace se zahrne sedmdesát pět 

procent odhadní ceny. Daň zaplatíte z této částky, nebo ceny kupní – podle toho, která 

bude vyšší. Náklady na znalecký posudek si můžete odečíst od základu daně. 

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a platba daně 

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se musí podat do konce třetího 

kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do 

katastru nemovitostí. Daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se 

nemovitost nachází. 

Daň můžete zaplatit složenkou nebo převodem. V tabulce najdete čísla účtů 

krajských úřadů, určených pro platbu daně z nabytí nemovitých věcí. Variabilním 

symbolem je vaše DIČ nebo rodné číslo. Pokud budete platit převodem, použijte 

konstantní symbol 1148, při platbě složenkou 1149. 

 

Obr. č. 7 – Čísla účtů krajských úřadů  
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Každý rok platí vlastníci nemovitostí daň z nemovitých věcí, která byla dříve 

nazývána jako daň z nemovitosti. Daň z nemovitých věcí má oproti ostatním daním jednu 

odlišnost – platí se dopředu. Další specialitou je daňové přiznání – přiznání k dani 

z nemovitých věcí se totiž podává jen jednou, dále pak vyzývá k placení každý rok finanční 

úřad; nové přiznání se posílá, jestliže se na nemovitosti změní něco podstatného. Přiznání 

zobrazeno v příloze č.10) 

Předmět a plátce daně z nemovitosti 

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek. 

Předmětem daně jsou pozemky na území České republiky zapsané v katastru nemovitostí 

a také (dokončené nebo užívané) budovy, jak je definuje katastrální zákon, inženýrské 

stavby a jednotky. 

Některé stavby jsou od daně osvobozeny, například obytné domy, jejichž 

vlastníkem je držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P pobírající příspěvek na živobytí. Všechny 

případy upravuje § 9 zákona o dani z nemovitých věcí. Od daně z nemovitosti jsou 

osvobozeny i některé pozemky, kompletní výčet obsahuje § 4 zákona o dani z nemovitých 

věcí. 

Plátcem daně je nejčastěji vlastník nemovitosti, někdy také nájemce či pachtýř a ve 

výjimečných případech i uživatel pozemku. 

• Poplatníky daně z pozemků vymezuje § 3 zákona o dani z nemovitých věcí 

• Poplatníky daně ze staveb a jednotek vymezuje § 8 zákona o dani z nemovitých věcí 

Přiznání k dani z nemovitých věcí 

Zatímco přiznání k dani z příjmů je nutné podat každý rok, s přiznáním k dani 

z nemovitých věcí je situace jednodušší – přiznáváte se jen jednou. Nové přiznání 

podáváte pouze v případě, že jste v roce předcházejícím zdaňovacímu období nějakou 

nemovitost nabyli či u vaší stávající nemovitosti došlo k výraznějším změnám – například 

stavebním úpravám. Daňové přiznání podává majitel nemovitosti (zapsaný k prvnímu 

lednu příslušného roku v katastru nemovitostí) vždy do konce ledna. Pokud poslední 

leden připadá na víkend, termín se posouvá na následující pracovní den. Přesné datum 
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najdete v daňovém kalendáři. Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na územní 

pracoviště krajského finančního úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. 

Platba daně z nemovitosti 

Daň z nemovitosti je splatná k poslednímu květnu příslušného roku – v termínu už 

musí finanční úřad peníze mít, nestačí je poslat. Když termín připadne na víkend, lhůta se 

posouvá na následující pracovní den. Konkrétní termín najdete v daňovém kalendáři.  

Pokud výše daně přesáhne pět tisíc korun, můžete si platbu rozdělit na dvě splátky: první 

je splatná k poslednímu květnu, druhá k poslednímu listopadu. Můžete ale celou sumu 

uhradit už první platbou. 

Daň na základě daňového přiznání vyměří finanční úřad, o výši vás vyrozumí 

složenkou, kterou můžete daň uhradit. Případně zaplatit přímo na pokladně příslušného 

finančního úřadu či převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol jsou stejné jako na 

složence, pozor si dejte pouze na odlišný konstantní symbol, při platbě převodem uveďte 

1148. 

Daň z nemovitosti je možné uhradit také prostřednictvím SIPO. Jestliže chcete 

možnost využít, musíte to oznámit finančnímu úřadu prostřednictvím příslušného 

formuláře, spolu s dokladem prokazujícím přidělení spojovacího čísla SIPO, nejpozději do 

konce ledna příslušeného zdaňovacího období. 

• Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 

Výpočet daně z nemovitých věcí 

Je třeba rozlišovat mezi daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek – každá se 

počítá jinak. Vliv na výši daně má i obec, kde se nemovitost nachází. Základní sazba daně 

se násobí koeficientem, který vychází z počtu obyvatel, a také místním koeficientem, který 

vyhlašuje obec. (zdroj [33]) 
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Sazba daně z příjmů fyzických osob je patnáct procent. Daň z příjmů fyzických osob 

se neodvádí zdaleka jen ze mzdy a z výdělku z podnikání, dopadá také na řadu dalších 

příjmů. Formulář pro daňové přiznání zobrazen v příloze č. 11. 

Z jakých příjmů se daň platí 

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou následující příjmy: 

• Příjmy z pronájmu 

– jedná se o pronájem nemovitostí i movitých věcí, s výjimkou pronájmu 

příležitostného. Z příležitostného pronájmu movité věci s příjmem do třiceti 

tisíc za rok, daň platit nemusíte a není třeba podávat ani daňové přiznání. 

Totéž platí, když máte příjmy ze závislé činnosti (typicky ze zaměstnání) a 

příjmy z pronájmu (movitých nebo nemovitých věcí) nepřesáhnou šest tisíc 

za rok. Nebo pokud jste důchodce, student či matka na rodičovské a vaše 

roční příjmy z pronájmu nepřesáhnou patnáct tisíc. 

Kolik na dani z příjmů zaplatíte 

Základem daně z příjmů je rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji prokazatelně 

vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení. 

Podnikatelé, živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné mají dvě možnosti, 

jak výdaje uplatnit: 

• výdajové paušály – jejich výše se liší podle typu činnosti 

• daňovou evidenci – účetní doložení všech skutečně vynaložených výdajů 

Nezdanitelné části základu daně 

Základ daně se ještě sníží o nezdanitelné části základu daně, jako jsou například: 

bytové potřeby, penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvek odborové organizaci, 

dary a dárcovství krve, vzdělání. 

Ze základu daně sníženého o odečitatelné položky se vypočte patnáctiprocentní 

daň. Nemusí však být konečná. Od daně si ještě můžete odečíst slevy na dani. 
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Slevy na dani a daňová zvýhodnění 

Slevy na dani a daňová zvýhodnění se dají uplatnit například: na poplatníka (až 

24 840 Kč), na dítě, na umístění dítěte v předškolním zařízení, na vyživovanou 

manželku/manžela, invaliditu I. a II. stupně, invaliditu III. stupně, držitele průkazu ZTP/P 

(i bez důchodu), studenta. 

Jak a kde daň z příjmů zaplatit 

Daň z příjmů můžete zaplatit hotově na pokladně kteréhokoli územního pracoviště 

vašeho finančního úřadu nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou – pak v obou 

případech na účet příslušného krajského finančního úřadu. (zdroj [35]) 

 

Daň z příjmů odvádí vedle fyzických osob také osoby právnické. Na rozdíl od osoby 

fyzické, se osoba právnická k dani z příjmů musí registrovat hned po svém vzniku. Sazba 

daně z příjmů právnických osob je devatenáct procent.  

Když má právnická osoba sídlo nebo místo vedení společnosti v Česku, musí u nás danit i 

příjmy plynoucí ze zahraničí. Jestliže má sídlo za hranicemi, daní u nás pouze příjmy ze 

zdrojů na území České republiky. (zdroj [36]) 
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Ceny půdy se výrazně liší… 

Obchodování s pozemky je určitě zajímavý sektor, nutno ale dodat, že hodně 

složitý. Člověk, který se v něm pohybuje, tak musí mít nejen určité znalosti a zkušenosti 

s pozemky samými, ale i se zemědělstvím jako takovým, znalost krajiny, vědět jak to chodí 

s úřady, právem, obchodem, ale určitě musí mít i určitý cit pro věc. Obchod skloubí 

dohromady několik odvětví, které ve výsledku mají obrovský vliv na cenu. 

Z pohledu investora je investice do pozemku určitě zajímavá, ceny okolních států 

se pořád pohybují na vyšších částkách za m2 a tedy do budoucna se dá předpokládat, že 

cena ještě poroste. Přece jen pořád se jedná o omezenou komoditu. 

Když se vrátíme ještě k dotazníku, zajímavé je, že pouze 7 lidí si koupilo pozemek 

za účelem investice, kde dali přednost půdě před bankou. Pouze 2 lidé byli zemědělci, 

kteří na pozemku hospodaří. Téměř všichni se shodli na tom, že pachtovné, co z pozemků 

dostávají je až směšně nízké – nikdo z oslovených si pozemek nenechává pouze za účelem 

propachtování, jak to je třeba v případě pronájmu bytů. Po zkušenostech dotázaných 

s realitními kancelářemi by lidé ocenili větší podporu ze strany realitních kanceláří. 

Některým chyběla celkově právní podpora, kanceláře nekomunikovali, jednali nekorektně 

a jeden člověk je nazval i zloději. 
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Dotazník pro diplomovou práci zabývající se pozemky 

Jak jste k pozemku přišli? 

Dědil/a   Dostal/a  Koupil/a (investice)   Koupil/a (zem. výroba) 

 

Máte k pozemku zvláštní vztah? 

ANO (př. rodinné dědictví, oblíbená lokalita, …)         NE (př. Investice, …) 

 

Jak dlouho pozemek vlastníte? 

0–5 let  5–10 let  10–15 let  15–20 let  20 a více let 

 

Chodí Vám do schránky nabídky na odkup pozemku od realitních kanceláří/investorů?  

ANO   NE   Kolik asi ks/týden?  ……………………………………..….. 

 

Jaká je Vám nabízena cena? 

BEZ UVEDENÉ CENY  5–7 Kč/m2  7–9 Kč/m2  9–11 Kč/m2  

11–13 Kč/m2   14–16 Kč/m2  17–19 Kč/m2  20 a více Kč/m2  

Přesná cena pokud víte? (případně více cenových nabídek) ………………………………………………..… 

 

Jakou si myslíte že má Váš pozemek cenu? …………..… Kč/m2   .Výměru? ………………………..m2 

 

Věděli jste o změně předkupního práva, které začne platit 1. 1. 2018?  

ANO   NE 

 

Byli byste ochotni pozemek prodat a proč?  

ANO / NE (proč?) ………….………………………………………………………………………………………..………….…. 

 

Máte zkušenost s realitní kanceláří? 

Kladnou  spíše kladnou  žádnou spíše zápornou  zápornou 

proč? ……………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………  

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

Mnohokrát děkuji za Vaši chvilku, moc mi to pomůže!      S pozdravem Bc. Michal Machů 

 

Příloha č. 1 – Dotazník 
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DOHODA O REZERVACI KOUPĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

v nabídce realitní kanceláře 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále pouze jako „dohoda“) 

1. 

Strany dohody 

1.1. Michal Machů oprávněný užívat značku MACHU CZ, se sídlem: Brno,  

PSČ 616 00, IČO: 1111111, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 1111111, 

zastoupena Michalem Machů, na základě plné moci ze dne 25. 10. 2017, telefon: 

+420 111 222 111, e-mail: michal.machu@machu.cz, bankovní účet č. 111111111/2222, 

dále jako „Zprostředkovatel“ na straně jedné 

S tím, že Zprostředkovatel při uzavření této dohody jedná na základě zmocnění i 

jménem vlastníka/manželů/spoluvlastníků/společnosti, jako dalšího účastníka této 

dohody  

jméno, příjmení _______, r.č. ________, bytem _______, rodinný stav _______, podíl _____,  

dále jako „Vlastník“ níže uvedených nemovitostí na straně druhé 

a 

jméno, příjmení _______, r.č. ________, bytem _______, rodinný stav _______, podíl _____,  

dále jako „Zájemce“ na straně třetí 

 

uzavírají na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených 

ustanoveních a s úmyslem být touto dohodou právně vázány níže uvedeného dne, měsíce 

a roku následující dohodu o rezervaci koupě nemovitých věcí v nabídce realitní kanceláře 

takto: 
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2. 

Předmět dohody 

2.1. Zprostředkovatel, jakožto realitní kancelář poskytující realitní a 

zprostředkovatelské služby, byl na základě Dohody o poskytování realitních služeb ze dne 

22.2.2018 Vlastníkem následujících nemovitých věcí: 

- pozemku parc. č. 111/2,  

- pozemku parc. č. 222/1, 

vše je zapsané na listu/ech vlastnictví č. 111 pro katastrální území Lhota, obec 

Lhota, vedených Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hodonín, (dále jen „Nemovitosti“) pověřen zprostředkováním jejich prodeje. 

2.2. Zájemce má zájem o koupi Nemovitostí uvedených v odstavci 2.1. tohoto 

článku, a to za celkovou kupní cenu ve výši 111 111,- Kč (slovy: Jednostojedenácttisíc 

jednostojedenáct korun českých). 

2.3. Zájemce prohlašuje, že je schopen doplatit a doplatí kupní cenu za převod 

Nemovitosti podle podmínek uvedených v této dohodě. 

2.4. Zájemce prohlašuje, že je schopen zaplatit kupní cenu za převod 

Nemovitosti a hodlá ji uhradit následujícím způsobem a v následujících lhůtách 

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

2.5. Zájemce potvrzuje, že si Nemovitosti před uzavřením této dohody prohlédl 

způsobem obvyklým při seznámení s Nemovitostmi, jejichž prodej je prováděn za účasti 

Zprostředkovatele, a hodlá uzavřít kupní smlouvu, na základě které za shora uvedenou 

cenu Nemovitosti koupí (dále jen „Kupní smlouva“). 

2.6. Zprostředkovateli náleží za zprostředkování koupě a za rezervaci koupě 

Nemovitosti od Zájemce odměna ve výši 111,- Kč (slovy: Jednostojedenáct korun českých) 

včetně DPH, která se tímto sjednává. Výše odměny odpovídá výši rezervačního depozita 

stanovené v odst. 3.1. 

2.7. Zprostředkovatel se touto dohodou zavazuje, že po dobu ode dne nabytí 

účinnosti této dohody do dne _________________ nebude nabízet prodej Nemovitostí třetím 
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osobám. Uvedená lhůta je rezervační lhůtou ve prospěch Zájemce. Zprostředkovatel se 

dále zavazuje, že případným dalším třetím osobám sdělí, že Nemovitosti jsou již 

rezervovány ve prospěch Zájemce. 

2.8. Zprostředkovatel tímto upozorňuje Zájemce na tyto právní povinnosti a 

omezení vlastnického práva vztahující se k Nemovitostem:

 ___________________________________________________________________________________ 

3. 

Rezervační depozitum 

3.1. Za rezervaci Nemovitostí složí Zájemce k rukám Zprostředkovatele 

rezervační depozitum ve výši 111,- Kč (slovy: Jednostojedenáct korun českých), a to: 

- v hotovosti při uzavření této dohody, oproti předání potvrzení o úhradě 

rezervačního depozita; 

- tak, že Zájemce při uzavření této dohody uhradí část rezervačního depozita ve 

výši ______,- Kč (slovy: _______ korun českých) v hotovosti oproti předání potvrzení o úhradě 

části rezervačního depozita s tím, že zbylou část rezervačního depozita ve výši _______,- Kč 

(slovy:_______ korun českých) se Zájemce zavazuje uhradit nejpozději do _________ 

na bankovní účet Zprostředkovatele 111111111/222 pod variabilním symbolem 2222. 

Dnem úhrady se rozumí den připsání příslušné částky na účet Zprostředkovatele. 

- tak, že Zájemce se zavazuje rezervační depozitum ve výši ______________,- Kč 

(slovy:_________ korun českých) uhradit nejpozději do ____________ na bankovní účet 

Zprostředkovatele ________________ pod variabilním symbolem _____________. Dnem úhrady 

se rozumí den připsání příslušné částky na účet Zprostředkovatele. 

(V textu, a to i níže v obsahu dohody, je zaškrtnuta vždy sjednaná varianta.) 

3.2. Sjednané rezervační depozitum bude uzavřením Kupní smlouvy započteno 

na úhradu odměny zprostředkovatele, uvedené v článku 2. odst. 2.6. této dohody. Provizi 

hradí Zájemce, nárok na provizi vzniká uzavřením Kupní smlouvy. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že se o uhrazené rezervační depozitum, které bude použito na 

úhradu provize, nesnižuje výše kupní ceny. V případě, že rezervační depozitum bude vyšší 
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než provize Zprostředkovatele, bude v části převyšující výši provize započteno na úhradu 

kupní ceny. 

3.3. Zájemce v souladu s ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, prohlašuje, 

že není politicky exponovaná osoba, že je skutečným majitelem finančních prostředků, 

kterými bude financovat koupi nemovitosti, a že tyto finanční prostředky nepochází 

z výnosů z trestné činnosti a ani z financování terorismu. 

3.4. V případě, že nebude rezervační depozitum Zájemcem uhrazeno v souladu 

s odstavcem 3.1. tohoto článku, se tato dohoda od počátku ruší vyjma ustanovení 

o smluvní pokutě podle článku 4. odstavce 4.3. této dohody. 

4. 

Uzavření Kupní smlouvy 

4.1. Zájemce a Vlastník se zavazují, že nejpozději do skončení rezervační lhůty 

uvedené v čl. 2. odstavci 2.7. této dohody uzavřou za přítomnosti Zprostředkovatele (i) 

smlouvu o smlouvě budoucí kupní (dále jen „Smlouva budoucí“) a následně, ve lhůtě dle 

Smlouvy budoucí, Kupní smlouvu nebo (ii) přímo Kupní smlouvu. 

4.2. Vlastník a Zájemce prohlašují, že uzavřením této dohody mají za to, že tím 

došlo k poskytnutí vzájemné výzvy k uzavření Kupní smlouvy. 

4.3. Nebude-li z důvodu na straně Zájemce (i) Smlouva budoucí a ve lhůtě 

Smlouvy budoucí Kupní smlouva nebo (ii) Kupní smlouva dle odstavce 4.1. tohoto článku 

uzavřena řádně a v termínu stanoveném touto dohodou nebo nebude-li řádně a včas 

podle této dohody uhrazeno rezervační depozitum, je Zájemce povinen uhradit 

Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši rezervačního depozita. V takovém případě je 

Zprostředkovatel oprávněn převést rezervační depozitum ve prospěch Vlastníka a 

zaplacené rezervační depozitum se automaticky započítává oproti pohledávce na 

zaplacení smluvní pokuty sjednané v předchozí větě. Smluvní pokuty sjednané podle 

ustanovení tohoto odstavce jsou splatné pátým dnem po marném uplynutí pro splnění 

příslušné povinnosti, z důvodu jejíhož porušení nárok na smluvní pokutu vznikl. Nárok 

Vlastníka na smluvní pokutu podle ustanovení tohoto odstavce nevznikne, pokud bude 
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Zprostředkovatel nebo jím pověřená osoba pro Zájemce zajišťovat financování celkové 

kupní ceny za Nemovitost nebo její části z úvěru od banky a tento úvěr nebude z jiných 

důvodů, než na straně Zájemce, poskytnut. 

4.4. Nebude-li (i) Smlouva budoucí a ve lhůtě Smlouvy budoucí Kupní smlouva 

nebo (ii) Kupní smlouva uzavřena ve sjednané lhůtě pro překážky na straně Vlastníka 

Nemovitostí či Zprostředkovatele, je Zprostředkovatel povinen vrátit rezervační 

depozitum Zájemci po marném uplynutí rezervační lhůty dle článku 2. odstavce 2.7. této 

dohody, a to do pěti pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zájemce k vrácení 

rezervačního depozita. 

4.5. Rezervační depozitum je až do doby uzavření Kupní smlouvy, resp. 

okamžiku vzniku nároku započtení na smluvní pokutu dle odstavce 4.3. tohoto článku 

majetkem Zájemce. Zájemce bere na vědomí, že Zprostředkovatel je povinen nakládat 

pouze v souladu s touto dohodou. 

4.6. Zájemce prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem poučen o tom, že v zájmu 

bezpečného a hladkého průběhu realitního obchodu Zprostředkovatel doporučuje kupní 

cenu nebo její část složit do úschovy, přičemž v souladu s právním řádem České republiky 

je za úschovu s vyšším stupněm bezpečnosti považována úschova poskytovaná notářem, 

advokátem a případně bankou. Zprostředkovatel se zavazuje Zájemci nabídnout 

k poskytnutí úschovy advokáta či notáře ze seznamu advokátů a notářů spolupracujících 

s realitními kancelářemi působícími v rámci Systému MACHU CZ. Zájemce si po dohodě 

s Vlastníkem zvolil z příslušného registru: 

• advokáta 

• notáře 

• banku                                                             __________________ 

                                                                                       Podpis Zájemce 

4.7. Vlastník a Zájemce se dohodli, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí ve výši dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. bude Zájemce.  
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5. 

Závěrečná ustanovení 

5.1. Zájemce poskytuje Zprostředkovateli a subjektům působícím v rámci 

systému MACHU CZ souhlas, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávali, dále poskytovali třetím 

osobám a archivovali jím poskytnuté osobní údaje obsažené v této dohodě, dotaznících 

Zprostředkovatele či Zájemcem jinak sdělené, a to za účelem plnění závazků vyplývajících 

z této dohody a výkonu dalších činností vztahujících se k Zájemci a/nebo k předmětu 

dohody specifikovanému v článku 2. odst. 2.1 této dohody, a to v rozsahu ustanovení 

§ 2451 občanského zákoníku. 

5.2. Zájemce prohlašuje, že k uzavření této dohody došlo v podnikatelských 

prostorách Zprostředkovatele. 

5.3. Zájemce uděluje v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých 

službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, Zprostředkovateli a 

subjektům působícím v rámci systému MACHU CZ souhlas, aby mu v budoucnu zasílali na 

jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu obchodní sdělení. 

5.4. Souhlasy uvedené v odstavcích 5.1. a odst. 5.3. tohoto článku může Zájemce 

kdykoliv bezplatně odvolat, a to odesláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu 

michal.machu@machu.cz a zároveň na e-mailovou adresu machu@machu.cz, nebo 

zasláním písemného sdělení této informace poštou na adresu sídla Zprostředkovatele. 

5.5. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího uzavření do 

konce rezervační lhůty uvedené v čl. 2. odst. 2.7. dohody s tím, že uplynutím této doby 

nezaniká závazek Zájemce uhradit smluvní pokutu podle čl. 4. odstavce 4.3. této dohody 

ani závazek vrátit rezervační depozitum podle čl. 4. odstavce 4.4. této dohody. 

5.6. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, po jednom (1) pro 

Zprostředkovatele, Zájemce a Vlastníka. 

5.7. Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že rozumějí všem 

jejím ustanovením, která odpovídají jejich svobodně a vážně projevené vůli. Na důkaz 

toho připojují své podpisy způsobem strany této dohody zavazujícím.  
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5.8. Zprostředkovatel tímto informuje Zájemce, že v případě vzniku sporu ve 

věci prodeje Nemovitosti dle této smlouvy, je pro případné mimosoudní řešení takového 

sporu věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na 

internetových stránkách www.coi.cz, kde je mimo jiné umístěn formulář sloužící k podání 

návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. 

 

V Brně dne ................. 2018 

 

 

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

Zprostředkovatel   Vlastník   Zájemce 

 

Příloha č. 2 – Rezervační smlouva 
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níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

 

Smluvní strany: 

Michal Machů, nar.: …………………, r.č.: 111111/1111, 

trvale bytem: …………………………………………..………….. 

(dále jen „budoucí prodávající“) 

a  

Michal Machů, nar.: …………………, r.č.: 222222/2222, 

trvale bytem: ……………………………………………….……… 

e-mail………………………………………………………….…….… 

(dále jen „budoucí kupující“) 

 

uzavírají podle § 1785 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném 

znění, tuto: 

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní 

Článek A.   

1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem této nemovité 

věci: pozemku p. č. 2245, o výměře 4996 m2, orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. ….. 

pro katastrální území Lhota, obec Lhota, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hodonín (dále společně jen „předmět převodu“). 

2. Budoucí kupující má zájem získat do svého vlastnictví předmět převodu za 

níže uvedených dohodnutých podmínek za dohodnutou kupní cenu ve výši 111 111,- Kč 

(slovy: Jednostojedenácttisíc jednostojedenáct korun českých) (dále jen „kupní cena“). 
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3. Budoucí prodávající prohlašuje, že na předmětu převodu neváznou žádné 

dluhy, zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva, ani jiná práva, 

která by omezovala prodávajícího v nakládání s nemovitostmi. 

5. Budoucí kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu 

sjednané kupní ceny předmětu převodu. 

Článek B. 

1. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne nabytí 

vlastnického práva budoucího prodávajícího k předmětu převodu uzavřou za podmínek 

dle této smlouvy kupní smlouvu ve znění, které je nedílnou přílohou (vzor příloha č. 5) této 

smlouvy, doplněném toliko o údaje, které nejsou ke dni uzavření této smlouvy známy a 

které jsou z tohoto důvodu v uvedeném znění vyznačené; pro vyloučení všech 

pochybností platí, že povinnost uzavřít kupní smlouvu budoucím kupujícím nevzniká 

v případě, že předmět převodu bude ke dni předpokládaného uzavření kupní smlouvy 

zatížen jinými / novými právy třetích osob a/nebo právy budoucího prodávajícího. Smluvní 

strany jsou povinny uzavřít i kupní smlouvu, jejíž znění může být odlišné od této přílohy, 

pokud si to vynutí objektivní okolnosti týkající se předmětu převodu či práv, zejména 

nikoliv však výlučně ve vztahu k způsobu úhrady kupní ceny, kupní smlouvy či dalších 

listin, předání předmětu převodu, vyplacení kupní ceny, pokud nedojde k podstatnému 

objektivnímu zhoršení práv jedné nebo druhé smluvní strany. 

Článek C. 

1. Pro případ, že budoucí prodávající neuzavře kupní smlouvu (nebo nesplní 

podmínky na její straně nutné k uzavření smlouvy) za podmínek dle této smlouvy a/nebo 

ve lhůtě stanovené v této smlouvě z důvodu překážky či porušení povinností vzniklých na 

jeho straně, vzniká budoucímu kupujícímu vůči budoucímu prodávajícímu nárok na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 15 000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). Smluvní 

pokutu je povinná strana povinna uhradit druhé smluvní straně na základě písemné výzvy, 

a to do pěti (5) pracovních dnů od doručení takové písemné výzvy druhé smluvní strany. 

Smluvní strany považují výši ujednané smluvní pokuty za adekvátní ve vztahu k předmětu 

plnění, který zajišťuje. Odstoupení od této smlouvy nezaniká jeho nárok vůči budoucímu 

prodávajícímu na úhradu smluvní pokuty. 
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2. Výzva k uzavření kupní smlouvy může být učiněna pouze doporučenou 

poštou na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany 

mohou uzavřít kupní smlouvu, aniž by se k jejímu uzavření formálně vyzývaly. Smluvní 

strany vylučují použití § 1788 odst. 1 občanského zákoníku. 

3. Budoucí prodávající se po dobu existence této smlouvy zdrží nabízení 

předmětu převodu ke koupi jakékoliv třetí osobě.   

Článek D. 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vždy pro každou smluvní 

stranu po jednom. 

2. Přílohou č. x (vzor příloha č. 5) této smlouvy je znění kupní smlouvy a 

Přílohou č.xx (vzor příloha č. 6) této smlouvy je výpis z katastru nemovitostí týkající se 

předmětu převodu. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem zápisu vlastnického práva budoucího prodávajícího 

k předmětu převodu do příslušného katastru nemovitostí. 

4. Písemnost určená jedné ze smluvních stran se považuje za doručenou, 

není-li prokázán opak, třetím (3) dnem po jejím doporučeném odeslání na adresu druhé 

smluvní strany, tím není dotčeno právo stran sdělit týmž způsobem změnu své doručovací 

adresy. 

5. Tato smlouva je výsledkem jednání smluvních stran a nelze určit, že nějaký 

výraz byl použit některou smluvní stranou jako první, ani jej tedy nelze vykládat k tíži 

některé smluvní strany a smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 557 občanského 

zákoníku. 

6. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních 

stran zejména občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím 

podpisem řádně seznámily, že tato je odrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

toho k ní dnes připojují své vlastnoruční podpisy. 
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V Brně dne ................. 2018  

 

Budoucí kupující:    Budoucí prodávající: 

 

 

………………….……………..   ………………………………….. 

Michal Machů     Michal Machů 

 

Příloha č. 3 – Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
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Smluvní strany: 

Beneficient:  

Michal Machů, nar.: …………………, r.č.: 111111/1111, 

trvale bytem: …………………………………………..………….. 

číslo bankovního účtu: …………………………….………….. 

e-mail: ………………………………………………………………... 

(dále též jako „Beneficient“) 

a 

Složitel:  

Michal Machů, nar.: …………………, r.č.: 222222/2222, 

trvale bytem: ……………………………………………….……… 

e-mail: ………………………………………………………………... 

(dále též jako „Složitel“) 

a 

Schovatel:  

Mgr. Michal Machů, advokát evid. č. ČAK 11111 

advokátní kanceláře …………………………………………. 

se sídlem kanceláře …………………………………………. 

e-mail: michal.machu@machu.cz 

(dále též jako „Schovatel“ ) 

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o úschově následujícího 

obsahu: 
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I. 

1. Beneficient a Složitel uzavírají tuto smlouvu o úschově současně s kupní 

smlouvou, jejíž jedno vyhotovení je přílohou (vzor příloha č.5) této smlouvy o úschově 

(dále jen „Kupní smlouva“), jejímž předmětem je úplatný převod za sjednanou kupní cenu 

ve výši 111 111,- Kč (slovy: Jednostojedenácttisíc jednostojednáct korun českých) (dále jen 

„Kupní cena“) do vlastnictví Složitele z vlastnictví Beneficienta těchto nemovitých věcí:  

· pozemek p. č. 1111, o výměře 4996 m2, orná půda, 

zapsaných na listu vlastnictví č. 111 pro katastrální území Lhota, obec Lhota, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín 

(vše dále jen „Předmět převodu“). 

2. Beneficient a Složitel společně současně předkládají Schovateli jedno jimi 

podepsané vyhotovení Kupní smlouvy jako přílohu této smlouvy, což stvrzují účastníci 

svými podpisy.  

II. 

1. Benecifient a Složitel shodně ustanovují Mgr. Michala Machů, advokáta, 

evid. č. ČAK 11111, jako Schovatele, aby do advokátní úschovy převzal Kupní cenu a tuto 

z advokátní úschovy uvolnil v souladu s podmínkami specifikovanými v této smlouvě 

o úschově. 

2. Beneficient a Složitel se dohodli, že Složitel složí do pěti (5) pracovních dnů 

od uzavření Kupní smlouvy Kupní cenu ve výši 111 111,- Kč (slovy: jednostojedenácttisíc 

jednostojedenáct korun českých) do úschovy u Schovatele na zvláštní účet Schovatele 

určený pro úschovy č. ú. 2222222/1111 pod v.s. 22222 vedený u MachuBANK, a.s. 

3. Schovatel se zavazuje neprodleně po připsání jakékoli části Kupní ceny na 

zvláštní účet Schovatele určený pro úschovy informovat Beneficienta a Složitele 

o připsání, a to oznámením odeslaným na shora uvedené emailové adresy do dvou (2) 

pracovních dnů.  

4. Nesloží-li Složitel nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne uplynutí lhůty 

k úhradě Kupní ceny do advokátní úschovy u Schovatele na zvláštní účet Schovatele celou 

sjednanou Kupní cenu, pozbývá dnem následujícím po uplynutí této lhůty tato smlouva 
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o úschově účinnosti a Schovatel vydá případně již složenou část Kupní ceny v advokátní 

úschově Složiteli bezhotovostním převodem na účty, ze kterých byla připsána.  

III. 

1. Kupní cena bude Schovatelem vyplacena na účet Beneficienta 

č.ú:.…………………….. ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů po tom, co bude Schovateli 

předložen výpis z katastru nemovitostí vydaný katastrálním úřadem či některým 

z kontaktních míst veřejné správy dle ust. § 8a zák. č. 365/2000 Sb. v platném znění nebo 

úředně ověřené kopie takového výpisu z katastru nemovitostí, na němž bude v části A LV 

uveden Složitel jako výlučný vlastník Předmětu převodu a v části C a D nebude Předmět 

převodu zatížen zástavním právem, předkupním právem, věcným břemenem ani jiným 

věcným právem, a z předloženého listu vlastnictví zároveň bude vyplývat, že ohledně 

Předmětu převodu nejsou vedena žádná další (zejména soudní, insolvenční, exekuční či 

správní) řízení, takových, která vznikla až po účinnosti vkladu vlastnického práva dle Kupní 

smlouvy ze strany Složitele. 

2. O splnění podmínek pro vyplacení Kupní ceny se Schovatel zavazuje 

informovat Složitele a Beneficienta e-mailem nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 

jejich splnění. 

3. V případě, že Schovateli nebude nejpozději do pěti (5) měsíců ode dne 

uzavření této smlouvy o úschově předložena listina podle odst. 1 tohoto článku, je 

Schovatel povinen vydat složenou Kupní cenu v advokátní úschově Složiteli 

bezhotovostním převodem na účty, ze kterých byla připsána.  

IV. 

1. Schovatel je oprávněn spoléhat se na dostatečnost, autentičnost, 

správnost, pravdivost, hodnotu či účinnost jakýchkoliv příkazů, rozhodnutí, osvědčení, 

žádostí, oznámení, dokumentů či jiných písemností jemu doručených a není povinen 

zkoumat pravost či správnost jakýchkoliv skutečností v nich uvedených ani vhodnost či 

platnost jejich obsahu. Schovatel je oprávněn spoléhat na každý dokument či podpis, 

jehož pravost nebyla zpochybněna a je oprávněn předpokládat, že osoba vydávající 
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potvrzení, udělující pokyn, činící prohlášení či vyhotovující dokument v souvislosti s touto 

smlouvou o úschově je oprávněna tak učinit.  

2. Schovatel nemá žádnou povinnost zkoumat pravost, platnost, správnost, 

autentičnost či dostatečnost jakéhokoliv dokumentu, příkazu či jiné písemnosti, které mu 

budou předány v souvislosti s jeho povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o úschově, je 

oprávněn spoléhat na ně a nemá žádnou odpovědnost v souvislosti s výše uvedeným. 

3. V případě, že bude Schovateli doručeno více oznámení týkajících se téže 

věci, je Schovatel oprávněn zdržet se jakékoliv činnosti v rozsahu, v jakém pozdější 

oznámení odporuje prvnímu, zdržet se jakékoliv činnosti v souvislosti s druhým či 

jakýmkoliv dalším oznámením. V případě, že bude Schovateli doručeno více než jedno 

oznámení týkající se téže věci v průběhu jednoho kalendářního dne, nebude Schovatel 

postupovat podle žádného z těchto oznámení, dokud Složitel a Beneficient nedoručí 

Schovateli společné oznámení obsahující pokyny v této věci, na kterém budou jejich 

úředně ověřené podpisy. Schovatel se poté bude řídit tímto společným oznámením. 

4. Práva Schovatele uvedená v této smlouvě o úschově, zůstávají platná a 

účinná i po skončení účinnosti této smlouvy o úschově. 

V. 

1. Beneficient a Složitel svými podpisy na této smlouvě stvrzují, že byli 

Schovatelem informováni a poučeni o povinnostech advokáta, které mu vyplývají 

z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 

zejména ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a ze stavovských předpisů České 

advokátní komory.   

VI. 

1. Schovatel není oprávněn jakýmkoliv jiným způsobem nakládat se složenými 

finančními prostředky, nežli je uvedeno v této smlouvě o úschově.  

2. Schovatel prohlašuje, že úschovní účet není úročen.  

3. Jakékoliv změny této smlouvy o úschově jsou možné pouze písemnými 

číslovanými dodatky podepsanými všemi účastníky.  
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4. Dojde-li ke změně podmínek, které mohou mít vliv na tuto smlouvu 

o úschově, za nichž byla tato Smlouva o úschově uzavřena, na základě dohody 

Beneficienta a Složitele, je nezbytné i o těchto změnách uzavřít dodatky k této smlouvě 

o úschově. Nebudou-li o těchto změněných podmínkách uzavřeny dodatky k této smlouvě 

o úschově, nejsou tyto změněné podmínky závazné pro Schovatele. 

5. Smlouva o úschově nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi 

účastníky.   

6. Smlouva o úschově je vyhotovena ve třech (3) exemplářích, z nichž po 

jednom vyhotovení obdrží Složitel, Beneficient a jedno vyhotovení zůstane u Schovatele. 

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu o úschově před jejím podpisem 

přečetli a shledali, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, určitou a vážně míněnou vůli a 

že smlouvu o úschově uzavírají nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne ................. 2018 

 

 

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

Beneficient   Složitel   Schovatel 

 

 

Příloha č. 4 – Smlouva o úschově 
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podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Michal Machů, nar.: …………………, r.č.: 111111/1111, 

trvale bytem: …………………………………………..………….. 

na straně jedné jako „prodávající“ 

a 

Michal Machů, nar.: …………………, r.č.: 222222/2222, 

trvale bytem: ……………………………………………….……… 

dále na straně druhé jako „kupující“  

I. 

Prohlášení prodávajícího 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem této nemovité věci: 

pozemku p. č. 2245, o výměře 4996 m2, orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. ……. pro 

katastrální území Lhota, obec Lhota, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hodonín (vše dále společně jen „předmět převodu“). 

2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu převodu neváznou žádné dluhy, 

zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, nájemní práva, ani jiná práva, která by 

omezovala prodávajícího v nakládání s ním. 

II. 

Předmět převodu 

 Prodávající touto smlouvou prodává předmět převodu s veškerými právy a 

povinnostmi s ním spojenými kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví, za vzájemně 

ujednanou celkovou kupní cenu ve výši 111 111,- Kč (slovy: Jednostojedenácttisíc 
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jednostojedenáct korun českých) (dále jen „kupní cena“) a kupující předmět převodu za 

tuto kupní cenu do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

III. 

Kupní cena a její úhrada 

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí kupní cenu ve výši 

111 111,- Kč (slovy: Jednostojedenácttisíc jednostojedenáct korun českých) do úschovy 

u Mgr. Michala Machů, advokáta, se sídlem ………………………………………… (dále jen 

„schovatel“) na účet úschov číslo 111111111111/2222 pod v.s. 2222 dle příslušné smlouvy 

o úschově uzavřené mezi smluvními stranami a schovatelem, a to do pěti (5) pracovních 

dnů ode dne uzavření této smlouvy s tím, že smluvní strany schovatele v úschovní 

smlouvě pověřily, aby o složení kupní ceny do úschovy informoval všechny smluvní strany 

elektronicky. 

2.  Smluvní strany se výslovně dohodly, a zejména kupující oprávnil schovatele 

naložit s kupní cenou složenou na jeho účtu úschovy tak, že ji vyplatí schovatel 

prodávajícímu bankovním převodem na určený účet č.ú. ………………………………… do deseti 

(10) pracovních dnů po předložení výpisu z katastru nemovitostí vydaného katastrálním 

úřadem či některým z kontaktních míst veřejné správy dle ust. § 8a zák. č. 365/2000 Sb. 

v platném znění nebo úředně ověřené kopie takového výpisu z katastru nemovitostí, na 

němž bude v části A LV uveden kupující jako výlučný vlastník předmětu převodu a v části 

C nebude předmět převodu zatížen zástavním právem, předkupním právem, věcným 

břemenem ani jiným věcným právem, a z předloženého listu vlastnictví zároveň bude 

vyplývat, že ohledně předmětu převodu nejsou vedena žádná další (zejména soudní, 

insolvenční, exekuční či správní) řízení, vyjma takových, která vznikla až po účinnosti 

vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy ze strany kupujícího. 

2. Prodávající prohlašuje a svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že s tímto 

způsobem úhrady ujednané celkové kupní ceny předmětu převodu souhlasí.  
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IV. 

Prohlášení a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající prohlašuje, že řádně seznámil kupujícího se stavem předmětu 

převodu a prohlašuje, že na něm neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva, 

nájemní práva nebo právo pachtu, ani jiné právní povinnosti a že mu nejsou známy žádné 

vady na předmětu převodu, na které by měl kupujícího zvláště upozornit, vyjma těch, 

které jsou uvedeny v této kupní smlouvě. 

2. Prodávající výslovně prohlašuje, že neprobíhá žádný soudní spor týkající se 

předmětu převodu, že v současné době neexistují žádná nevyřízená úřední rozhodnutí 

s věcným účinkem vztahujícím se k předmětu převodu, že předmět převodu není 

pronajat, že na předmětu převodu nejsou žádné nedoplatky na daních a poplatcích vůči 

státu, obci, osobám nebo institucím. Prodávající prohlašuje, že proti němu není veden 

výkon rozhodnutí prodejem předmětu převodu, ani není nařízena exekuce, není zahájeno 

insolvenční řízení a ani mu nejsou známy okolnosti, které by zahájení takových řízení 

odůvodňovaly. Prodávající výslovně prohlašuje, že není nijak omezen ve svém právu 

s předmětem převodu nakládat, vyjma skutečností uvedených v této smlouvě.  Prodávající 

dále prohlašuje, že: (i) kupujícímu nezamlčel žádné skutečnosti, jež by mohly ovlivnit 

nějakým či jakýmkoliv způsobem jeho rozhodnutí nabýt předmět převodu do svého 

vlastnictví, zejména další i potenciální faktické anebo právní vady předmětu převodu; (ii) 

neběží žádné soudní či jiné právní spory vztahující se k předmětu převodu, a to ani spory 

plynoucí z restitučních vztahů, z nájemních nebo sousedských vztahů, stejně jako jakékoliv 

správní či rozhodčí řízení; (iii) mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv 

právo nebo nárok k předmětu převodu; (iv) k předmětu převodu nemá předkupní právo 

žádná osoba nebo orgán veřejné moci, úřad či stát. 

3. Prodávající se zavazuje, že do dne právní moci rozhodnutí příslušného 

katastrálního úřadu, kterým bude rozhodnuto o vkladu práv dle této kupní smlouvy, 

neučiní žádný právní úkon ohledně předmětu převodu, kterým by byla založena práva 

třetích osob k předmětu převodu nebo jakkoliv snížena hodnota předmětu převodu. 
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V. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Pokud se ukáže jakékoliv prohlášení prodávajícího v čl. IV odst. 1, 2 a 3 v této 

smlouvě nepravdivým nebo prodávající svoji povinnost dle čl. IV odst. 1, 2 a 3 poruší, je 

kupující oprávněn uplatnit nárok vůči prodávajícímu na úhradu smluvní pokuty ve výši 

15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každé takové porušení a kupující je 

oprávněn od této smlouvy odstoupit, přičemž odstoupením od této smlouvy nezaniká 

nárok na smluvní pokutu za porušení mající za příčinu odstoupení. Smluvní pokuta je 

splatná do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení doporučené výzvy k úhradě smluvní 

pokuty prodávajícímu. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody přesahující výši smluvní 

pokuty. Smluvní strany považují výši ujednané smluvní pokuty za přiměřenou ve vztahu 

k povinnostem, které zajišťuje. 

2. Smluvní strany sjednávají, že v případě nezaplacení celé kupní ceny 

sjednaným způsobem, a to ani v dodatečné lhůtě čtrnácti (14) dnů, se smlouva ruší a obě 

strany výslovně souhlasí se zpětvzetím návrhu na vklad vlastnického práva, pokud byl již 

podán.  Odstoupením od této smlouvy se smlouva od počátku ruší vyjma ustanovení 

mající účinek spojený s porušením této smlouvy zavdávající nárok na odstoupení. Smluvní 

strany jsou povinny si bezodkladně vrátit již poskytnutá plnění. Odstoupení musí být 

učiněno písemnou formou s tím, že právní jednání o odstoupení musí být druhé smluvní 

straně doručeno. V případě prodlení prodávajícího s navrácením kupní ceny kupujícímu 

si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně až do 

zaplacení, kterou je prodávající povinen uhradit kupujícímu. 

VI. 

Předání předmětu převodu 

1. Prodávající předává uzavřením této smlouvy předmět převodu kupujícímu 

a kupující předmět převodu přebírá do svého vlastnictví.  
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VII. 

Součinnost před katastrálním úřadem 

1.  Smluvní strany se zavazují případné vady kupní smlouvy vytknuté 

příslušným katastrálním úřadem odstranit za vzájemné součinnosti bez zbytečného 

odkladu poté, co se o nich dozví. Smluvní strany této smlouvy se zavazují poskytnout si 

veškerou potřebnou součinnost k provedení vkladu vlastnického práva kupujícího 

k předmětu převodu do příslušného katastru nemovitostí. 

2.  Smluvní strany se zavazují pro případ, že by nedošlo ke vkladu vlastnického 

práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí dle této kupní smlouvy pouze 

z důvodů nesplnění zákonných podmínek pro povolení vkladu, uzavřít nejpozději do 

patnácti (15) kalendářních dnů od vydání zamítavého rozhodnutí příslušného 

katastrálního úřadu dodatek k této smlouvě nebo za stejných podmínek novou kupní 

smlouvu tak, aby byly vytýkané vady odstraněny, případně, že na pokyn katastrálního 

úřadu do patnácti (15) kalendářních dnů tuto kupní smlouvu či návrh na vklad náležitě 

doplní.  Znění nové kupní smlouvy nebo dodatku musí být v souladu se zněním této 

smlouvy, s výjimkou ustanovení, v nichž byly zjištěny nedostatky. Vyzvaná smluvní strana 

je povinna uzavřít novou kupní smlouvu nejpozději do dvaceti (20) dnů od doručení 

žádosti. V případě, že některá smluvní strana poruší povinnost stanovenou tímto 

odstavcem, je povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč 

(slovy: patnáct tisíc korun českých).  

3. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu převodu vkladem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě této kupní smlouvy s účinností ke 

dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Do doby vkladu do katastru 

nemovitostí jsou smluvní strany této kupní smlouvy svými smluvními projevy vázány. 

4. Smluvní strany tímto souhlasí s tím, že návrh na vklad do příslušného 

katastru nemovitostí podá kupující bezprostředně po uzavření této smlouvy.  Správní 

poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit kupující. 
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VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Nevyplývá-li z písemného ujednání smluvních stran v této smlouvě výslovně 

něco jiného, budou jakékoliv právní úkony, oznámení, včetně případných výzev, či jiná 

sdělení předpokládaná podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní učiněny písemně na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přípustnými formami jejich doručování podle 

této smlouvy jsou osobní předání nebo doručení poštou. Pro vyloučení veškerých 

pochybností se považuje jakákoliv písemnost týkající se vztahů založených touto 

smlouvou za doručenou třetím (3) dnem od jejího odeslání, není-li prokázán opak.  

2. Tato smlouva byla vyhotovena ve (3) třech stejnopisech s platností originálu, 

z nichž prodávající obdrží jeden stejnopis, kupující jeden stejnopis a jeden je určen 

k předložení příslušnému katastrálnímu úřadu k povolení vkladu práv podle této smlouvy 

do katastru nemovitostí. 

3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že si tuto smlouvu před jejím 

podpisem přečetli a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své níže uvedené 

vlastnoruční podpisy. 

 

V Brně dne ................. 2018  

 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

Prodávající     Kupující 

 

Příloha č. 5 – Kupní smlouva  
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Příloha č. 6 – Výpis listu vlastnictví z KN  
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Příloha č. 7 – Návrh na vklad do KN  
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Příloha č. 8 – Vyrozumění o provedeném vkladu do KN  
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Příloha č. 9 – Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 
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Příloha č. 10 – Přiznání k dani z nemovitých věcí 
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Příloha č. 11 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 


